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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(111)  21972 

(151)  13/02/2018 

(181)  16/04/2018 

(210)  KS/M/ 2008/348 

(732)  Podravka d.d Koprivnica Ante 

Starcevica 32, 48000 Koprivnica, HR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish,peshk, shpezë më pupla,dhe të egër; ekstrakte nga mishi; pemë dhe përime 

të konservuara , ziera thara ; ftohës(zhele), gjeme, komplote; vezë,qumësht dhe produkte të 

qumështit; vaj për ngrehje dhe yndyrë.   

30   Kafe, çaj,kakao, sheqer,oriz, tapioke,sago,zëvendësues të kafës; miell dhe prodhime 

nga drithërat, buk,kollaqa, embelsira,bombone;akullore; mjaltë, shurup nga melasa; tharëm 

buke, pluhur për fryerje; krip,njemësirë(senf); uthull, mëlmesa ; erëza; akull për ftohje.   

 

 

 

(111)  21993 

(151)  21/02/2018 

(181)  03/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/2679 

(732)  Japan Tobacco Inc. 2-2-1 Toranomon, 

Minato-ku, Tokyo, Japan, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan i papërpunuar apo i përpunuar; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.   
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(111)  21992 

(151)  21/02/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3123 

(732)  Sanofi-aventis Deutschland GmbH 

Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main 

- Germany, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  LASIX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ilaçe.   

 

 

 

(111)  21975 

(151)  14/02/2018 

(181)  03/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3252 

(732)  Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG 

Domring 59581 Warstein (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Warsteiner 

 
 

     

 
 

 

(511) 42   Ofrimi i ushqimit dhe pijeve, akomodimit të përkohshëm   

 

 

 

(111)  22048 

(151)  27/02/2018 

(181)  08/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3357 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft 51368 

Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale që përdoren në industri, plastika të paprocesuara dhe rrëshira në gjendje 

të lëngshme, pluhuri, granula dhe në formë emulsioni.   
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(111)  22918 

(151)  04/04/2018 

(181)  10/05/2023 

(210)  KS/M/ 2008/3484 

(732)  THR B.V., Ecofactorij 20, 7325 WC 

Apeldoorn, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

Nena Tereze 29/1 B.4, Prishtina 

 
 

(540)  SKANDIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; material metalik ndërtimor, ndërtesa të 

transportueshme nga metali; kablla dhe tela jo-elektrik nga metalet e zakonshme, brava 

metalike dhe hekurishte, gypa metalike, kasaforta, metalet jo të përfshira në klasët tjera, 

përfshirë kutitë dhe drynat,  mjetet grepa, thumba, unaza, susta elestike, kunja, unaza dhe 

priza, grepa, vida, gozhda, proteza, bulona dhe vata metalike, terminale dhe mengene, 

priza, kudhër, mengene, mjet për saldimin dhe lakimin e sustave elastike, pjesë për tuba.   

8   Vegla dore dhe që operohet me dorë, takëm, pajisje, saldim jo-elektrik, mjete për 

kopshtari, gur zmeril, për mprehjen e veglave dhe pjesëve për produktet në fjalë si dhe 

pjesët ndihmëse me aksesorie poashtu dhe kutitë, canta dhe artikuj të tjerë të bëra për të 

mbajtur mallërat e sipërpërmendura (që nuk përfshihen në klasat e tjera).   

9   Aparate dhe instrumente elektrike që nuk përfshihen ne klasat e tjera; instrumente dhe 

pajisje matëse, peshuese, sinjalizuese, kontrolluese (vëzhguese), pranga elektrike që 

bashkohen, detektor voltazhi, testues të voltazheve të ulta, testues dhe DC AC, instrumente 

niveli, aparate elektrike për saldim, terminale tokësore, transformues elektrikë, size (kundër 

pluhurit dhe poashtgu për përdorim gjatë saldimit), helmeta (poashtu për përdorim gjatë 

saldimit), veshje gjuri dhe doreza (për përdorim gjatë punës) dhe veshje të tjera për 

mbrojtje ndaj aksidenteve; pjesët për të gjitha mallërat e sipërpërmendura dhe pjesët si dhe 

aksesoreiet ndiohmëse për to, poashtu dhe kutitë, canta dhe artikuj të tjerë të bëra për të 

mbajtur mallërat e sipërpërmendura (që nuk përfshihen në klasat e tjera).   

 

 

 

(111)  22919 

(151)  04/04/2018 

(181)  20/09/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3504 

(732)  Orange Brand Services Limited, of 3 

More London Riverside, London, SE1 2AQ, 

UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  
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(511) 9   Pajisje elektrike dhe elektronike për komunikim si dhe aparate dhe instrumente të 

komunikimit, dhe aparate dhe instrumente telekomunikacioni, aparatet elektrike dhe 

elektronike dhe instrumente të gjitha për përpunimin, ruajtjen, transmetimin, rikthimin ose 

marrjen e të dhënave; aparate dhe instrumente për incizim, transmetim ose riprodhim të 

tingujve, imazheve ose të dhënave të koduara, aparate televizive dhe instrumente; 

kompjuterë, pajisje periferike të kompjuterëve, të dhëna të programuara ,qarqe elektrike, 

programe kompjuterike, programe kompjuterike, disqe, kaseta dhe telat  për transmetimin e 

të dhënave magnetike dhe  transportuesit; kartat bosh dhe incizuesit magnetik; transmetues 

satelitor dhe  telat dhe kabllot elektrike, telat e rezistencës, elektroda, paging radio dhe 

radio / aparati telefonik dhe instrumentet përkatëse; telefonat, telefonat mobil dhe aparate 

telefonike, pajisje për telefoni dhe aparate telefonike; adapterët për përdorim me telefona, 

Ngarkuesit e  baterisë për përdorim me telefonat;  altoparlantët për të lejuar një celular  të 

përdoret pa duar në makinë,çanta dhe pajisjet posaçërisht për mbajtjen e telefonave mobil 

dhe pajisje telefonike ; bateritë, përpunuesit, mikro bordet kyçe, modem, monitorimit (të 

tjera se "në-vivo" monitorim) aparateve dhe instrumentet, radio aparatet dhe instrumentet 

për kontrollin elektrike, testimin (përveç "in-vivo" testim), sinjalizimi, kontrollimi 

(mbikëqyrja) dhe mësim i aparatit dhe instrumentetve optike dhe elektro-optike; video 

filma, pajisje elektrike dhe elektronike dhe pajisjet periferike projektuar dhe përshtatur për 

përdorim me kompjutera, aparate audio-vizuale dhe lojra elektronike pajisje dhe aparatura; 

pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura.   

38   Telekomunikacioni, komunikimet, telefonat, teleksi, faksi, mbledhja dhe transmetimi i 

mesazhit,radio dhe shërbimet elektronike ; transmetimit dhe pranimi i  të dhënave dhe  

informacionit; on-line shërbimet e informacionit në lidhje me të dhënat e shërbimeve të 

telekomunikacionit; zëvendësimi, transferimi i të dhënave nga telekomunikacioni; 

komunikimi me  shërbimet satelitore transmetuese; ose transmetimi i programeve 

radiofonike ose televizive, lëshimi me qera ose dhënia me qera e instrumenteve, aparateve, 

instalimeve ose komponentave për përdorim në ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura, si 

dhe shërbimet e  konsulencës në lidhje me të gjitha të lartëpërmendurat.   

 

 

 

(111)  22372 

(151)  12/03/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4235 

(732)  XELLA INTERNATIONAL GmbH 

Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 

Duisburg, DE 

(740)  Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani" Rr. "Nena Tereze" 34/7 Prishtinë 

 
 

(540)  XELLA 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Materiale ndërtimi nga metalet; rrjet telash për përforcim betoni dhe përforcim 

koshash të bërë nga ato.   

7   Makina dhe sisteme makinash për prodhim të materialeve të ndërtimit, në veçanti gurrë 
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artificial poroz dhe elementë ndërtimi poroz, beton i lehtë dhe në formë shkume, gëlqere 

dhe gurrë ranor, veçanërisht shtesa për trajtim dhe përzierje të materialeve të papërpunuara, 

makina prerëse me tel prerës,vinça zgjatës, makina prerëse, pajisje zbrazës si dhe pjesë 

rezervë dhe pajisje për këto; makina për prodhimin e elementeve të ndërtimit, posaçërisht 

makina për tërheqje, prerje dhe ngjitje tela hekuri, makina kundër shpërndarjes së 

korrozionit, makina montuese, makina prerëse të thara (pa lëng) si dhe pjesë rezervë dhe 

pajisje për këto; makina për ngritje shtëpish, veçanërisht vinça, kafaze vinçi, grep vinçi, 

plaka muri mbërthyese, plaka kulmi mbërthyese, mekanizëm për bartje të paletave, makina 

bartëse dhe ngritëse për materiale ndërtimtarie si dhe pjesë të këtyre makinave, kaishë për 

bartje.   

17   Materiale izoluese të nxehtësisë, në veçanti lesh mineral dhe plastikë rigide e 

zgjerueshme.   

19   Materiale ndërtimtarie (jo metalike); materiale konstruksioni, veçanërisht materiale të 

papërpunuara minerale, posaçërisht gurrë gëlqeror për përdorim në industrinë e 

ndërtimtarisë; gurrë gëlqeror dhe ranor; gurë artificial, posaçërisht gurë poroz artificial; 

beton poroz; beton i lehtë; beton në formë shkume; beton; blloqe me zgavra; llaç; mallra 

argjile, veçanërisht tulla dhe tjegulla; gurë natyral; cedent; gëlqere; gurë zalli; gjips; pjesë 

gypash jo metalikë; katran; asfalt; zift; kartonë kulmi; sipërfaqe dhe nënshtresa për nevoja 

ndërtimtarie; dru dhe tjegulla për nevoja ndërtimtarie; tjegulla; zhavorr gurësh gëlqeror, 

rërë gurësh gëlqerore, gurë gëlqere copëzash dhe pluhuri si gëlqere e ashpër; gëlqere e 

djegur, gëlqere pluhur dhe gëlqere e lagur; materiale për konstruksion të rrugëve, furë 

Martini për lëmim gurësh, rërë dhe zall, zhavorr nga gurë natyral dhe rëra, konstruksion 

hidraulik nga gurë zalli, rërë zhavorr, zall, gurë për kaldërm; produkte për suvatim dhe 

izolim të sipërfaqeve ndërtimore, në veçanti suvatim faqesh, suva adeziv dhe suva interier 

të bazuara në gëlqere, cedent ose gjips me ose pa shtesa plastike, llaç me ose pa shtesa 

plastike, llaç dhe beton i thatë; material kryesor për nivelim dyshemesh, posaçërisht beton i 

gazuar, parafabrikim të shtëpive lëvizëse dhe anëtarëve struktural, jo nga metali, të dyja 

posaçërisht nga betoni poroz, beton i lehtë dhe beton në formë shkume, gëlqere dhe gurrë 

ranor, pjesë të parafabrikuara, jo nga metali, në veçanti pjesë të parafabrikuara nga betoni, 

tabela me fije gjipsi për kompletim të interierit, elemente tavanesh dhe mure të ndara të 

lëvizshëm (jo nga metali), posaçërisht nga tabela me fije gjipsi, panele renditësh dhe 

mbulesa muresh nga plastika; beton i përforcuar, gypa dhe pjesë nga kjo (jo nga metali).   

35   Reklamim; marketing; biznes menaxhim; administrim biznesi dhe konsultime; analizë 

të çmimeve dhe kalkulim të varianteve dhe detajeve të ndryshme në formimin e çmimeve.   

36   Punë të pasurive të patundshme; shërbime agjencish të pasurive të patundshme; 

vlerësim të pasurive të patundshme; vlerësim të pasurive të patundshme; huadhënie 

(financim); financim ndërtimtarie.   

37   Konstruksion ndërtimi; mbikëqyrje të konstruksioneve të ndërtimit; shërbime 

ustallëku; konstruksione mbi tokësore dhe nën tokësore; shërbime industriale ndërtimi, 

konstruksione i halave; konstruksione të shtëpive dhe ndërtesave funksionale dhe skelete 

(gjithashtu që përdorin pjesë konstruksioni dhe sisteme skeletesh).   

42   Shërbime të arkitektit dhe inxhinierit të ndërtimtarisë, veçanërisht krijime të sistemeve 

për planifikim të konstruksioneve, posaçërisht sisteme module për planifikim të 

konstruksioneve dhe dokumenteve ndihmëse për planifikim të konstruksionit; konsultime 

teknike dhe opinione eksperti; materiale testimi për të tjerët; konsultim për planifikim në 

lidhje me projektet ndërtimore, në veçanti në lidhje me materiale ndërtimore si dhe të gjitha 
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shërbimet në lidhje me to (përfshirë në këtë klasë), analizim dhe krijim të përdorimit të 

konceptit ekonomik; planifikim të ndërtimit dhe konstruksionit dhe konsultime si dhe punë 

të inxhinierit civil, shërbime planifikimi lidhur me konstruksionin e shtëpive dhe 

ndërtimeve funksionale dhe skeleteve (gjithashtu që përdorin pjesë konstruksioni dhe 

sisteme skeletesh) si dhe konsultime për ato.   

 

 

 

(111)  21994 

(151)  21/02/2018 

(181)  31/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4598 

(732)  Ishihara Sangyo Kaisha, LTD. 3-15. 

Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  RANMAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitje  bujqësore dhe kopshtarie, pesticide, herbicide, fungicide, insekticide.   

 

 

 

(111)  21995 

(151)  21/02/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4803 

(732)  Syngenta Limited   Syngenta 

European Regional Centre, Priestley Road, 

Surrey Research Park Guildford, Surrey GU2 

7YH, GB 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CALLISTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Materie kimike për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari; polenizues dhe 

plehra organike; rregullatorë të rritjes së bimëve; përgatitje për trajtimin e farrës.   

5   Herbicide, insekticide, kërpudhëvrasës, pesticide, rodenticide, përgatitje për 

shkatërrimin e parazitëve.   
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(111)  21974 

(151)  13/02/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4841 

(591)  E hirtë, e kaltër dhe e bardhë 

(732)  Nova Ljubljanska banka d.d., 

Ljubljana Trg Republike 2 SI-1520 

Ljubljana, SI 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente për drejtim, ndryshim, transformim, akumulim, rregullim 

ose kontrollim të energjisë elektrike, aparate dhe instrumente për fotografi, filma, optikë, 

për matje, peshim, kontroll (mbikëqyrje), emergjencë (shpëtim); aparate për incizim dhe 

mësim, transmetimin ose riprodhim të tingullit ose imazhit; filma të animuar, animacione 

në media elektronike; telefona, disqe për incizim të komunikimit elektronik për stacionin 

bazë; aparat mësimor audiovizuel; të dhëna optike, disqe optike, kondensatorë optikë, 

kartela të kodifikuara magnetike për identifikim, smart karta ose mikroprocesor të 

kodifikuar që ofrojnë mbështetje të të dhënave dhe regjistrim magnetik, disqeve magnetike, 

kasetave, sistemit operativ për regjistrim të programeve (për kompjuter), pajisje 

kompjuterike (harduer) dhe softuer (softuee) për punësim dhe nevojën e komunikimi 

telefonik; memoria për kompjuter; pajisje për përpunimin e të dhënave dhe programeve 

kompjuterike dhe/ose sistemeve operative për regjistrimin e programeve për qasje deri te 

baza e të dhënave, programet kompjuterike për ruajtjen e të dhënave, duke përfshirë 

programet kompjuterike dhe bazat e të dhënave të harmonizuara me disqe magnetike ose 

optike, kompakt disqe optike; pajisje për compjuterë, softuer (programe të regjistruara), 

programet kompjuterike (softuer i shkarkueshëm); rrjet digjitale (telekomunikime); lexues 

(kompjuterë); lexues të bar kodit; mekanizma për transmision (informatikë); makina për 

regjistrimin e mjeteve financiare, radhitjen dhe numërimin e parave, makina tregtare dhe 

mekanizma për aparate për operim të parave; makina tregtare; pulla për alarme elektrike; 

makina zyrash për vrimosjen e kartelave; kursor i rregullave; makina llogaritëse, makina të 

kontabilitetit; pajisje për kontroll të thirrjeve postare; detector i monedhave të falsifikuara; 

telegraf (aparat); makina për pagesë; aparat për përpunimin e informatave.   

16   Shtypje dhe botim i produkteve, përfshirë kartelat kreditore, kartelave pagesore, 

kontroll të kartelave të udhëtarëve dhe debitorë, të gjithë jomagnetike; broshura, afishe, 

gazeta, revista, shenjave për ekspozitë, pajisje plotësuese dhe shpallje në reklama në sferën 

financiare (të shtypura); kontrollim i këmishëve të librave (qese); fleta (letër shkrimi); 

regjistrim (libra), dosje në zyre (përveç mobileve); udhëzues; për zyre; plioirs (artikuj për 

zyrë); shabllonë, afishe (artikuj prej letre); qarkore këmisha qarkore për dokumente, gazeta, 

afishe, ftesa (letër shkrimi), prospekte, dosje, revista periodike (revista); imazhe; tregim 

vizatimor për të qeshur për gazetë; lapsa; mjete ndihmëse shkollore, botime, produkte të 

shtypura, materiale mësimore (përveç aparateve). 35 Agjenci për import-eksport, agjenci 

për informata komerciale, aparate për zyre dhe pajisje për zyre (përveç kompjuterëve); 

përgatitje e informatës statistikore, llogarimbajtje dhe kontabilitet, përgatitje e raporteve për 
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auditimin e llogarive; administrim biznesi dhe i punës në zyrë, përgatitje e taksave, këshilla 

profesionale afariste, duke përfshirë edhe shërbimet këshillëdhënëse për ndërmjetësim për 

shitblerjen e subjekteve afariste dhe organizatave tjera në tregun e brendshëm dhe të 

jashtëm; shërbime këshillëdhënëse për menaxhimin e biznesit, konsultime për çështje të 

personelit, konsultim për menaxhimin e biznesit, reklamë, shpërndarja e materialeve 

reklamuese; menaxhim i ndihmës për ndërmarrjet industriale ose komerciale; azhurnimi i 

dokumentacionit të publikuar; ekspertiza në hulumtimin e bursës së tregut të punës; 

vlerësim i biznesit, për hulumtim të biznesit, informata të biznesit, reklamim, shërbimet 

reklamuese dhe përfitimet nga marrëdhëniet me opinionin; dobia e reklamave nga 

marrëdhëniet me opinionin, reklama televizive; parashikime ekonomike, analiza të kostos, 

informacion për vëzhgimin e opinionit të biznesit, menaxhimi kompjuterik i dosjeve; hyrje 

dhe dalje të dhënave në formë standarde për zëvendësimin sipas programeve personale; 

përpunim kompjuterik i të dhënave administrative dhe menaxhim i bazës së të dhënave 

(shërbime administrative); ekstrakte dhe operacione të transaksioneve të llogarive dhe 

raport i operacioneve të transaksioneve në valutë të huaj, hartim i kistave të obligimeve 

ndaj qarkullimit pagesor në transaksionet me vendet e huaja, listat e kursit dhe listat e 

shkëmbimit të kompanive; hyrje dhe dalje për zëvendësimin e të dhënave nga programet 

personale; futjen e të dhënave për statistikat e të hyrave; funksionimi dhe administrimi i 

sistemit për trajtimin e të dhënave.   

36   Shërbime bankare dhe financiare, gjegjësisht planifikim dhe konsultim lidhur me 

financat, duke përfshirë identifikimin e objektivave dhe të kthimit të investimeve, 

grumbullimin dhe analizimin e informatës së fituar financiare, zhvillim e planit financiar 

për klientin dhe zbatim dhe realizim të planit financiar; monitorim të progresit të zbatimit të 

planit financiar, harmonizimi i financave, planifikimit financiar familjar; efektshmëria e 

tregjeve nëpërmjet llogarisë bankare ose (interesat e të cilave janë më interesante se 

llogaritë tjera); Konsultim dhe koordinim i të gjitha tregjeve financiare, menaxhimin e 

mjeteve financiare të klientit, duke përfshirë menaxhimin individual (ofrimin e biznesit) të 

pasurisë dhe të letrave me fondet e investimeve, investimet në kompanitë e investimeve, 

fondet e ndërsjella, kompanitë për fondet pensionale dhe pensionim në tregun local dhe në 

tregjet e kapitalit të huaj; këshillë për tatimimin për konsultimin e planifikimt loka dhe 

ndërkombëtar të investimeve; konsultim për pronat, gjegjësisht në planifikimin e 

investimeve, konsultim dhe ndihmë në pagesën e pronës dhe raportet e projekteve; 

shërbime ndërmjetësuese në prokurimin e pronës, shërbime ndërmjetësuese në informatat 

që kanë të bëjnë me ngjarjet e ndodhura në tregjet financiare në Evropë; konsultime për 

blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë të investimeve, konsultime dhe informata aktuale dhe 

analitike për mbështetje të tregtisë në tregjet e kapitalit global; konsultime për pensionet; 

këshillime për sigurime vullnetare të pensioneve; zbatimin ofertës së rregullt bankare, duke 

përfshirë edhe depozitimin e të gjitha llojeve të kontributeve monetare nga individë dhe 

shërbimet ligjore që kanë të bëjnë me sigurimin e depozitave dhe parave, kredi dhe kredive 

nga këto depozitat për llogari personale, duke përfshirë kredi të konsumatorëve, hipotekë 

financimit komercial dhe tregjet, financat, sponsorizimin, për investime_kapitale, 

mbledhjen, analizën dhe ofrimin e informatave që kanë të bëjnë me bonitetin e personave 

juridikë lidhur me shërbimet kreditore të ndërmjetësuesve në vendosjen e kontratave për 

kredi dhe kredive, garanci dhe tregje të letrave me vlerë, duke përfshirë përkujdesen dhe 

dhënien e bonove, garanci të tjera paralele; të instrumenteve për lëshimin dhe operimin e 

pagesave (kartelat kreditore, rrjedhën e kredive, shqyrtimin e përfaqësuesit tregtar, vlerës së 
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fitimit, bankës); blerje e çeqeve dhe urdhërpagesave; kontrolle verifikuese, menaxhim i 

instrumenteve financiare për pagesën e shpenzimeve të menaxhimit, pagesa e të huajve, 

duke përfshirë biznesit e huaj; shërbime financiare; shërbimet kursimore të 

ndërmjetësuesve financiarë, agjenci për sigurim banesash (pasuri të patundshme), agjenci 

doganore dhe shërbime të sigurimit për sigurimin e ndërmjetësuesve, veçanërisht në lidhje 

me shitjen e polisave të sigurimit; analiza financiare, vlerësime financiare; llogari tatimore, 

kujdestari për llogaritjen e pasurisë së patundshme dhe pronës së tundshme; qira të pronave 

të patundshme, broker për shkëmbim; bursë; garanci kreditore, trust shërbime, depozitim i 

letrave me vlerë; depozitë i sigurimeve; menaxhimin e arkës dhe përcaktimin e 

vendndodhjes së arkës; realizim i kontratave që kanë të bëjnë me transaksionet e pagesës; 

grumbullim i bamirësisë, mbledhje parash, mbledhje e qirasë, hapësirë për qira; shërbime 

elektronike bankare për persona fizik dhe juridik, duke përfshirë edhe marrjen e të gjitha 

llojeve të kontributeve monetare të personit juridik dhe fizik; realizimin e kontratave që 

kanë të bëjnë me pagesën e transaksioneve, menaxhimin e mjeteve të huaja pagesore dhe 

programeve kreditore; blerje e çeqeve dhe urdhërpagesave; lëshimin e letrave me vlerë dhe 

kartave kreditore, eminentë për blerje, shitje dhe mbajtje të letrave vendore dhe të huaja me 

vlerë; përkujdesje dhe lëshim të bonove dhe miratim të angazhimeve dhe garancive tjera të 

konsumatorëve; blerje dhe rimëkëmbje; transfertë e burimeve financiare, transferet të 

brendshme të burimeve financiare, monitorim i gjendjes së llogarisë rrjedhëse të 

transaksioneve, transferim i fondeve elektronike, transferet elektronike financiare, duke 

përfshirë edhe transferet e fondeve, prodhim i monedhës, i pasur nga transferet dhe 

rezultatet, të pasuar nga transferet sipas zbatimit; transferimin e monedhës nga Llogaria e 

Transaksionit të Monedhës; shpërndarje e parave të gatshme, monitorimi i situatës 

rrjedhëse të transaksioneve të parave, monitorimi i shërbimeve kontabiliste të 

ndërmjetësuesve dhe informata në lidhje me shërbimet bankare, operimin me kartelat 

kreditore, të pasuar nga transferet dhe implementimet, të pasuar nga transferet sipas 

zbatimit; transferimi i valutës nga llogaria e transaksionit devisor; shpërndarja e parave, 

monitorimi i gjendjes aktuale në transaksionin e valutave, monitorimi i shërbimeve 

kontabiliste të ndërmjetësuesve dhe informata që kanë të bëjnë me shërbimet bankare, 

operimin me kartelat kreditore, zhvillimet në llogaritë kursimore dhe forma tjera të 

menaxhimit përmes postës, ndërsa të gjitha shërbimet e lartpërmendura janë dispozicion 

online nga baza e dosjeve dhe interneti, si dhe përmes bankierit personal, konsultimeve dhe 

informatave lidhur me sigurimin, sigurimin e jetës, sigurimin, duke përfshirë ndihmën e 

dhënë për të udhëtuar dhe ndihmën mjekësore; depozitimin e ssigurimit, pronës dhe të 

personave, vlerësimet financiare (të sigurimeve, bankave, pasurive të patundshme ) 

shërbimet në lidhje me letrat me vlerë të eminentëve të huaj dhe vendorë (kapar, blerje, 

shitje, funksionim, shërbimet e ndërmjetësuesve në shkëmbim); përfaqësim, periudhë 

financiare me qira (qira); kompensim (këmbim).   

38   Shërbime të telekomunikacionit, duke përfshirë sistemet sinjalizuese dhe/ose sistemeve 

elektrike dhe elektronike, duke përfshirë telekomunikimin celular, nga terminalet e 

kompjuterit, telefonat, telefonat celularë, postën elektronike, teleksin, telegrafin, teleksin, 

transmetimin e të dhënave përmes radio transmetimit dhe transmetimin kabllovik të 

mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit, dokumenteve dhe mesazhe nga 

ndërlidhja e sistemeve për elektronikë apo telefon; benefitet e realizimit të rrjetit të 

integruar telefonik dixhital të shërbimeve, përfshirë zërin e transmetimit, të imazheve, 

teksteve dhe të dhënave gjatë komunikimit me telefon, celular ose static; informatë për 
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pajisjen telekomunikuese për marrjen me qira të shërbimeve satelitore telekomunikuese, 

shërbimet e rrjetit digjital për telekomunikim; shërbimet e ndërmjetësuesve për informatë 

lidhur me shërbimet bankare, kartelave kreditore afariste, zhvillimet në llogaritë kursimore 

dhe forma tjera të menaxhimit, telefona, celularë, faks, sigurimin e kohës për qasje deri te 

baza e dosjeve.   

39   Transport; transportim i siguritë i parave, letrave me vlerë, mallrave dhe gjërave tjera të 

çmueshme; shërbime me anije; depozitim i mallrave, shpërndarje e mallrave, magazinim, 

depo me qira, makina me qira.   

41   Botim i teksteve (përveç teksteve reklamuese); ushtrim dhe edukim në sektorin banker, 

arsimim dhe edukim të organizatave telekomunikuese, menaxhim dhe realizim i 

simpoziumeve, konferencave, kongreseve, seminareve dhe simpoziumeve, informata që 

kanë të bëjnë me arsimin; organizimin e ekspozitave për qëllime arsimore apo kulturore, 

organizimin dhe realizimin e punëtorive trajnuese, këshillim professional (këshilla për 

arsimim ose stërvitje); përpunimi digjital i gjuhës dhe imazheve; mikro xhirim; animacione.   

42   Dhënia e kompjuterëve me qira; programim kompjuterik, shërbime projektuese grafike, 

disenjimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerë; konvertimin e të 

dhënave dhe programeve (përveç shndërrimit fizik), konvertimin e të dhënave ose 

dokumenteve nga një medium fizik të një formati elektronik; studim i projekteve, 

planifikim i sistemeve, zhvillim, këshillim dhe projektim të disenjit dhe/ose softuerit dhe 

sistemeve informative, shërbime për qëllime të hulumtimit dhe referencë në fushën e 

menaxhmentit, financave, veprimtarisë bankare, lajme për marrjen me qira të programeve 

kompjuterike; rimëkëmbje të bazës së të dhënave, mirëmbajtjen e softuerit për analizimin e 

zbatimit të sistemeve kompjuterike, konsultime kompjuterike; kërkime shkencore dhe 

industriale; teknika tjera për kërkime në fushën e kompjuterëve, pajisje, aksesorë dhe 

pajisje telekomunikuese; rimëkëmbje të bazës së të dhënave, testim i materialeve, kërkim 

dhe zhvillim, projektim dhe mbikëqyrje të teknikës, ndërsa të gjitha të lidhura me rrjetën 

dhe sistemet telekomunikuese, planifikim dhe zhvillim i softuerit dhe bazës së të dhënave 

përmes rrjetit ose në formë celulare, konsultimet teknike nuk përfshihen në klasat tjera.   

45   Regjistrimi i pronësisë (vepra), shërbimet ligjore, duke përfshirë këshillim ligjor në 

lidhje me ligjin për banka dhe financa, ligjin për korporata, çështjen e regjistrit të pronave 

të tokës, konsultim dhe ndihmë në kërkime e agjentëve dhe këshillave juridike vendore dhe 

të huaja, menaxhim i të gjitha transaksioneve në përputhje me normën e avokatit, në kuadër 

të një marrëveshjeje të posaçme dhe të veçantë të energjisë; hulumtim ligjor.   

 

 

 

(111)  21971 

(151)  13/02/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/5027 

(732)  ROCKWOOL INTERNATIONAL 

Hovedgaden 584 DK - 2640 Hedehusene, 

DK 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)  Rock 
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(511) 1   Kemikalie për përdorim ne industri, shkencë, fotografi, agrikulturë, hortikulturë 

dhe pylltari; ngjitës për përdorim industrial.   

6   Material metalik dhe ndërtimorë;konstruksione bartëse nga metali, material për ndërtim 

për ndërtimin e binarëve nga metali;kabllo metalike dhe tela (jo për përdorim 

elektrik);produkte bravare dhe lëndë te imta nga metali;gypa metalike.   

7   Makina për ndërtim, makina për prodhimin e materialeve fibër për izolim;makina për 

bartjen e materialeve izoluese fibër dhe/ose materialeve tjera ndërtimore;makina për 

paketim.   

8   Aparate te dorës dhe aparate për përdorim ne agrikulturë, hortikulturë, dhe pylltari si dhe 

për ingxhinjeringun ndërtimorë.   

17   Prodhime nga leshi mineral ne formë te trakëve(shiritave), shufrave, plakave, shkop 

lamelarë, pllakave lamelare dhe gjipsit te ndarë ne pjesë;te gjitha produktet e lartcekura 

njëhërit me shtresa ne njërën apo ne te dy anët;posaçërisht te cilat përbehen prej 

dispenzioneve sintetike dhe/ose qelqit te shkrirë dhe/ose materialeve nga çimentoja dhe/ose 

te bazuara ne rrëshirë sintetike, me ose pa material për mbushje dhe/ose me pigmente te 

ngjyrës, e te gjitha këto produkte përdoren për izolimin nga zëri dhe izolimin e ngrohët dhe 

per mbrojtje nga zjarri.   

19   Prodhime nga leshi mineral ne formë te trakëve(shiritave), shufrave, plakave, shkop 

lamelarë, pllakave lamelare dhe gjipsit te ndarë ne pjesë;te gjitha produktet e lartcekura 

njëhërit me shtresa ne njërën apo ne te dy anët;posaçërisht te cilat përbehen prej 

dispenzioneve sintetike dhe/ose qelqit te shkrirë dhe/ose materialeve nga çimentoja dhe/ose 

te bazuara ne rrëshirë sintetike, me ose pa material për mbushje dhe/ose me pigmente te 

ngjyrës, e te gjitha këto si materiale ndërtimore për ndërtimtari.   

37   Shërbimet e instalimit.   

42   Inxhinjeringu ndërtimorë;hulumtimi shkencorë dhe industrial, posaçërisht ne lëmin e 

inxhinieringut ndërtimorë;shkrimi i programeve për përpunimin e të dhënave, posaçërisht 

për inxhineringun ndërtimorë.   

 

 

 

(111)  22385 

(151)  12/03/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/5110 

(732)  KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. 

NOVO MESTO Šmarješka cesta 6, SI-8501, 

NOVO MESTO, SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  LERTAZIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Antihistaminikëk.   
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(111)  22035 

(151)  23/02/2018 

(181)  14/11/2018 

(210)  KS/M/ 2008/7089 

(732)  KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. 

F.A. Gerstnera 21/3, 371 30 Ceské 

Budejovice, Czech Republic, CZ 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Grafit.   

2   Ngjyra.   

9   Siperfaqe-tabela, matai,etua matematikore.   

16   Siperfaqe-tabllo për vizatim, këndmatesi, lapsa me shtresa grafiti, për kopjim me 

padrona me ngjyrë, shtregafike, për kopjim me ngjyrë për shtrsë mekanike për lapsa 

(gjithashtu edhe me mbajtese per laps), etua te cilat përmbajn lapsat e pvrmendur ose shtesa 

për lapsa, mbajtese(kryesisht për mbajtse grepi), kuti te vogla për penda-lapsa kimik, 

shkumsa për shkrim, vizatim dhe shenim-simbolizim, mbajtes për shkumsa, goma për 

fshirje, karbon për vizatim, mbajtes për leter, lagëse për tiketa, brisqi për lëtër, tabela 

mbrojtse, stharese për penda, lagëse për brusha për kopjim, majë penda, pllakadekoruse, 

tusha kinez, kuti për ngjyra, tinta pvr tampone, gota dhe kupa pvr ngjyra, levore-lupsa te 

arta dhe argjenta, libreza, notesa, pllaka artistike nga kartuçi. shenues-fletroe për skicim, 

paleta, kiste, gdhendvs, etua matamatikore,gjilpera si material i zyres   

17   Shirita, unaza dhe pllaka nga kauçuku.   

 

 

 

(111)  21973 

(151)  13/02/2018 

(181)  19/11/2018 

(210)  KS/M/ 2008/7429 

(732)  Fuchs Lubritech GmbH, Hans-Reiner-

Strasse 7-13, 67685 Weilerbach , DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  CEPLATTYN 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra industriale dhe graso; lubrifikantë   
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(111)  21996 

(151)  21/02/2018 

(181)  10/12/2018 

(210)  KS/M/ 2008/7941 

(732)  Robert Bosch GmbH 70469 Stuttgart                       

, DE 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve 

tokësore të transportit);komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision;pajisjet 

bujqësore përveç atyre që operohen me dorë;inkubatorët e vezëvë.   

 

 

 

(111)  21954 

(151)  06/02/2018 

(181)  17/12/2018 

(210)  KS/M/ 2008/8061 

(732)  DePuy, Inc. (Delaware corporation) 

700 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 

46581 USA, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  PFC 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Pajisjet mjeksore, posaçërisht nyje artificiale për gjunjë të cilat mund të 

implantohen   

 

 

(111)  23037 

(151)  27/04/2018 

(181)  29/01/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8269 

(591)  Gri, e portokalltë dhe e zezë 

(732)  Biskot Biskuvi Gida Sanayi ve Ticaret 

A.S. Eregli Yolu Uzeri, Organize Sanayi 

Bolgesi, Karaman, TR 

(540)   
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(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C., nr. i biznesit 71131920 

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

 
 

 
 

 

(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); erëyat; akulli e posacerisht 

cokolladat, biskuitet, keksat, vafell, keksat.   

 

 

 

(111)  21976 

(151)  27/04/2017 

(181)  28/04/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8709 

(732)  Playboy Enterprises International Inc 

680 North Lake Shore Drive Chicago, 60611 

IL, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Enë dhe pajisje kuzhine apo shtëpiake; krëhëra dhe sfungjerë; furça (përveç 

penelëve); materiale për bërje furçash; artikuj për qëllime pastrimi; lesh çeliku, xham i 

papunuar ose gjysmë i punuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); enë qelqi, porcelani 

dhe argjile që nuk përfshihen në klasa të tjera.   

32   Birra; ujra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera joalkolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për bërjen e pijeve; pije energjike; ujra të futur në 

shishe.   

41   Organizim dhe administrim koncertesh; organizim dhe administrim mbrëmjesh në klub 

nate; organizim dhe administrim ngjarjesh argëtuese në klub nate; organizim dhe 

administrim ngjarjesh të veçanta; organizim për rezervim biletash për shfaqje dhe ngjarje të 

tjera argëtuese; shërbime të regjistrimit audio dhe video; rezervim sallash për argëtim; 

kabare; programe të televizionit kabllor; kazino; shërbime me ambjente për cigare; studio 

kinemaje; teatër; administrim dhe ofrim ambjentesh për ngjarje të veçanta duke përmbajtur 

konkurime në lojra dhe kazino si dhe konkurime ndërmjet dy personave; administrim 

shfaqesh argëtuese shërbime publiciteti me video dhe audio dixhitale dhe multimedia; 

drejtim të prodhimit të programeve radio dhe televizive; shpërndarje të filmave vizatimore 

me lëvizje; shpërndarje të programeve radio për të tjerët; shpërndarje të programeve 

televizive në sistemet e televizionit kabllorë; argëtim me programe televizivë që janë duke 
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u shfaqur; argëtim të natyrës së shfaqjeve vizuale dhe audio dhe spektakleve musikorë, 

variete, lajmeve dhe komedi; informacion argëtimi; shërbime argëtimi, domethënë, ofrim 

në kohë reale lojrash kompjuterike; shërbime argëtimi, domethënë, organizim mbrëmjesh; 

shërbime argëtimi, domethënë, ofrim faqe web që përmban shfaqje muzikore, video 

muzikore, klipe, fotografi dhe materiale të tjerë multimedial të lidhur me filma; shërbime 

argëtimi, domethënë, ofrim të paradave në kohë reale; shërbime argëtimi, domethëne ofrimi 

i faqeve web që paraqesin prezantime fotografike, audio, video dhe prozë të shkruar; 

shërbime argëtimi, domethënë, zile celularësh që nuk shkarkohen, muzikë, video dhe 

grafikë të pararegjistruar të prezantuar në pajisjet e komunikimeve celulare nëpërmjet një 

rrjeti kompjuteri global dhe rrjeteve pa tel; shërbime argëtimi të natyrës së programeve 

televizive të spektakleve në kohë reale; shërbime argëtimi, domethënë, ofrim të podkast; 

shërbime argëtimi, domethënë, ofrim të webkast; shërbime argëtimi të natyrës se shfaqjeve 

komidiale; prodhim filmi; shërbime të lojës së kumarit; publikim reviste; prodhim filmi; 

shërbime argëtimi multimediale të natyrës së shërbimeve të regjistrimit, prodhimit dhe 

post-prodhimit në fushën e muzikes, videos dhe filmave; klube nate; publikime elektronike 

në kohë reale të librave dhe periodikëve; publikim në kohë reale të revistave; drejtim 

diskoteke; organizim lojrash golfi; organizim të garave sportive; organizim të mbrëmjeve të 

vallëzimit; organizim të spektakleve të modës; shërbime fotografie; prodhim dhe 

shpërndarje të spektakleve dhe filmave televizivë; prodhim dhe shpërndarje të programeve 

radio; prodhim të programeve të televizionit kabllor; prodhime DVD-sh, kasetave vidoe 

dhe programeve televizivë; prodhim të regjistrimeve video të zërit dhe muzikës; ofrim të 

ambienteve për bilardo; ofrim ambjente kazinoje; ofrim holle për vallzim; ofrim ambjente 

për golf; ofrim informacioni udhëzues për poker; ofrim lojra me letra në kohë reale; ofrim 

lojra pokeri në kohë reale; ofrim publikime në kohë reale në fushën e argëtimit; ofrim të 

lojrave elektronike Japoneze të fatit (pachinko); ofrim pishinash për notim; ofrim të 

shërbimeve të parqeve të hipizimit; ofrim programesh dhe filmash të pashkarkueshëm 

nëpërmjet një shërbimi video sipas kërkesës; publikim të revistave; publikim librash, 

revistash; publikim të revistave elektronike; programe radio; prodhim televizivë; programe 

televizive; emision televiziv; prodhim spektakli televizivë.   

 

 

 

(111)  22031 

(151)  23/02/2018 

(181)  01/06/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8798 

(732)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, BE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  10S 
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(511) 5   Trake testuese për matjen e sheqerit ne gjake.   

10   Instrumente medicionale, veçanërisht instrumentet për testimin dhe matjen e nivelit të 

sheqerit në gjake.   

16   Udhëzues të shtypur te cilët shërbejnë për edukim dhe sqarime diabetike.   

28   Lodra.   

 

 

 

(111)  21983 

(151)  20/02/2018 

(181)  03/07/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8960 

(732)  Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd. 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 

OSAKA 571-8501, JP 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  PANASONIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 35    shërbimet të informimit, shërbime afariste.   

38    shërbime për telekomunikacion.   

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

 

 

 

(111)  22127 

(151)  28/02/2018 

(181)  11/08/2019 

(210)  KS/M/ 2009/9121 

(732)  TUTUNSKI KOMBINAT AD 

PRILEP ul Marksova br.101, 7500 PRILEP, 

MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  BRAND WHITE 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikuj duhanpirësish; shkrepëse.   
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(111)  21982 

(151)  20/02/2018 

(181)  08/09/2019 

(210)  KS/M/ 2009/9245 

(732)  NOVARTIS AG 4002 Basel, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  QUICKTAB 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  22599 

(151)  19/03/2018 

(181)  16/09/2019 

(210)  KS/M/ 2009/9277 

(732)  MARKANT Handels-und Service 

GmbH Hanns-Martin-Scheyer-Straße 2, 

77650 Offenburg, Gjermani, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pemë dhe perime të konzervuara, duke përfshirë spargle, këpurdha dhe tranguj s 

perime te tharta të konzervuara, domate te konzervuara, pire nga domatja, lëngje nga 

domatja për zierje, lëngjet për zierje nga pemët dhe perimet të pasura nga vitamina; 

konzervuara nga shampioni; pem dhe perime te thara, të ziera të konzervuara dhe/ose thellë 

të ngrira ngrira, duke përfshir lakra te kuqe dhe lakra të punuara me verë; mish, peshkë, 

shpezë dhe egersira, gjithashtu thell të ngrira ose si ushqim të atshem për servim; produkte 

nga patatje të përfshira në klasën 29; pemë të thara të përpunuara, pem kpsulare, mahuna 

dhe bobica; pem të thara të përfshiranë klasën 29; ushqim thell i ngrirë e përfshirë në klasën 

29; produkte nga patatja të përfshir në klsën 29. DUKE MOS PERFSHIRE PESHK DHE 

PRODUKTE NGA PESHKU   

31   Pemë dhe perime të freskëta; patate; produkte bujqësore dhe vreshtarie dhe fara të 

përfshira në 31; fara dhe bërthamë; pemë përthamore, pemë kapsulare, mahuna dhe bobica; 

arra.   

32   Pije joalkolike, veçanarisht lëngje frutash dhe/ose pemë dhe perime në formë pijesh të 

pasuruara me vitamina; nectar pemësh; lëngje nga domatja në formë të pijeve; limunada.   
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(111)  22251 

(151)  06/03/2018 

(181)  21/12/2019 

(210)  KS/M/ 2009/9617 

(732)  Zino Davidoff SA Rue Faucigny 5 

1700 Fribourg, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  DAVIDOFF CHAMPION 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Posaçërisht sabun tualeti, parfumeri, vajra eterik, kozmetika, nevojshmëri për 

toilet;produkte sanitare për trup;produkte mbrojtëse për rrezitje dhe errësimin e 

lëkurës;produkte për forcimin dhe sfortësimin e thonjëve;produkte për dush, shampoo dhe 

gjel për dush dhe shkumë, tonik për trajtim të trupit;produkte për depilim;maska për 

fytyrë;lapsa për sy, pastrues për grim;llak për thonjë, pastrues i llakut për thonjë;losion 

kozmetike për kujdes ndaj lëkurës, ujra për zbutje të cilat shfrytëzohen gjat heqjes së 

thonjëve artificial;losion për sforcimin e thonjëve;krema për vetëerrësimin e lëkurës, 

kozmetika decorative, posaqërisht të kuqtë për mollëza të fytyrës, buzëkuqët, hijet për sy, 

brushëzat për vendosjen e evalajnerëve, maskara, losion të koncentruar për kujdesjen e 

trupit (për përdorim jo medicinal);produkte për kujdesje pas rroje, posaqërisht vaj për pas 

rroje, krem gjel, pudër dhe losion;krema për rroje, ujë kolonje;ujë tualeti;dezodorans (në 

sprej dhe stik), antiperspirant;dezodorans për përdorim personal;pasta për dhëmbë.   

 

 

 

(111)  22005 

(151)  21/02/2018 

(181)  22/06/2020 

(210)  KS/M/ 2010/597 

(732)  ERGO Group AG 40198 Düsseldorf, 

DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamimi; menagjment biznesi; punë administrative; punë zyreje.   

36   Sigurimi; pune financiare; punë monetare; punët me palujtshëmeri.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime si dhe hartime lidhur me to; 

analiza industriale dhe sherbime hulumtimi: hartime dhe zhvillime në hartver dhe softver 

kompjuterik.   

44   Sherbime medicinale; sherbime veterinere; kujdesi per higjienën për njerëz dhe kafshë; 

sherbime agrikulture, hortikulture dhe pyjore.   
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45   Shërbime juridike   

 

 

 

(111)  21989 

(151)  20/02/2018 

(181)  21/07/2020 

(210)  KS/M/ 2010/684 

(591)  E gjelbër, e gjelbër e hapur dhe e kuqe 

(732)  "B2B Consulting" Sh.p.k. Bulevardi 

"Dëshmorët e Kombit" 70/12-1 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamimi, menaxhimi i biznesit, administrimi i biznesit, dhe funksione zyre   

36   Sigurimet, çështjet financiare, çështjet monetare dhe çështjet e pasurive të patundshme   

39   Shërbimet e transportit dhe shërbimet përcjellëse rreth tij sikurse janë shërbimet 

doganore etj, paketimi dhe ruajtja e mallit, marrëveshjet e udhëtimit   

44   Shërbimet mjekësore dhe farmaceutike, duke përfshirë edhe ndërmjetësimin në tregtinë 

me shumicë të produkteve farmaceutike e të ngjashme, shërbimet veterinere dhe higjienike, 

shërbimet për kujdesin shëndetësor të njerëzve dhe kafshëve, shërbimet në kopshtari dhe 

pylltari   

45   Shërbimet juridike dhe ligjore, duke përfshirë konsulencën dhe ndihmën juridike për 

procedurat doganore, konsulencë dhe ndihmë juridike për regjistrimin dhe mbrojtjen e të 

drejtave të pronësisë intelektuale, shërbimet e sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve, shërbimet sociale për mbushjen e nevojave të individëve   

 

 

 

(111)  22038 

(151)  23/02/2018 

(181)  25/08/2020 

(210)  KS/M/ 2010/801 

(591)  E bardhë, e zezë, e kuqe dhe e verdhë 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpeze me pupla, dhe shtaze gjahu; ekstrakte te mishit; peme dhe 

perime te konzervuara, ngrira, thara dhe ziera; zhelei; gjeme, kompote; veze, qumesht dhe 
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produkte nga qumeshti; vaj dhe yndyre per ushqim; mish, peshk, produkte te detit (jo te 

gjalla), shpeze dhe shtaze gjahu si dhe produktet te punuara nga te njejtat ne forme te 

fresket, ngrire, thare, tymosur ose pjeserisht te pergaditur; sugjuk-kobasica dhe produkte te 

thara mishi; konzervanse te mishit, peshkut, shpezeve, egersirave, frutave dhe perimeve; 

zhele nga mishi, peshku, shpezet, egersirat, frutat dhe perimet; pergaditjet, gjella te gatshme 

dhe gjella gjysme te gatshme instant ushqime, te cilat kryesisht perbehen nga mishi dhe/ose 

produktet e mishit dhe/ose peshku dhe/ose produkte te peshkut dhe/ose frutave te detit 

dhe/ose shpezet dhe/ose produkteve nga shpezet dhe/ose shtazet e gjahut dhe/ose 

produkteve te shtazeve te gjahut, njiherit me shtese permiesh, patatesh, brumerave, dhe/ose 

orizit, te gjitha produktet e lart cekura njiherit e ngrire, konzervuar, ne forme pluhuri 

dhe/ose thare aq sa eshte e mundur; perzierje per feta buke te perfshira ne klasen 29   

30   Kafe, caj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe e perpunuar; miell dhe produkte nga 

dritherat; buke, kollace dhe embelsira, akullore; mjalte, melasa; tharem buke, pluhur per 

ngritje-fryrje; krip; senf; uthull, lyres (melmesa); ereza; akull; lyrje per mish, peshk, shpeze 

dhe mish gjahu; perzierje per feta te bukes te perfshira ne klasen 30; pergadites, gjella te 

gatshme dhe gjysem te gatshme ne forme instance te gjellave, te cilat kryesisht perbehen 

nga brumerat dhe/ose orizi dhe/ose patatet, te gjitha produktet e larte cekura njeherit te 

ngrira, konzervuar, ne forme pluhuri dhe/ose te thara nese kjo eshte e mundur   

31   Produkte dhe farera bujqesore, kopshtare, malore (te cilat nuk janë te perfshira ne klasë 

tjera); shtazë te gjalla; peshk (i gjalle); scampi (te gjalle); guaca (te gjalla); gaforre (te 

gjalla); fruta dhe perime te fresketa; farera, bime dhe lule natyrale; ushqim per kafshe, 

embeltues.   

 

 

 

(111)  21987 

(151)  20/02/2018 

(181)  21/09/2020 

(210)  KS/M/ 2010/878 

(591)  E gjelbër 

(732)  'PROTON SYSTEM' d.o.o. 27 Marta 

39/II, 11000 Beograd, RS 

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

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   
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(111)  21986 

(151)  20/02/2018 

(181)  03/11/2020 

(210)  KS/M/ 2010/1007 

(591)  E kaltër, e bardhë dhe e hirtë  

(732)  Atdhe Gashi N.P.T. "KULLA" Rr. 

"Ahmet Maloku", nr. 60 Mitrovicë, KS 
 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Instrumentet 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 incizim, 

transmetim ose riprodhim të zërit apo fotografisë (televizorë, DVD); bartësit magnetik të të 

dhënave, disqet incizuese, makinat automatike për shitore dhe mekanizmat për aparatet që 

operohen me monedha; arkat për shitore, makinat përllogaritëse, 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 

(airkondicioner), furnizim të ujit dhe për qëllime sanitare, si shporetë, mikrovalë, mikserë, 

tosterë. Pastaj bojlerë, thithëse elektrike, lavatriqe, frigoriferë, hekur për hekurosje.   

15   Instrumentet muzikore, studiot muzikore   

 

 

 

(111)  21991 

(151)  21/02/2018 

(181)  14/12/2020 

(210)  KS/M/ 2010/1170 

(732)  Ekrem Smajli ECOIMPEX `90 Rr. 

"Fehmi Agani" 9/1, KS 

(740)  ARIF Rrahman AHMETI Rr.UÇK 

nrR.46/d, Prishtinë 

 
 

(540)  ECOIMPEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; veprimtari zyre, ndihmë 

juridike në udhëheqjen e veprimtarisë së ndërmarrjeve tregtare dhe ndihme ne udhëheqjen e 

veprimtarive komericale   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë (shitjet dhe 

blerjet, ndërmjetësimi   

45   Shërbime ligjore-juridike, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; 

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve   
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(111)  21990 

(151)  21/02/2018 

(181)  14/12/2020 

(210)  KS/M/ 2010/1171 

(591)  E kaltër dhe e bardhë 

(732)  Ekrem Smajli ECOIMPEX `90 Rr. 

"Fehmi Agani" 9/1 , KS 

(740)  ARIF Rrahman AHMETI Rr.UÇK 

nrR.46/d, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; veprimtari zyre, ndihmë 

juridike në udhëheqjen e veprimtarisë së ndërmarrjeve tregtare dhe ndihme ne udhëheqjen e 

veprimtarive komericale   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë (shitjet dhe 

blerjet, ndërmjetësimi   

45   Shërbime ligjore-juridike, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; 

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve   

 

 

 

(111)  22034 

(151)  23/02/2018 

(181)  15/04/2021 

(210)  KS/M/ 2011/364 

(732)  Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-

Str. 2, 22851 Norderstedt, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  OCTENISEPT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike, veterinare dhe sanitare; preparate dermatologjike; 

preparate per plage; mjete dezinfektuese; antiseptik me efektin terapeutik dhe/ose 

profilaktik; kemikalje per perdorim ne medicine me efekt terapeutik dhe/ose profilaktik; 

kemikalje per qellime sanitare; produkte per shkatrrimin e demtuesve; fungicide, herbicide   
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(111)  21998 

(151)  21/02/2018 

(181)  15/06/2021 

(210)  KS/M/ 2011/622 

(591)  Okër, e zezë, e gjelbër, e bardhë dhe e 

kuqe 

(732)  Dayle Italia S.r.I Traversa 

Dodicesima, 13, 25125 Villaggio Sereno 

(BS), IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamimet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; punë zyre; shërbimet e 

shitjeve me pakice dhe shërbimet e qendrave tregtare   

 

 

 

(111)  22003 

(151)  21/02/2018 

(181)  24/06/2021 

(210)  KS/M/ 2011/673 

(591)  E argjendtë, e artë, e kaltër, e kuqe, e 

zezë, e gjelbër, e portokalltë, vjollcë, e kaftë, 

e verdhë, purpurtë dhe rozë 

(732)  NPP "BIBITA" Fsh. Vitomiricë KK 

Pejë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë, ekstrakte mishi, të konzervuara, të ngrira, fruta të thata dhe 

perime të gatuara, reçel, kompote, vezë, qumësht dhe produktet e qumështit, vajit ushqimor 

dhe yndyrëra   

30   Kafe, çaj, kakao, 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   Pije alkoholike përveç birrës   
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(111)  22004 

(151)  21/02/2018 

(181)  05/07/2021 

(210)  KS/M/ 2011/709 

(591)  E hirtë e mbyllur, e verdhë e mbyllur, 

e kuqe dhe e bardhë 

(732)  ''DUALOS" Shpk Tirana pn, 20000, 

Prizren, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Të gjitha pijet alkoolike si dhe pijet e perziera alkoolike-perveq birrës.   

 

 

 

(111)  21997 

(151)  21/02/2018 

(181)  07/07/2021 

(210)  KS/M/ 2011/717 

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo 

mesto, SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ROSWERA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  22966 

(151)  10/04/2018 

(181)  20/07/2021 

(210)  KS/M/ 2011/752 

(732)  LIP BLED, d.o.o. Rečiška cesta 61A, 

4260 BLED, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 19   Materiale ndërtimi, jo prej metali; materiale ndërtimi prej druri apo zëvendësues 

të drurit; tuba të ngurtë jo-metalike për ndërtim; ndërtesa të transportueshme jo-metalike; 

dru gjysëm të përpunuar; kompensatë dhe shtresa druri; panele druri; panele fibre; veshje 

druri; veshje druri murale; rimeso; panele rimesoje; dysheme druri; dërrasë dyshemeje; 

parket laminat; dysheme me parket; pllaka parketi; dru për ndërtim; dritare, jo prej metali; 

dyer, jo prej metali; dyer fizarmonikë, jo prej metali; dyer me rrëshkitje, jo prej metali; 

dritare dhe korniza për dyer, jo metalike; panele të dyerve (jo prej metali); komponentë 

ndërtimi prej druri, plastike dhe materiale të tjera jo-metalike; tavane (jo prej metali); 

korniza (jo metalike), parmaqe (jo metalike), shkallë me shin jo-metalike.   

20   Mobilje, pasqyra, korniza fotosh; artikuj (që nuk përfshihen në klasat e tjera) prej druri, 

tape, kallami, xunkthi, briri, kocke, fildishi, nofull balene, guaskë, qelibar, sedef, argjilë e 

bardhë dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike; mobilje zyre; mobilje 

kompjuterike; mobilje të veshura me susta; mobilje për shkollat; raftet (elemente të 

mobiljeve), instalime të mobiljeve jo-metalike të përfshira në këtë klasë; mure ndarëse për 

mobiljet; mobilje me rrota, jo prej metali.   

35   Reklamimi dhe menaxhimi i biznesit; shërbimet e shitjes në fushat e drurit, produkteve 

të drurit dhe të materialeve të ndërtimit; hulumtimi i tregut, studimi i tregut; konsulencë 

profesionale e biznesit; organizimi i panaireve tregtare dhe ekspozitave për qëllime 

komerciale dhe reklamimi.   

36   Blerjet me vlerë financiare dhe transaksione të letrave me vlerë.   

37   Konstuksionet e ndërtesave; shërbimet e mobilierisë; montimi dhe përshtatja e 

mobiljeve dhe e mobiljeve të ndërtimit; shërbimet për dyshemetë dhe për veshjet murale   

40   Trajtimi i materialeve; trajtimi i drurit; prerja e drurit;  planifikimi; mbushja e drurit 

dhe e produkteve të drurit; ngjyrosja e drurit; përpunimi sipërfaqësor i metaleve, veshja e 

metaleve.   

42   Konsulencë në fushën e arkitekturës dhe shkencave kompjuterike; shërbimet e skicimit 

të brendshëm; dizajni industrial dhe zhvillimi i produkteve nga fusha e industrisë së drurit; 

testimi i materialeve; projektimi i konstruksioneve dhe konsulenca për to.   

 

 

 

(111)  21988 

(151)  20/02/2018 

(181)  31/10/2021 

(210)  KS/M/ 2011/1121 

(591)  E argjendtë, e artë, e kaltër, e kuqe, e 

zezë, e gjelbër, e portokalltë, vjollcë, e kaftë, 

e verdhë, purpurtë dhe rozë 

(732)  NPP "BIBITA"  Fsh. Vitomericë KK 

Pejë, KS 

 
 

(540)   
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(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.   

 

 

 

(111)  22041 

(151)  26/02/2018 

(181)  18/11/2021 

(210)  KS/M/ 2011/1194 

(591)  E kaftë, nuansë e të verdhës, e bardhë, 

e hirtë, e kuqe dhe e zezë 

(732)  MAKPROGRES DOO ul. Ilindenska 

bb, 2310 Vinica , MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Torte (biskota të mbushura)   

 

 

 

(111)  21999 

(151)  21/02/2018 

(181)  18/11/2021 

(210)  KS/M/ 2011/1196 

(732)  MAKPROGRES DOO ul. Ilindenska 

bb, 2310 Vinica , MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu, përpunime mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; zhele, xheme, komposto, vezë, qumësht dhe 

produkte qumështi, vajra dhe yndyra ushqimore   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues për kafe; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, 
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pluhur për pjekje, krip, mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull   

31   Prodhime bujqësore, kopshtare dhe pylli dhe prodhime farërash të cilat nuk janë të 

përfshira me klasat tjera, kafshë (të gjalla), fruta dhe perime të freskëta, farëra, bimë dhe 

lule natyrale, ushqim për kafshë, malt   

 

 

 

(111)  22006 

(151)  21/02/2018 

(181)  01/02/2022 

(210)  KS/M/ 2012/85 

(732)  TAMEK GIDA VE KONSANTRE 

SANAYİİ VE TİCARET ANONIM 

ŞİRKETİ 2. Ulus Nisbetiye Mahallesi Hakki 

Sehithan Sokak No:35 Beşiktaş İstanbul , TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

perimet e konservuara, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet; vezët, qumështi dhe 

produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

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; akulli për ftohje.   

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

lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

 

 

 

(111)  22210 

(151)  05/03/2018 

(181)  23/02/2022 

(210)  KS/M/ 2012/167 

(591)  E kuqe, e bardhë dhe e zezë 

(732)  Ask foods, sh.p.k. Livoqi i 

Poshtem,Gjilan, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të 

tjera; kafshë   të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj 
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ushqimorë për kafshët; malt   

32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

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

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

mekanike dhe ajo e programeve   

 

 

 

(111)  22209 

(151)  05/03/2018 

(181)  23/02/2022 

(210)  KS/M/ 2012/168 

(591)  E kuqe , e zezë dhe e kaltërt 

(732)  Ask foods,sh.p.k Livoqi i 

Poshtem,Gjilan, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Lloje birre; ujë minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi   

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

 

 

 

(111)  22000 

(151)  21/02/2018 

(181)  23/02/2022 

(210)  KS/M/ 2012/169 

(591)  E kuqe,e bardhe,e kalteert e qel e 

kaltert e mbyllur 

(732)  Ask foods -shpk Livoqi i 

Poshtem,Gjilan, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 
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regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

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

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

për kafshët; malt   

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

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

mekanike dhe ajo e programeve   

 

 

 

(111)  22002 

(151)  21/02/2018 

(181)  18/07/2022 

(210)  KS/M/ 2012/771 

(591)  E kaltër e mbyllur, e kaltër e hapur, e 

bardhë, e kuqe, e gjelbër, e verdhë dhe e hirte 

e hapur metalike 

(732)  Lulzim Aliu Zona Industriale/Lipjan, 

KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna   

 

 

 

(111)  22026 

(151)  22/02/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2012/858 

(732)  CELLTRION, INC. 13-6, Songdo-

dong, Yeonsu-gu, Incheon, ZIP: 406-840, 

KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  EMISIMA 
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(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve autoimune dhe çrregullimeve 

autoimune.   

 

 

 

(111)  22042 

(151)  26/02/2018 

(181)  24/09/2022 

(210)  KS/M/ 2012/968 

(591)  E kaftë, e mbyllur, kaftë gjysem e 

mbyllur, e kaftë e hapur, e zezë e hapur dhe e 

zezë e mbullur dhe e bardhë 

(732)  ,,Esan Eczacibasi Hammaddeler ve 

Ticaret A.S, and ESAN KOSOVA shpk,  

158773 Turqi,Istanbul,Sanayi Bolgesi 1 Yol 

G.5 Parsel, TR ;Prishtinë, Bajram Kelmendi 

N0 37 A Blok nr 8, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

papërfshira në klasa të tjera; minerale   

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

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

mekanike dhe ajo e programeve    

 

 

 

(111)  22001 

(151)  21/02/2018 

(181)  03/10/2022 

(210)  KS/M/ 2012/1007 

(732)  L'Erbolario S.r.l. Viale Milano 74, 

LODI (LO), IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  L'ERBOLARIO 

 
 

     

 
 

 

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

shkëlqim, largimin e yndyrës dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë; preparatet 

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

5   Preparatet farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substancat dietetike për përdorim 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

40 

 

mjëksor, ushqimi për foshnjat; plastër, materialet për lidhje; materiali për mbushjen e 

dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, 

herbicidet.   

 

 

 

(111)  22029 

(151)  22/02/2018 

(181)  04/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/3 

(732)  Retail Royalty Company 101 

Convention Center Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  AEO 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, tualet, produkte për kujdes personal.   

14   Xhevahirë dhe orë.   

18   Çanta, Çanta shpine, ombrella, kuletë, çanta dore.   

25   Veshje, këpuce, kapele.   

35   Media komunikuese dhe online shërbime për media komunikuese duke shfaqur një 

shumëllojshmëri të gjërë të produkteve.   

 

 

 

(111)  22007 

(151)  21/02/2018 

(181)  08/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/14 

(591)  E zezë, e bardhë dhe gri 

(732)  The Hershey Company, a corporation 

organized under the laws of the State of 

Delaware, U.S.A. 100 Crystal A Drive, 

Hershey PA 17033, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, qaj, kakao dhe zëvendësuesit e kafes; oriz; tapiokë dhe sago   

miell dhe prodhimet prej drithërave; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, 

melasë, maja, pluhur - pjekje; kripë; mustardë; uthull; salcat (erëza); erëza; akull; 

çokollatat; prodhimet nga çokollatat; bonbone, karamele ne forme shufre,ëmbëlsira, kakao, 

prodhimet e kakaos, pastat, biskota, çokollata për zierje, copëza prej  ëmbëlsirave te 

pjekura,copëza prej patateve të skuqura dhe copëza; përzierjet e çokollatës se   çastit (për 

pije  në të ftohtë dhe në të nxehtë); ëmbëlsirat që vendosen ne krye te akullores dhe të 
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desertit; torte, pasta, akullore, ëmbëlsira të ngrira.   

   

 

 

 

(111)  22014 

(151)  22/02/2018 

(181)  15/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/37 

(300)  3020120639259  12/12/2012  DE 

(732)  Enterprise Holdings, Inc. 600 

Corporate Park Drive St. Louis, Missouri 

63105, US 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e koncesionimittëautomjeteve; shërbimete 

menaxhimittëparkuttëautomjetevetëpërfshiranëklasën 35.  

36   Shërbimet e lizinguttëautomjetevetëpërfshiranëklasën 36.   

39   Shërbimet e dhënies me qeratëautomjetevedheshërbimet e 

rezervimittëqiradhëniessëautomjetevetëpërfshiranëklasën 39.   

 

 

 

(111)  22033 

(151)  23/02/2018 

(181)  31/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/108 

(732)  Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 

Box 200 SE-101 23  Stockholm, SE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Pulpa lëtre; pulpa druri; celuloza dhe derivate kimike te celulozes; thartirë uthulle 

dhe acetat i pa përpunuar i celulozes; viskozë; etil alkooli dhe metil alkooli.   

3   Mjete për zbardhim; supstanca për përdorim ne lavanteri; detergjente; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe erozion; produkte për trajtimin e lëkurës, domethën  krema për 

larje, krema për pastrim, krema hidrante, losione për lëkurë, krema mprojtëse, krema zinku, 
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supstanca për pastrimin e duarëve, sapun, pjësë të sapunit; parfumeri, vaj eterik; vaj për 

larje; shampon dhe balsam për flokë; gjele për flokë; losione për perdorim pas rroje; pasta 

për dhëmbë; dezodorante; artikuj te impregnuar nga lëtra dhe pambuku per njëperdorim për 

pastrim, me   destinim higjienik dhe kozmetik; pambuk i mbushur; shkopa nga pambuku.    

5   Artikuj te impregnuar nga lëtra   dhe pambuku për njëperdorim për pastrim dhe destinim 

higjienik; jastek per nënat me gji; pelena për njëperdorim; brek për foshnje(i pa 

përshkueshem nga uji); shtresa; tamponë; facoleta higjienike (pecetë) dhe artikuj tjerë qe 

thithin ujin per qellime higjienike; melhem; agjense diagnostike për përdorim farmaceutik;  

ushqim dietik dhe substance të përshtatura për përdorim medicinal; shtojca dietike për 

njërëz.    

16   Lëter; produkte te punuara nga lëtra te cilet permbajnë celulozë ose pa celulozë,  për 

fshirje, tharje, pastrim dhe lustrim; produkte nga lëtra per destinim perdorimi ne amvisni, 

per higjienë, qellime sanitare dhe kozmetikë; çanta dhe  qese dhe  nga lëtra dhe plastika; 

pelena, brek per foshnje ( të pa përshkueshëme nga uji) dhe artikuj tjerë thithës për 

njëperdorim; mbulesa mprojtëse te punuara nga letra, mbulesa mprojtëse te punuara nga 

lëtra  me shtresen e fundit plastike, grykore, mbulesa tavoline nga letra; produkte shtypi; 

lëter pë shtypje, lëter e mirë; lëter për shkrim, lëter mbeshtjellëse, Lëter për libra, gazeta, 

katalogje, revista dhe gjera tjera te shtypura.   

19   Material ndertimorë jo metalik, duke perfshirë  konstrukcionet e drurit.   

21   Mbështetëse, enë, enë dekoruese dhe mbajtëse për letra, pecetë nga letra, sapun i 

lëngët, freskuese ajrë dhe produkte tjera  per amvisni, shtëpi, kuzhinë dhe toaleti, te 

punuara nga plastikae, tekstili ose metali; kontenjer, kontenjer për produkte sanitare te 

punuara nga metali ose plastika.    

35   Sherbimet e informatave afariste te cilat ofrohen  „on-line“ snga baza kompjuterike e të 

dhënave ose internetit; distribuimi i mostrave; sistemimi it ë dhenave ne bazën e të 

dhënave.   

38   Ofrimi i qasjes se kompletimit te informacioneve nga baza kompjuterike e të dhënave  

lidhur më mbrojtjën shëndëtësore, mprojtjën higjienike dhe kujdesin geriatrik; ofrimi i 

qasjës se rrjetit globasl kompjuterik për transmetimin dhe shtrirjen e informacioneve.    

39   Sherbimet e transportit; shërbimet logjistike lidhur me transportin,  duke përfdshirë 

shërbimet e transfereve-ngarkesave detare; organizimi i  transportit duke përfshirë dergesat; 

shërbimet e transportit, duke përfshirë informimin dhe këshillimin  lidhur më doganimin 

lidhur më importin dhe eksportin; shërbimet e shpedicionit; paketimin dhe magazinimin e 

mallit; sherbimet e magazinimit ne depo; distribuimi i energjisë; prodhimi i energjisë; 

krijimi i energjisë elektrike nga fuqia e eres, fuqia e ujit dhe energjisë solare; shërbimet e 

distribuimit te lëndëve djegëse; shpërndarja e lëndëve djegëse; organizimi i magazinimit te 

lëndëve djegëse; informacione dhe këshillime lidhur me te gjitha shërbimet e lartë cekura.    

41   Shërbimet e arësimimit; sherbimet e arësimimit lidhur me kujdesin përsonal, mprojtjën 

shëndëtësore dhe kujdesin i gerijatrik; organizimi dhe përformimi i seminareve arsimore 

lidhur me kujdesin përsonal, mprojtjën shëndëtësore dhe kujdesin gerijatrik; sigurimi i 

pajisjeve mprojtëse për gjyeti dhe peshkim; organizimi i argëtimit për gjyeti dhe peshkim.   

44   Mprojtja shëndëtësore; shërbimet e këshillimit lidhur më shëndetin; shërbimet për 

planifikim, organizim dhe vijim  per mprojtjen individuale te  shendetit, duke përfshirë 

shërbime te atilla  te cilat janë të siguruara „online“ ose permes  internetit; mprojtja 

higjienike dhe trajtimi i bukurisë për njerëz;  sherbimet e pylltarisë dule perfshirë  

qeverisjen, administrimin, planifikimin, plehërimin, humbjen e shtreses se epërme te tokës, 
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mbjellëjen, pastrimin, klasifikimin dhe prerjen-shortimin.   

 

 

 

(111)  22023 

(151)  22/02/2018 

(181)  06/02/2023 

(210)  KS/M/ 2013/128 

(732)  Unilever N.V.  Weena 455 Rotterdam 

3013 AL, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  MAGNUM 

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  22102 

(151)  28/02/2018 

(181)  25/03/2023 

(210)  KS/M/ 2013/304 

(732)  Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë-Pejë, RE 

(740)  Kujtim Hamza Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë-Pejë 

 
 

(540)  LOCARD H 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide 

   

 

 

 

(111)  22816 

(151)  28/03/2018 

(181)  25/03/2023 

(210)  KS/M/ 2013/306 

(732)  Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

(740)  Kujtim Hamza Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë-Pejë 

 
 

(540)  FUNGIZOL 
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(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide 

   

 

 

 

(111)  22013 

(151)  21/02/2018 

(181)  13/05/2023 

(210)  KS/M/ 2013/470 

(591)  Teksti i rrumbullakët më shkronjat 

“vt” dhe  “vam”   -  më ngjyrë të kaltërtë, 

ndërsa teksti“trade”  -  më ngjyrë të zezë. 

(732)  Arianit ISMAILI GRAÇANICËË,  

Fshati Çagllavicë  - pa numër, KS 

(740)  Ymer Bardhi 10.000 Prishtinë, 

“Dardania”, SU-9/1, lamela 3 numër 16 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra  dhe  graso  industriale;lubrifikantë;thithës  pluhuri;përbërje                            

lagëse  dhe  ngjitëse;karburante  (përfshirë vaj motori)  dhe ndriçues;qirinj dhe fitil për 

ndezje   

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

transportueshëm prej metali;materiale prej metali për  trase  hekurudhore;kabull   jo  elektik   

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

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

papërfshira në klasa të tjera;minerale   

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

transportit tokësor);komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi motorike (përveç  

mjeteve  të  transportit  tokësor);vegla  bujqësore që nuk vihen në punë më dorë;inkubator 

për prodhim vezësh   

12   Mjete transporti;aparate lëvizëse më anë të tokës, ujit dhe ajërit   

17   Gomë, gutta – percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara                              

nga këto materiale që nuk përfshihen në klasat tjera;lëndë plastike të presuara të përdorura 

në fabrikim;materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi;tuba elastike, jo prej metali   

19   Materiale ndërtimi (jo metalike);tuba të fortë jo metalike për ndërtim                         

serë, katran dhe bitum;ndërtime të transportueshme jo metalike, monumente, jo prej metali   

28   Lodrat dhe artikujt për të luajtur;artikuj gjimnastike dhe sportive të                            

papërfshirë në klasa tjera;zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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.   

38   Telekomunikacion   

39   Transporti;paketimi dhe magazinimi i mallrave;përgatitje udhëtimi   

40   Përpunimi i materialeve   
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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   

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

individëve;shërbime vetjake dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar 

nevojat e individëve   

 

 

 

(111)  22018 

(151)  22/02/2018 

(181)  01/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/615 

(591)  Bardhë, zi 

(732)  Wizard Co., Inc. (Delaware 

corporation) 6 Sylvan Way Parsippany, New 

Jersey 07054, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate elektrike dhe shkencore; softver kompjuterik i cili shfrytëzohet në 

agjensitë për qeradhënje të automjeteve me qellim të përcjelljes së rezervimeve të 

automjeteve, dhe ruajtjes së të dhënave të cilat kanë të bëjnë me automjetet, klienta dhe 

qeradhënjet; softver kompjuterik i inqizuar (memoruar) i cili ka të bëjë me huadhënjen e 

veturave; softver kompjuterik i cili mund të dounloadohet (shkarkohet) në formë të 

aplikacioneve mobile për shërbime të qeradhënjes dhe lezingut të automjeteve; GPS-Sistem 

Global Pozicionimi; kioska interaktiv kompjuterash të cilët përmbajnë hardver kompjuterik, 

pajisje periferike kompjuterike, dhe softver operativ kompjuterash për përdorim në 

shërbimin e qeradhënjes dhe lizigun e automjeteve; paisje navigacioni per automjete, radio 

aparate satelitore, hardver telekomunikues dhe hardver per krijimin e rrjetave të të dhënave, 

posaqërisht aparatet për transmetim dhe marrje (pranim) të zerit, te dhënave dhe video 

komunikimeve nëpërmjet infrastrukturës së rrjetave të shumëfishta dhe protokoleve 

komunikuese   

12   Automjete; automobila; autobusa me motor; autobusa dhe pjesë për ta; korniza për 

tabela; automjete motorike; posaqërisht automobila, kamiona, automjete kombi (furgona), 

automjete me veti sportive (Sport Utility Vehicles-SUV) dhe pjesë strukturale të tyre; 

rimorkio   

16   Produkte nga letra dhe gjëra të shtypura, broshura nga lëmia e udhëtimit dhe 

qeradhenja e veturave, transporti, kalendarë, magazina të cila kanë të bëjnë me udhëtime; 

lapsa; broshura turistike; libra për udhëtime; harta; formularë të shtypur; gjëra të shtypura, 

kryesisht shenja nga letra, libra, manuale, kurikullume, gazeta, kartela informuese dhe 

broshura në lëminë e udhëtimit, dhënjes me qera të automjeteve, dhe transportimit.    

35   Sherbime reklame dhe biznesi; administrim afarizmi në lëminë e transportit dhe 

porositjes; sherbime të orjentuara në lojalitetin e konsumatorëve dhe klubeve të 

konsumatorëve, për qellime komerciale, promocionale dhe / ose qellime reklamimi; ofrimi i 
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ndihmës në managjimin e afarizmit në  vendosjen dhe/ ose operimin e objekteve për 

qeradhënje apo lizing të automjeteve; sherbime onlajn në lidhje me shitjen me pakicë e cila 

lidhet me automjete motorike; sigurimi i programit për nxitje me shperblime për klienta 

duke publikuar dhe përpunuar poena për lojalitet për blerje onlajn të produkteve të firmës 

(shoqërisë); sigurimi i programeve të nxitjes së klientëve duke publikuar dhe përpunuar 

kuponat për lojalitet bazuar në shpeshtësi (denduri) të shfrytëzimit gjegjësisht të afarizmit; 

sigurimi i kontratave me sektorin publik për mirëmbajtje të automjeteve; sigurimi i 

dokumentacionit të transportit, për palët tjera; sherbime administrimi me trasnport, 

posaqërisht planifikimi dhe kordinimi i transporit të njerëzve, për palët e tjera.     

36   Sherbime financiare; sigurimi i vauçerave për të paguar shpenzimet e transportit   

37   Sherbime riparimi; sherbime të ndihmës së shpejtë në rrugë, posaqërisht reagimet për 

thirjet për ndihmë në rrugë, ndërrimi i gomave të shpuara, dergimi i shpejtë i lëndëve 

djegëse dhe bateri startimi   

39   Sherbime transporti dhe deponimi; organizimi i gjirove të udhëtimit; transport me 

autobus; qeradhenja e automjeteve; transport me vetura; sherbime shoferash; kordinimi me 

organizimin e udhëtimeve për individë dhe për grupe; sherbime të ndihmës së shpejtë në 

rrugë; posaqërsiht sherbime karrotreci, sherbime tërheqjes në çikrik dhe sherbime të 

dergimit të çelësave; sherbime lizingu të automobilave; lizing të kamionave; rezervimi dhe 

bukingu për transport; sherbime onlajn të rezervimit të trasnportit; transporti i udhëtarëve; 

sigurimi onlajn me mundësi kërkimi i bazës së të dhënave e cila posedon informata për 

udhëtime; sherbime sigurimi të të informatave për udhëtime; sherbime rezervimi për 

qeradhënje të automjeteve; qeradhënja e furgonëve për çvendojse (shpërngulje); qeradhënja 

e GPS paisjeve për navigacion; qeradhënja e kamionave; trasnporti i udhëtarëve; sherbime 

konsulence në lëminë e transportit; ofrimi i informatave për transport; sherbime agjencish 

udhëtimi, posaqërisht ofrimi i sherbimeve të rezervimit dhe buking-ut për transport; 

sherbime rezervimi për trasnport; sherbime klubesh të që mirren me udhëtime; planifikimi i 

kahjeve (rut-ave) të udhëtimit; sherbime drejtimi automjetesh   

41   Sherbime edukimi dhe razonode; sherbime klubesh me anëtarësi të regjistruar   

42   Sherbime shkencore dhe kompjuterike; sigurimi i web sajtave të cilët përmbajnë 

teknologjinë e cila mundëson shfrytëzuesve që të rezervojnë udhëtimet.   

 

 

 

(111)  22009 

(151)  21/02/2018 

(181)  03/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/649 

(591)  Ngjyrë zi, kuqe, bardhë- 

(732)  “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 

 
 

(540)   
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(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   

 

 

 

(111)  22025 

(151)  22/02/2018 

(181)  31/10/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1042 

(591)  E zezë, e bardhë, e gjelbert e qelur, e 

kalter e qelur ( Green  light ) , vjollce, e hirit, 

pembe- 

(732)  Europrinty SH.P.K Rr.E  Hekurudhes 

pn, 12000 Fushë Kosove, KS 

(740)  Leonora Gashi Rr.E  Hekurudhes pn , 

12000 Fushë Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   
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(111)  22028 

(151)  22/02/2018 

(181)  14/11/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1087 

(300)  201330248  24/05/2013  AZ 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc.    2711 Centerville Road, Suite 

300,Wilmington, Delaware 19808, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  KENT iCONTROL 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte nga duhani; shkrepsa; çibrit; artikuj për duhan pirës   

 

 

 

(111)  22027 

(151)  22/02/2018 

(181)  22/11/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1124 

(732)  Colombina S.A. La Paila, Zarzal, 

Valle, CO 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   lolipop, bomboneri zakonisht e sheqeresor ne maje te nje shkopi   

 

 

 

(111)  22024 

(151)  22/02/2018 

(181)  22/11/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1125 

(732)  Colombina S.A. La Paila, Zarzal, 

Valle, CO 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30    bonboneri, prodhim ëmbëlsirash, prodhime pastiçerie, sos (salcë)    
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(111)  22012 

(151)  21/02/2018 

(181)  30/12/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1248 

(732)  Energizer Brands, LLC 533 Maryville 

University Drive St. Louis Missouri 63141, 

US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ENERGIZER 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; aparate transmetuese për ndriqim, llampa gjepi, 

llampa elektrike, poça elektrik, llampa të vogla dhe kuti për llampa elektrike, filament për 

llampa elektrike, gypa fluorescent për ndriqim; llampa me bateri, aparate për ndriqim dhe 

paisje për mobileri (LED); llampa dhe baza për mbushje për ndriqimin më të ri LED, shirita 

ndriqimi, mbajtëse për llampa; prize-shëndrrues për LED paisje ndriqimi, pjesë dhe paisje 

për produkte të kyqura në këtë klasë   

 

 

 

(111)  22017 

(151)  22/02/2018 

(181)  30/01/2024 

(210)  KS/M/ 2014/53 

(732)  Pizza Hut International, LLC 14841 

N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, , 

US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  MAKE IT GREAT 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të  konzervuara, të  ngrira, të  thara dhe të  përgaditura; xhelatinë, recel, kompot, vezë , 

qumësht dhe produkte të  qumështit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra   

30   Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioca, sago, miell dhe prodhime drithërash, 

bukë, biskota, pasta, bonbona dhe ëmbëlsira; akull, sheqer, mjaltë; melasë, tharmë, pluhur 

gatimi; krypë, mustardë, uthull, salca; erëza; akull   

43   Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve; akomodimit të përkohshëm   
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(111)  22032 

(151)  23/02/2018 

(181)  28/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/278 

(300)  30 2013 006 852.1/07  02/10/2013  

DD 

(732)  KAESER KOMPRESSOREN SE 

Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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 
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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 
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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 
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dhe distribuimit të ajrit të komprimuar   

 

 

 

(111)  22939 

(151)  06/04/2018 

(181)  03/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/293 

(732)  MIRNOVEC PIROTEHNIKA 

Mirnovec 20, Velika Rakovica, 10430 

Samobor, HR 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 13   Armë zjarri, municion, raketë, eksploziv dhe fishekzjarrë:  prodhime piroteknike, 

fishekzjarrë, komplete të këtyre produkteve apo produkteve të ngjashme.   

28   Lojëra dhe asesoare, artikuj të gjimnastikës dhe sportit që nuk gjenden nën klasa të 

tjera, dekorime për drurin e Krishtlindjeve: konfeti, raketa, pistoleta, balona me flluska   

39   Transporti, paketimi, magazinimi i mallrave, aranzhman udhëtimi: dorëzim i mallrave i 

porositur përmes emailit, dorëzimi i mallit, paketimi i mallit, transport i veçantë i mallit të 

ndijshëm   

 

 

 

(111)  22940 

(151)  06/04/2018 

(181)  03/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/294 

(732)  MIRNOVEC PIROTEHNIKA 

Mirnovec 20, Velika Rakovica, 10430 

Samobor, HR 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 13   Armë zjarri, municion, raketë, eksploziv dhe fishekzjarrë: prodhime piroteknike, 

fishekzjarrë, komplete të këtyre produkteve apo produkteve të ngjashme.    

28   Lojëra dhe asesoare, artikuj të gjimnastikës dhe sportit që nuk gjenden nën klasa të 

tjera, dekorime për drurin e Krishtlindjeve: konfeti, raketa, pistoleta, balona me flluska   

39   Transporti, paketimi, magazinimi i mallrave, aranzhman udhëtimi: dorëzim i mallrave i 

porositur përmes emailit, dorëzimi i mallit, paketimi i mallit, transport i veçantë i mallit të 

ndijshëm   
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(111)  22192 

(151)  01/03/2018 

(181)  11/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/326 

(732)  AstraZeneca AB SE 15185 Sodertalje 

Vastra Malarenhamnen 9, SE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   ΓΕHΥ ΑИΡ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

10   Aparatura dhe instrumente medicinale dhe kirurgjike; inhalatorë   

 

 

 

(111)  22020 

(151)  22/02/2018 

(181)  16/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/341 

(732)  PHOENIX Pharmahandel GmbH & 

Co KG Pfingstweidstraße 10-12, 68199 

Mannheim, DE 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  BENU 

 
 

     

 
 

 

(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   
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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   

 

 

 

(111)  22030 

(151)  23/02/2018 

(181)  30/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/387 

(732)  N.B. MediaWorks Sh.P.K. Rr.Rexhep 

Luci Nr. 16/3, 10000 Prishtinë, KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  Merrejep 

 
 

     

 
 

 

(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 
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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   

 

 

 

(111)  22039 

(151)  26/02/2018 

(181)  12/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/432 

(732)  MAGIC ICE” Joint Stock Company 

Zona Industriale, 1400 Lipjan, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ROSE 

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  22968 

(151)  10/04/2018 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/502 

(732)  M & SILLOSI sh.p.k. Xërxë, 21000 

Rahovec, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 29   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   

 

 

 

(111)  22938 

(151)  06/04/2018 

(181)  26/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/522 

(732)  Tyco Fire & Security GmbH Victor 

von Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen-am-

Rheinfall, CH 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  TRUEVUE 

 
 

     

 
 

 

(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   
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(111)  22036 

(151)  23/02/2018 

(181)  13/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/577 

(732)  KRKA, Tovarna Zdravil, d.d., Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, 

SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  SOBYCOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5          Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  22933 

(151)  06/04/2018 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/651 

(591)  Ngjyrë e kaltër, ngjyrë e bardhë,  

ngjyrë e kuqe, ngjyrë e verdhë, ngjyrë korali, 

ngjyrë e gjelber. 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija  ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparat shkumues për larjen e duarve dhe fytyres për fëmijet   

 

 

 

(111)  22175 

(151)  01/03/2018 

(181)  16/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/658 

(732)  Qualcomm Incorporated 5775 

Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-

1714, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 9   “Qarqe të integruara, hardver dhe softver kompjuterik për sinjalizimin e 

procesimit në aparatet e komunikimit pa tela (wireless), modem, pajisje elektronike për 

konsumer, pajisje mediatike portative, pajisje mobilash për lojë, telefona mobilë, telefona të 

mencur, kompjuter tablet, kompjuter dore, dhe pajisje kompjuterike xhepi; modem dhe 

përforcues; instrumente për kompresimin dhe dekompresimin e sinjalit, koder zëri dhe 

decoder, kryesisht, vokoder dhe softver për kompresimin dhe dekompresimin e sinjalit si 

dhe manualet teknike të shitura si pjesë të tyre; hardver dhe softver kompjuterik për 

përmbajtjen e mbrojtjes së multimediave elektronike; softver aplikacion për telefonë 

mobilë; softver në formë të aplikacionit të telefonit mobilë për zbulimin, organizimin, 

ndarjen, lidhjen, luajtjen dhe qasjen në video lojëra; softver të shkarkueshëm si pjesë e 

aplikacioneve të telefonave mobilë për rikthimin dhe shfaqjen e artikujve, videove, dhe 

lajmeve të tjera në lidhje me video lojërat; programe kompjuterike dhe softver për pajisjet e 

komunikimit; softver kompjuterik dhe programe që ju mundësojnë përdoruesve të pajisjeve 

të komunikimit të kenë qasje të menjëhershme në databaza dhe  rrjetet globale 

kompjuterike; softver kopjuterik që mundëson bartjen e të dhënave në mes të aparaturave të 

komunikimit me mobilë; terminale të komunikimit mobil, përfshirë zërin dhe pajisjet e të 

dhënave të komunikimit, të përdorura në sistemet e komunikimit tokësor ose satelitor; 

telekomunikimi dhe të dhënat e rrjetit hardverik, kryesisht pajisjet për bartjen dhe 

përmbledhjen e zërit, të dhënave, dhe video komunikimet përmes infrastrukturës së rrjetit të 

shumfishtë dhe protokoleve të komunikimit; pajisjet elektronike, kryesisht, hardver 

kompjuterik për qasje në kompjuterë global dhe rrjtetet e komunikimit; programe 

kompjuterike dhe softver; monitor kompjuterik, modeme, dekoder, kompjuter tablet, 

kompjuter dore, dhe pjesët, pëbërës dhe pjesë për mallërat e lartpërmendura; aparatura për 

komunikim pa tela (wireless), kryesisht, modemë, telefona celularë, telefona mobilë, 

telefona të mencur, thile telefonash lokal pa tela (wireless) dhe shërbimet e komunikimit 

personal (PCS) receptor telefoni, dhe pjesët përbërëse dhe manualet e instrukcioneve të 

shitura si pjesë e tyre; radio frekuencat (RF) dhe frekuencat e ndërmjetme (IF) pranuesit e 

qarqeve grumbulluese, dhe analog dhe sinjale dixhitale të procesimit të qarqeve 

grumbulluese për aparaturat e komunikimit pa tela (wireless).”   
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(111)  22037 

(151)  23/02/2018 

(181)  18/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/665 

(732)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  SYFORTAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Imunosupresant te pacientët pas transplantimit të organeve te ngurta dhe në raste 

të refuzimit akut të transplantit   

 

 

 

(111)  22239 

(151)  06/03/2018 

(181)  01/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/765 

(732)  Bahlsen GmbH & Co. KG, 

Podbielskistrasse 11, 30163 Hannover,, DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë 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   Oriz, tapiokë, bukë, paste, melasë, maja pluhur për pjekje, mustardë, uthull, biskota, 

ëmbëlsira, çokollatë produktet e çokollatës   

41   Argëtuese, aktivitete sportive dhe kulturore   
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(111)  22191 

(151)  01/03/2018 

(181)  12/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/781 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  VANQUELIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  22198 

(151)  01/03/2018 

(181)  12/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/782 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)  One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  DARZAQTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njereëzit.   

 

 

 

(111)  22193 

(151)  01/03/2018 

(181)  12/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/783 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 

(540)  DARELVIA 
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(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  22195 

(151)  01/03/2018 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/785 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  DARZALEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  22197 

(151)  01/03/2018 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/786 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  DARSPONDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  22015 

(151)  22/02/2018 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/788 

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED. of 3-5-1, Nihonbashi Honcho, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

(540)  LIXIANA 
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(511) 5   preparate farmaceutike dhe supstanca   

 

 

 

(111)  22188 

(151)  01/03/2018 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/792 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  MOKSEFEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   barna për përdorim tek njerëzit dhe për qëllime në veterinë, produkte kimike dhe 

elemente për qëllime medicinale    

 

 

 

(111)  22185 

(151)  01/03/2018 

(181)  03/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/835 

(300)  302014005548.1  07/08/2014  DE 

(732)  BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 

67056 Ludwigshafen, DE 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për industri, shkencë, fotografi, si dhe për bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari; rreshira te pa perpunuara artificiale, materijale plastike te pa perpunuara; plehra; 

përzierje për shuarjen e zjarrit; katalizator; preparat e për kalitjën  dhe bluarjen e metalit;  

substanca kimike për konservimin e zarzavateve; supstanca për rregjie; ngjitese per 

përdorim industrial; preparate për fortësimin e bimëe, preparate kimike dhe biologjike pr 

administrimin e stresit te bimët, preparate për rregullimin e rritjës se bimëve, preparate 

kimike për trajtimin e farës, tenzide për përdorim industrial te naftes  dhe gasit; kemikalje 

natyrale ose artificiale te cilat përdoren si karrem seksual ose agjense te cilët i shqetësojnë 

insektet, inokulante për bujqësi dhe hortikulturë, shtesa për bakterje te dobijshëme dhe  

dheu ; substanca kimike me qellime  amfitamie   

2   Ngjyra, baza, llaqe, llaqe, lustrime, pigmente; mjete për mbrojtje nga ndryshku dhe nga 

shkatrrimi i drurit; mjete për ngjyrosje; mjete grimësuese; rrëshira te pa operpunuara 

natyrale; metale ne fleta dhe ne pluhur te destinuara per artist, dekorues, shtypëseve dhe 
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artistëve   

3   Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për pastrimin e rrobave; pastrim, lustrim, 

preparate lubrifikuese abrazive dhe preparate per fshirje; sapun; parfumeri, vaj eterik, 

preparate kozmetike, losione për flokë; pasta për dhëmb   

4   Vaj dhe yndyrë industriale; gas qarku dhe gas per ndriqim; yndyrë; perzierje per 

apsorbim, lagëje dhe lidhje; lëndë djegëse (duke perfshirë edhe sto motorrike)  dhe lëndë 

djegëse per ndriqim   

5   Preparate Farmaceutike, preparate për perdorim ne veterinari dhe preparate 

shendetësore; shtesa medicinale ne ushqim; preparate vitaminozen për qellime medicinale; 

preparate sanitarie per qellime medicinale; substanca dietike te adaptuara per përdorim 

medicinal; ushqim për foshnje; lekoplaste, materijale per perpunimin final; materijale për 

mbushjen e dhembit dhe dyll dhembësh; mjete dezinfektive; preparate për zhdukjen e 

demtuesëve; pesticide; fungicide; herbicide; agjense biologjike për kontrollimin e 

demtuesëve   

6   Metale te zakonëshme dhe legurat e tyre; materiale metalike ndertimtarie; konstrukcione 

bartese metalike; materijale nga metalet për trena; kabllo jo elektrik dhe tela nga metalet e 

zakonëshme; produkte bravarie, produkte te imëta metalike; gypa dhe gypa nga metalet; 

sefe-arka; xehe   

7   Makina per bujqësi, hortikulturë dhe qellime pylltarie, makina për pije dhe industri 

ushqimore, makina për përpunimin e drurit, makina për përpunimin e plastikës, makina për 

përdorimin e metaleve, makina për industrinë e tekstilit, makina për prodhimin e 

automjeteve, makina për përpunimin e letrës, makina për përpunimin e ngjyrave, makina 

qarku ( duke mos përfshirë automjete tokësore), makina për thithje për qellime industriale , 

kompresorë, presa, pompa, makina për rafineri te naftës, makina për gëryerrje, makina për  

paketim , vegla per makina, motor ( duke mos përfshirë motor për automjete tokësore); 

pedale dhe pajisje për bartjën e energjisë elektrike  (nduke mos përfshirë ato për automjete 

motorike); pajisje bujqësore e cila nuk punon me dorë; inkubator për vezë   

9   Aparate dhe instrumente shkencore,detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, për matje, peshim, sinjalizim, kontrollë (inspektim), shpëtim dhe mësim; aparate 

dhe instrumente për bartje, nderprerëje, transformim, akumulim, regullim ose  kontrollim te 

ennegjisë elektrike; aparate për xhirim, transmetim dhe reprodukim  te zërit dhe fotografisë; 

bartesit magnetik te te dhenave, disqe për inçizim; kompakt disqe, DVD disk dhe media 

tjera digjitale për xhirim-inçizim; mkanizma për aparate te cilet levizin me monedha 

metaslike ose me zhetona; arka teb regjistrimit,makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e 

te dhënave dhe kompjutere; softueri jkompjuterik; aparate për shuarjen e zjarrit; dorashka 

per perdorim industrial ne industri lidhur me mbrojtjen nga lëndimet   

12   Automjete dhe pjesë te tyre  (te cilat nuk janë te përfshira ne klasë tjera); tenda për 

automjete (te qepura),ulëse për automjete; aparate për vazitje ne rrugë, ajr ose ujë dhe pjesë 

te tyre   

14   Metale te çmueshme dhe legura te tyre; zbukurime, stoli, gur te çmuar; instrumente 

kronologjike dhe kronometrike   

16   Leter, kartuç dhe produkte te tyre (te cilat nuk janë te përfshira ne klasë tjera); 

përkatesisht, teha per kartuçë spirak, leter për shtypje, offset leter, kartuç spiral, filter leter; 

gjëra te shtypura; material për libërlidhje; fotografi; material për zyre; ngjitese për zyre dhe 

përdorim shtepiak; material artistik; brushëza; makina shkrimi dhe rekuizite te zyres 

(përpos mobileve); materijale për aftësim dhe mësim (përpos aparateve); material plastike 
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për paketim (i cili nuk është përfshirë ne klasë tjera); germa shtypi; klishe   

17   Plastikë e presuar për përdorim ne prodhimtari; materijale për paketim,  

Mbyllje dhe izolim; gypa te dredhur jo metalik   

18   Lëkurë dhe emitim i lëkurës, lëkurë shtazore; peliqe, valixhe dhe çanta te udhëtimit; 

ombredha shiu, çadra te diellit dhe shkopa për hecje; kamgjik, produkte saraçesh dhe 

shalave te kuajve   

19   Material ndertimore (jo metalike); gypa teb forte jo metalik per ndertimtari; asfalt, 

rrëshirë e zezë dhe bitumen, konstrukcione bartese jo metalike; labidare, te cilet nuk janë 

nga metali   

20   Mobile, pasqyra, korniza për fotografi; produkte nga plastika, perkatesisht kontijnerei, 

mbyllese për kontijnere, shporta, bure,  bure, gajbe dhe  paleta   

21   Pajisje ose enë shtepiake ose kuzhine; krehër dhe shpuza; brusha (përpos brushëzave); 

materijale për përpunimin e brushave; artikuj për pastrim; lesh çeliku; qelq i pa përpunuar 

ose gjysëm i përpunuar  (përpos qelqit i cili përdorët ne ndertimtari); gjëra te qelqit, 

porcelani, dhe argjiles- dheut te cilat nuk janë përfshirë ne klasë tjera   

23   Tjerrë dhe penjë për përdorim tekstili   

25   Veshje,mbathje,mbeshtjellese koke   

27   Tepika, çilima, shtroja dhe segjade, linoleum  dhe materiale tjera per mbulimin te 

dysheneve ekzistruese; tapiseri (murale) nga tekstili   

28   Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikorë dhe sportiv (te cilët nuk janë përfshirë ne klasë 

tjera); dekoime për drurin e bredhit te krishlindjeve   

29   Mish,peshk,shpezë dhe shtazë gjahu; perpunime te mishit; pemë dhe perime te 

konservuara, ngrira,thara dhe ziera; xhelatinë; gjemë, kompot; vezë, qumësht dhe produkte 

te qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim   

31   Drithëra dhe produkte per bujqësi, hortikulturë dhe pylltari (te cilët nuk janë të 

përfsdhirë ne klasë tjera); shtazë te gjalla ; fruta dhe perime te freskëta; farëra, bimë te 

gjalla dhe lule natyrale; ushqim për shtazë, embëltues, malç(materiale të tilla si gjethe e 

kalbur, leh, ose përzierje plehrash etj); agjense te gjalla biologjike për shkatrrimin e 

demtuesëve për perdorim ne bujqësi, përkatësisht insekte dhe bimë   

32   Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pije tjera jo alkoolike ; pije dhe lëngje frutash; 

shurup dhe preparate tjera për përpunimin e pijeve   

35   Publikimi; administrimim  afarist; administrata afariste; shërbime te zyres; marketing  i 

produkteve kimike    

36   Sigurimi; punët financiare; punet monetare; punët me partundëshmeri   

37   Ndertimi i fabrikave; riparimi i pajisjeve llogaritese, rioparime ne ndertesa,  riparimi 

dhe instalimi i mjeteve për përpunimin e te dhënave, riparimi dhe instalimi i makinave; 

instalime ,riparimi dhe mirëmbajtja e makinave industriale; instalimi, mirëmbajtja dhe 

riparimi i pajisjeve pëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve për ngrohje, ventilim dhe  klimatizim   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallit; organizimi i udhëtimeve    

40   Përpunimi i materialit, përkatesisht përpunimi i kemikaljeve, prodhimi i energjisë, 

reciklimi dhe përpunimi i mbeturinave,  përpunimi dhe pastrimi i ujit   

41   Arësimimi; ofrimi i aftësimit; defrimi; aktivitete sportive dhe kulturore; udhëheqja e 

seminareve dhe ndodhive   

42   Sherbimet shkencore dhe hulumtimet dhe projektimet lidhur me to; sherbimet e 

analizes industriale dhe hulumtimet; projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

llogarites;mirëmbajtja e softuerit për sisteme  te teknologjisë informatike   
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43   Sherbime te sigurimit te ushqimit dhe pijeve; vendosja e përkohëshme   

44   Sherbime Medicinale dhe veterinare; produkte higjienike dhe produkte për kujdesin  

për njerëz dhe shtazë; shërbime bujqesore, hortikulture dhe pylltare   

 

 

 

(111)  22190 

(151)  01/03/2018 

(181)  12/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/861 

(732)  DAINESE S.P.A.  Via ell´Artigianato, 

35 36060 Molvena, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9    rroba mbrojtëse; rroba mbrojtëse për sport, përkatësisht për transport, 

motorciklizëm, biciklizëm, skijim dhe alpinizëm-bjashkatari, kalurim; mbathje mbrojtëse 

për preventive të fatkeqësive  dhe lëndimëve; pajisje për mbrojtëje për përdorim personal 

kunder ndeshjeve; size mbrojtëse për sportt; dorashka mbrojtëse kunder fatkeqësive; 

visorse mbrojtëse (100% nga pambuku  maskë me larë të rënda veshje.); syze, syza 

sportive, syza mbrojtese; syza mbrojtëse për sport, përkatesisht për transport, 

motorciklizëm, biciklizëm, skijim dhe bjeshkatari-alpinizëm, kalurim; pjesë dhe pajisje për 

syze, përkatësisht , shirita, gajtan, zingjirë dhe kuti; shtroja per”  mi”mausa; pajisje për 

zhytje ne ujë, përkatësisht, syze, maskë, rroba te zhytjes, dorashka te zhytjes; kuti për 

telefona mobil; kuti për audio-video diskqe; kuti për CD dhe DVD disqe; çanta për  makina 

llogaritëse; Çanta te punuara special për aparata fotografik  dhe instrumente; softuer  për 

aktivimin e poajisjeve mbrojtëse  me anë të fryerjës; sensor për  akcelerometer; sensor 

goditës, njesi elektronike kontrolluese   

18   Lëkurë, imitim i lëkurës,  çanta te dorës nga lëkura, kuti lëkure, futrolla lëkure, 

aktçanta te lëkurës, kuleta te lëkurës, lidhëse te lëkurës, çanta te lëkurës, çanta dore; 

sandek; çanta te udhëtimit; ombredha; çadra te diellit   

25   veshje,mbathje, kapela; mantela shiu, maica, pantolla, këmisha, xhaketa, funda, 

xhempera; rroba te thurura,përkatësisht gjysem xhemper, xhempera te thurur, kapela te 

thurura, këmisha te thurura, ndresa te poshtëme te thurura, jeleka, pallto, kombinezon; 

kostime te larjes; ndresa te poshtëme; mbeshtjellëse koke; rripa, shalla bandana, ngrohëse 

për çafë; shallla, kollare;këpucë, çizme; kapuçë; mbrojtëse dhe shirita për vesh; dorashka, 

dorashka pa gishta; këpucë bore [mbathje].   

28   artikuj dhe pajisje sportive, mbrojtëse për gjunj për përdorim sportiv, mbrojhtëse për 

shpatulla për përdorim sportiv, šmbrojtëse për nyje për përdorim sportiv, mbrojtëse për 

këmbë për përdorim sportiv, mbrojtëse për duer për përdorim sportiv, mbrojtëse nen gjuri 
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për përdorim sportiv, mbrojtëse gjoksi për përdorim sportiv, mbrojtëse trupi për përdorim 

sportiv; çanta, te adaptuara special për pajisje sportive; jastek mbrojtës(pjesë te rrobave 

sportive, përkatësisht për  automobilizëm, motociklizëm, biciklizëm, skijim dhe bjeshkatari 

- alpinizem, kalurim).   

 

 

 

(111)  22022 

(151)  22/02/2018 

(181)  30/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/914 

(300)  012802385  17/04/2014  OH 

(732)  GENELEC OY Olvitie 5 

74100 Iisalmi, FI 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  GENELEC 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Zmadhues aktiv zëri; përforcues; aparate për incizimin e zërit; aparate për 

riprodhimin e zërit; aparate elektronike audio (me zë); aparate të frekuencave audio; aparate 

për procesimin e materialeve audio; audio incizime; çanta të përshtatura për të transportuar 

zmadhuesit aktiv të zërit, përforcuesit, aparatet hi-fi (që ofrojnë zë të pastë nga zhurmat) 

dhe sabuferat (përforcuesit e fuqisë së basit të tingujve); kabllo për zmadhues aktiv të zërit, 

përforcuesit, aparatet hi-fi (që ofrojnë zë të pastë nga zhurmat) dhe sabuferat (përforcuesit e 

fuqisë së basit të tingujve); ekualizatorët (balancuesit e tingujve); kufje; aparate me hi-fi; 

aparate hi-fi audio; sisteme të altoparlantëve; mikrofonë; mbajtëse mikrofoni; aparate 

portative për riprodhimin e zërit; sisteme të altoparlantëve për fjalime publike; komandime 

nga largësia për aparate zërimi të pastra nga zhurmat (hi-fi); softuer dhe qarqe për 

ekualizatorë; softuer dhe qarqe për aparate zërimi të pastra nga zhurmat (hi-fi); softuer dhe 

qarqe për kontrollimin dhe përmirësimin e pajisjeve audio dhe cilësisë së zërimit; matës për 

nivelin e tingullit; bartës të incizimeve të tingullit; mbyllëse për altoparlanta; altoparlanta 

(zmadhues); zmadhues të basit të tingullit   

20   Mbajtëse për altoparlantë [mobilje]   

 

 

 

(111)  22011 

(151)  21/02/2018 

(181)  14/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/959 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House PO Box. 438 Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, tapioka, sago, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat   

 

 

 

(111)  22199 

(151)  01/03/2018 

(181)  14/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/960 

(732)  DEVOLLI GROUP sh.p.k. Zahir 

Pajaziti p.n., Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MLEKOVITA 

 
 

     

 
 

 

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

dhe nën produktet tjera të tyre   

 

 

 

(111)  22202 

(151)  01/03/2018 

(181)  14/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/961 

(732)  DEVOLLI GROUP sh.p.k. Zahir 

Pajaziti p.n., Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  VITAMLEKO 

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  22021 

(151)  22/02/2018 

(181)  17/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/968 

(732)  Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, , US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  ОНУРЕГ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për frenimin e citokinës; preparate 

farmaceutike që e rregullojnë sistemin e imunitetit; preparate farmaceutike për trajtimin e 

sëmundjeve të gjakut dhe kancerit“   

 

 

 

(111)  22019 

(151)  22/02/2018 

(181)  17/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/969 

(732)  Victorinox AG Schmiedgasse 57 6438 

Ibach-Schwyz, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   “Vegla dore që mund të përdoren me dorë si dhe paisje; takëm për enë; duke 

përfshirë këtu thika për përdorim profesional dhe përdorim shtëpiak; pirunë dhe lugë; 

shpatëz (thikë e madhe) për prerje; këllëfa për thika të punuara nga lëkura; të gjitha 

produktet e sipërpërmendura nga Zvicra"   
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(111)  22196 

(151)  01/03/2018 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/992 

(732)  JSC Olainfarm Rupnicu street 5 LV- 

2114 Olaine,, LV 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Adaptol 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Preparate farmaceutike dhe veterinarie; preparate sanitarike për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose në 

veterinari, ushqim për foshnja; shtesa dietetike për njerëz dhe kafshë; emplastër, materiale 

për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentare; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  22186 

(151)  01/03/2018 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/993 

(732)  JSC Olainfarm Rupnicu street 5 LV- 

2114 Olaine,, LV 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Aethacizine 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinarie; preparate sanitarike për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose në 

veterinari, ushqim për foshnja; shtesa dietetike për njerëz dhe kafshë; emplastër, materiale 

për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentare; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  22184 

(151)  01/03/2018 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/994 

(732)  JSC Olainfarm Rupnicu street 5 LV- 

2114 Olaine, LV 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)  Fenkarol 
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(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinarie; preparate sanitarike për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose në 

veterinari, ushqim për foshnja; shtesa dietetike për njerëz dhe kafshë; emplastër, materiale 

për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentare; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  22182 

(151)  01/03/2018 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/995 

(732)  JSC Olainfarm Rupnicu street 5 LV- 

2114 Olaine, LV 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Furagin 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinarie; preparate sanitarike për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose në 

veterinari, ushqim për foshnja; shtesa dietetike për njerëz dhe kafshë; emplastër, materiale 

për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentare; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  22180 

(151)  01/03/2018 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/996 

(732)  JSC Olainfarm Rupnicu street 5 LV- 

2114 Olaine, LV 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Furamag 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinarie; preparate sanitarike për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose në 

veterinari, ushqim për foshnja; shtesa dietetike për njerëz dhe kafshë; emplastër, materiale 

për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentare; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   
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(111)  22203 

(151)  01/03/2018 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/997 

(732)  JSC Olainfarm Rupnicu street 5 LV- 

2114 Olaine, LV 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Furasol 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinarie; preparate sanitarike për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose në 

veterinari, ushqim për foshnja; shtesa dietetike për njerëz dhe kafshë; emplastër, materiale 

për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentare; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  22010 

(151)  21/02/2018 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/998 

(732)  JSC Olainfarm Rupnicu street 5 LV- 

2114 Olaine, LV 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Gistafen 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente farmaceutike antihistaminike   

 

 

 

(111)  22008 

(151)  21/02/2018 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/999 

(732)  JSC Olainfarm Rupnicu street 5 LV- 

2114 Olaine, LV 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Gripoflex 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente farmaceutike analgjezike, medikamente farmaceutike antipiretik   
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(111)  22179 

(151)  01/03/2018 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1000 

(732)  JSC Olainfarm Rupnicu street 5 LV- 

2114 Olaine, LV 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Itranol 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente farmaceutike antifungale   

 

 

 

(111)  22941 

(151)  06/04/2018 

(181)  29/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1018 

(732)  S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe 

Street, Racine Wisconsin 53403-2236,, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH.  

 
 

(540)  KIWI 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Mveshje (brez) jo rrëshqitëse për të mbathura; shtresa (sholla) kundër rrëshqitjes 

për të mbathura; thembra gome (shtresa të gome mbështetëse) për të mbathura; pjesë 

thembrash për çorape dhe për të mbathura; shtresa shtesë ndër thembra/ shputa përbrenda 

për të mbathura; çorape dhe çorape  të ndryshme të gjata   

29   Kapëse për rroba; aksesorë për të mbathura (kallup druri, lugë); lecka për lustrim dhe 

shpuza; brusha për këpucë   

 

 

 

(111)  22096 

(151)  28/02/2018 

(181)  05/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1050 

(591)  E kuqe dhe e bardhë 

(732)  N.T.P.  “Ballkan - Petroll”  Rakaj, 

Ferizaj  , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511)  3 Preparatet zbardhuese dhe substancat tjera për pëdorim në lavanderi;preparatet për 
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pastrim, shkëlqim, fërkim dhe grryerje;sapunet;parfumet, vajrat esenciale, kozmetika, 

locionet për flokë, pastat e dhëmbëve, konkretisht shampon për xhama të veturave 

4 Vajrat dhe yndyrat industriale, lubrifikantet;lëndët për thithjen e pluhurave, lagështirës 

dhe për lidhje;karburantet (duke përfshirë benzinën) dhe ndriçuesit;qirinjtë dhe fitilat për 

ndriçim, pwrkatwsisht: Vajra Motorike, Industriale dhe Aditivë, pastaj: Antifriz dha 

Glicerinë 

 

 

 

(111)  22177 

(151)  01/03/2018 

(181)  07/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1062 

(732)  Europcar International Bâtiment OP 2 

rue René Caudron, 78960 Voisins le 

Bretonneux, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transport; paketimi dhe ruajtja e mallrave; aranzhimet e udhëtimeve; transporti i 

personave ose mallrave (nga ajri, toka apo uji); rregullimin (aranzhimi) për transportin e 

personave ose të mallrave (nga ajri, toka apo uji); dhënja me qira e automjeteve për bartje 

nga ajri, toka apo uji; dhënja me qira e veturave; bicikletave, motocikletave, makinave për 

kampingje, kamionëve, vagonëve të mallrave, furgonëve, karrocave, autobusëve, 

karvanëve; shërbimet e lizingut të automjeteve; aranzhimi për dhënjen me qira të 

automjeteve për bartje nga ajri, toka apo uji; dhënja me qira e pajisjeve të automjeteve dhe 

akcesorëve; shërbimet e rëzervimit të automjeteve dhe transportimit; shërbimet e shoferit; 

dhënja me qira e automjeteve të drejtuara nga shoferi; shërbimet e menaxhimit te transportit 

të flotës; shërbimet e transportit të mallrave; shërbimet e transportit; shërbimet e kourierit 

(mesazheve apo mallrave); shërbimet e rimorkimit të automjeteve; marrja e mjeteve të 

transportit; informim dhe këshillim në lidhje me të gjitha këto shërbime   
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(111)  22227 

(151)  06/03/2018 

(181)  17/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1085 

(591)  e kuqe 

(732)  Media-Saturn-Holding GmbH 

Wankelstraße 5 85053 Ingolstadt, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   aparate elektrike dhe vetura (që nuk janë përfshirë në klasat tjera), në veçanti, 

fshesë elektrike me vakum, makina të larjes, makina për larje të enëve, makina për 

hekurosje, makina për kuzhinë, mikserë elektrikë, thika elektrike, shtrydhëse frutash, blues 

i mishit, mulli, tharëse rrobash, aksesorë për vetura, gjegjësisht, priza elektrike, kompresorë 

të ajrit, filtra ajri, filtra vaji   

8   brisk elektrik dhe jo elektrik për rroje, prerës për mjekër, gërshërë elektrike dhe jo 

elektrike për flokë për përdorim personal   

9   aparate dhe instrumente elektrike dhe elektronike (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); 

pajisje për incizim, transmetim  dhe riprodhim të zërit dhe/ose pamjeve dhe/ose të dhënave 

pas përpunimit elektronik (që nuk janë përfshirë në klasat tjera), në veçanti pajisje për 

televizion, pajisje për radio, aparate analoge  dhe digjitale për regjistrimin e kasetave dhe 

regjistrues i kasetave, pajisje analoge dhe digjitale të gramafonit, altoparlante, aparate 

telefonike, pajisje telefonike (kufje telefonike), pajisje GSM, auto-përgjegjës, telefaks, 

përforcues zëri, aparate për alarm, aparate për komunikim të brendshëm, antena; të gjitha 

nga pajisjet e sipërpërmendura janë po ashtu për aplikacionet dhe instalimet celulare në 

vetura; mikrofona,   kufje, kabllo lidhëse, informacione magnetike për media, në veçanti 

audio kaseta, video kaseta, gramafon mobil, kompakt disqe me regjistrim dhe pa shënime; 

bateri; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike dhe optike, në veçanti foto-

kamera, lente, dylbi, video kamera, kamera, video regjistrues, video printerë, film i 

ekspozuar, prozhektorë, matës drite, ndriçues, ekrane, korniza për slajde, rafte, këllëfe, 

futrolla dhe  çanta për pajisje fotografike; makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të 

dhënave, kompjuterë, monitorë, printerë, pajisje periferike për kompjuter, si dhe aksesorët 

për to, gjegjësisht flopy disqe, kompakt disqe me memori vetëm për të lexuar me regjistrues 

dhe pa shënime, tastiera, mi kompjuterik, dorezë, letra të lëvizshme; instrumente për 

inxhinieri elektronike (që nuk janë përfshirë në klasat tjera), gjegjësisht, media, magazinues 

elektronik i regjistruesve të shënimeve; programe kompjuterike; spektakle të lojërave (që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera); pajisje për pranimin e transmetimit satelitor, duke 

përfshirë antenat satelitore; hekur elektrik, pesha, aparate elektrike për pastrimin e 

qilimave, aparat për vulosje të filmave, radio marrës në kombinim me orë alarmi; aksesorë 

për veturë, gjegjësisht tela për të lidhur motorizon me burimin ndihmës të energjisë, aparate 

zjarrfikëse, shenja të emergjencës stop, sisteme alarmi, sisteme elektrike dhe elektronike 

për hapjen dhe mbylljen e bravës, pajisje elektrike të dritave të motorëve, në veçanti, 

manometra të vajit, indikatorë për voltazhin e baterisë, indikatorë për temperaturën e ujit, 

pajisje elektronike për kontrollim aktiv të shpejtësisë, pajisje elektronike për kontrollimin e 
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mënyrën e funksionimit të motorit kur është i ndalur në semafor, bateri, mbushës të 

baterive, sistem elektrik i mbylljes me menaxhim qendror, ndërprerës, pulla, releje, siguresa 

elektrike, instrumente dhe mjete kompakte për determinimin e kushteve të jashtme, në 

veçanti lartësimatës, matës të temperaturave të jashtme, pajisje për testim të motorit, pajisje 

për siguri elektrike   

10   Pajisje dhe aparate mjekësore, posaçërisht aparate për matjen e tensionit të gjakut dhe 

monitorë për kursin e zemrës, pajisje për masazh; aparate për masazh   

11   Aparate elektrike për amvisëri dhe kuzhinë, gjegjësisht makina për larje me tharëse të 

integruara, tharëse rrobash, tharëse flokësh, kalorifer, aparate për rrezitje, kondicioner ajri, 

krijues i lagështisë në ajër, pajisje për pastrimin e ajrit, pajisje për dezinfektim, kazanë për 

ujë të nxehtë, aparate për kafe, ventilatorë për ajër të kondicionuar, pajisje për ngrohjen e 

këmbëve, makina për akull, lavamanë, kapakë; pajisje për kuzhinë, në veçantë pllaka gazi, 

soba elektrike, aparate me mikovalë; tosterë, frigoriferë, ngrirës, ngrohës uji, furrë për 

pjekje, fritezë elektrike, soba orizi, komplete elektrike fondue; llamba elektrike, llamba 

gazi, llamba inkadeshente; aksesorë për automobila, gjegjësisht pajisje ndriçuese për 

automjete, kondicioner, poçe për dritat e gjata, llamba për mjegull, llamba për punë, drita 

për lexim, drita kabine, llambë dore, llamba rezerve   

14   metale të çmueshme dhe legurat e tyre, mallra ose mbështjellësit e tyre, që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera, bizhuteri, gurë të çmueshëm; ora dhe instrumente tjera 

kronometrike   

15   instrumente elektrike muzikale, duke përfshirë organo tjera shtëpiake   

16   Letër, kartonë dhe artikuj prej tyre (që nuk janë përfshirë në klasat tjera), albume, 

revista, libra, duke përfshirë doracakët dhe materialet tjera të shkruara shoqëruese për 

kompjuterë dhe softuer kompjuterik, makina shkrimi, doracakë për vetura, film për 

dekorimin e dritareve (etiketa), etiketa dhe shirrita (shirita) për vetura (afishe)   

20   Orendi kuzhine, duke përfshirë aparatet për kuzhinë, orendi për radio dhe TV, 

kontejnerë për karburant të lëngshëm, enë plastike për paketim   

21   aparate dhe instrumente (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) dhe vegla dhe kontejnerë 

për amvisëri dhe kuzhinë (me përjashtim të atyre të prodhuara nga metalet e çmueshme ose 

të veshura prej tyre), në veçanti vazot, tenxheret, shkundës qilimash; aparate dhe 

instrumente elektrike për përkujdesje për gojën, duke përfshirë brushën për dhëmbë; fritezë 

e thellë joelektrike; komplete jo elektrike fondue   

28   Lojëra, lodra; lojëra kompjuterike dhe video lojëra (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera); mallra për gjimnastikë dhe sport (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); Zbukurime 

për Krishtlindje   

35   Shërbime për tregti me pakicë lidhur me produktet e sipërpërmendura, reklama, biznes 

menaxhment; aktivitete administrative në biznes; funksione të zyrës; shërbime menaxhimi 

dhe administrative, gjegjësisht shërbimet në tregtinë me shumicë me mjete elektronike dhe 

pajisje elektrike; ndërmjetësim në vendosjen e kontratave prej personave të tretë në shitjen 

e mallrave dhe shërbimeve, si edhe ndërmjetësim në vendosjen e kontratave në shitjen e 

mallrave dhe shërbimeve, të gjitha këto shërbime janë menduar për palë të treta dhe janë në 

dispozicion në rrjetet elektronike, veçanërisht në Internet, dhe nuk përfshinë shërbimet e 

përfshira në klasat tjera; shërbimet postare për bizneset e të gjitha mallrave që janë 

specifikuar në këtë listë, gjegjësisht, shërbime reklamimi, në veçanti, duke përdorur 

reklamimin dhe udhëzimet; shërbime të agjencive për import-eksport; koleksion për palë të 

treta nga produktet e sipërpërmendura (që nuk nënkupton transportimin e tyre) dhe 
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akomodim të produkteve të sipërpërmendura për lehtësimin e mësimit dhe tërheqjen e 

konsumatorëve; pranim i porosive, shërbime sipas kërkesës për furnizimin e mallrave dhe 

bërjen e pagesës, duke përfshirë komunikimet elektronike; shërbimet; ofrues të shërbimeve 

të Internetit, gjegjësisht përmbledhje e të dhënave në bazën kompjuterike të të dhënave, 

gjegjësisht në përmbledhjen e informacioneve, tekste për mallrat dhe shërbimet, vizatime 

(plane) dhe imazhe të mallrave dhe shërbimeve   

37   shërbim i kompanive për porosi përmes postës elektronike  lidhur me të gjitha mallrat e 

specifikuara në listë, gjegjësisht shërbime që u ofrohen konsumatorëve dhe shfrytëzuesve 

për prodhuesit e të gjitha mallrave të sipërpërmendura dhe gjegjësisht shërbimet riparuese 

në kuadër të përgjegjësisë për cilësinë ose brenda garancisë   

38   telekomunikime, gjegjësisht për shërbimet e  komunikimit celular, shërbimet 

telefonike, shërbimet e faksit, shërbimet e radio-komunikimit, shërbimet anësore, shërbimet 

teleks, shërbimet telegrafike, shërbime me postë elektronike, transmetimi në televizion dhe 

radio; shërbime telekomunikuese përmes Internetit, ofron qasje deri te baza e të dhënave 

dhe Interneti përmes shërbimeve telekomunikuese; shërbime; të ofruesve të shërbimeve të 

internetit, gjegjësisht, ofrojnë qasje deri te baza e të dhënave të rrjeteve kompjuterike, 

gjegjësisht deri te informacioni, tekstet e produkteve dhe shërbimeve, vizatimet (modelet) 

dhe imazhet e mallrave dhe shërbimeve; duke ofruar qasje në Internet, gjegjësisht 

informacionin dhe sipas zërit dhe imazhit, ofrojnë qasje (softuer) në Internet, në veçanti, 

për të shkarkuar të dhëna, gjegjësisht regjistrime audio, vizuale, muzikore, video, lojëra 

elektronike; të dhënat e sipërpërmendura në veçanti për telefona celularë; duke ofruar qasje 

në rrjetet e informatave kompjuterike në statusin e dërgimit të produkteve dhe riparimin   

40   Zhvillim i filmave, prodhim (shtypje) i fotografive   

41   botim i librave, informacioneve për arsim, rekreacion, derivim dhe argëtim, nxënie, 

organizim të kohës së lirë, aktivitete kulturore, dhënie me qira të regjistrimeve audio dhe 

zanore, dhënie me qira të pajisjes audio, dhënie me qira të filmave video; shërbime 

arsimore   

42   analizë e sistemeve kompjuterike, rimëkëmbje të bazës kompjuterike të të dhënave, 

instalim i softuerit, konsultim në inxhinieri kompjuterike; konsultim në softuer, 

modernizim i softuerit, mirëmbajtje e softuerit teknik; ofrim i aftësive për kërkim për 

Internet, projektim i sistemeve kompjuterike të sigurisë,  dhënie me qira të serverëve për 

UEB faqe, dhënie me qira të kompjuterëve; dhënie me qira të softuerëve të sigurisë, 

zhvillim të softuerëve, programime për kompjuter, krijim dhe mirëmbajtje teknike e ueb 

faqeve për palë të treta   
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(511) 9   Platforma kompjuterike hardverike dhe softverike e cila mundëson dhe 

administron  pagesat, veprime bankare, kartela krediti, kartela debiti, kartela për pagesa, 

ATM makina, kartela me mjete të deponuara, transferimi elektronik i fondeve, pagesa 

elektronike, procesimi dhe transmetimi elektronik i të dhenave të faturave të paguara, 

pagesa me para në dorë (kesh), vërtetim i transaksioneve, drejtimi, sherbime të autorizimit  

dhe barazimeve, zbulimi dhe kontrollimi i mashtrimeve, rikuperimi i demtimeve nga 

veprimi i çrregulluar dhe sherbime enkriptimi; aparatura  dhe instrumente shkencore; 

mbartësit  magnetikë të dhënave, disqe regjistrimi; mekanizma për aparatura të cilat vihen 

në punë me  monedha ose zhetona; regjistrues te parave në kesh; pajisje për procesimin e të 

dhënave; kompjuter, hardver kompjuterik, softver kompjuterik dhe programe kompjuterike; 

instrumente dhe aparatura për telekomunikim dhe elektrike, posaqërisht, aparatura për 

regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e të dhënave duke përfshirë tinguj (zëri) dhe 

fotografi; makina të kontabilitetit; aparatura për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e të 

dhënave duke perfshirë tinguj (zëri) dhe fotografi; aparate  mbështetëse për regjistrime 

magnetike; aparatura për ndjekje, menaxhim dhe analizim të llogarive financiare nëpërmjet 

një rrjetit  kompjuterik global; hardver dhe softver kompjuterik, veçanërisht për zhvillimin, 

mirëmbajtjen dhe përdorimin e rrjetave lokale dhe te rrjetave brezgjëra kompjuterike; 

sisteme për leximin e kartelave të memorike dhe sisteme për leximin e të dhënave në 

kartelat  memorike duke përfshirë të dhënat nga memorjet nga qarqet e integruara në 

memorjet e kartelave  bankare; publikime elektronike të cilat mund të dounlodohen; 

aparatura për printim duke pëfshirë aparatura për printimin e të dhënave të përpunuara dhe 

sisteme për transaksione financiare; bankomatë dhe makina për pagesa me kesh në 

institucione bankare; shifrues dhe deshifrues; modem; pajisje kompjuterike hardverike dhe 

softverike të cilat mundësojnë  transaksione financiare me rrugë  elektronike; hradver dhe 

softver kompjuterik për enkriptim, çelësa për enkriptim, certifikata digjitale, nënshkrime 

digjitale, softvere për ruajtjen e të dhënave të sigurta (të besueshme),  rikthimin dhe 

transmetimin e të dhënave konfidenciale të konsumatorëve të cilat shfrytëzohen nga 
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individët, institucionet bankare dhe financiare; kartela magnetike të koduara dhe kartela që 

përmbajnë një çip të integruar të ashtuquajtura kartela intelegjente ("kartela smart"); kartela 

të koduara të sigurisë; kartela të koduara të me veti të cilat aplikohen  për të vërtetuar 

besueshmërinë; kartela të koduara të sigurisë me karakteristika për identifikim; kartela 

hologramike; kartela që rimbushen (konsumuese), kartela bankare, kartela krediti, kartela 

debiti, kartela me çip (të integruara), kartela me mjete të deponuara, kartela per mbajtjen e 

të dhënave elektronike, kartela për pagesa dhe kartela të koduara për pagesa; kartela 

bankare duke përfshirë kartela bankare të printuara dhe kartela bankare që përdorin 

memorie magnetike dhe kanë të integruar memorie ne kartelë; lexues te kartelave; lexues 

magnetikë të kartelave të koduara, kartela elektronike bartëse të të dhënave, lexues të 

kartelave elektronike bartëse të të dhënave, njësi elektronike të enkriptimit, hardver 

kompjuterik, terminale kompjuterike, softver kompjuterik për përdorimin në shërbime 

financiare, bankare dhe industrinë e telekomunikimit; softvere kompjuterike të dizajnuara 

që të lejojnë bashkëveprimin e kartelave smart (smart cards) me terminalet dhe lexuesit; çip 

kompjuterik i integruar në telefona dhe pajisje tjera komunikimi; pajisje telekomunikimi; 

terminale të transaksioneve të shitblerjeve  dhe pajisje softverike per transmetim, paraqitja 

dhe ruajtja e transaksioneve, identifikimi, dhe informimi financiar për përdorim të 

shërbimeve financiare, industrinë bankare dhe të telekomunikimit; pajisje për identifikimin 

me radio frekuenca (transponderët); aparatura elektronike verifikuese të cilat bëjnë 

vërtetimin dhe verifikimin e kartelave rimbushëse, kartelave  bankare, kartelave krediti, 

kartelave debiti dhe kartelave për pagesa, makinave për para në kesh; pajisje periferike 

kompjuterike dhe produkte  elektronike, posaqërisht makina llogaritëse, planifikues xhepi, 

asistent digjital personal (PDAs) dhe alarme.    

16   Letër, karton dhe produkte tjera të bëra nga ky material, që nuk përfshihen në klasat e 

tjera; material të printuara; material për libërlidhje; fotografi; shkresëri; ngjitës për 

shkresëri apo destinime shtëpiake; materiale për artista; brusha pikturimi; makina shkrimi 

dhe pajisje të tjera për zyre (përveç mobiljeve); materiale mësimore dhe për mësimdhënie 

(përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasat e tjera); 

shkronja shtypi ; blloqe printimi (klishe); publikime të printuara, pamfleta, broshura, 

gazeta, gazeta ditare dhe revista, manuale, materiale të printuara lidhur me shërbimet 

bankare; kartela krediti, kartela debiti, revista.    

35   Sherbime menaxhimi biznesi dhe shërbime këshilluese; shërbime këshilluese 

marketingu; sherbime hulumtuese të tregut; përcjellja, analizimi, parashikimi dhe raportimi 

i sjelljeve në treg të antarëve mbajtjes të kartelave për blerjet; promovimi i shitjes së 

mallrave dhe shërbimeve të tjera në bazë të shpërblimeve dhe stimuluesve të krijuara lidhur 

me përdorimin e kartelave kreditore, debiti dhe kartelave per pagesa; administrimi i 

programeve të besnikrisë dhe shpërblimeve; reklama; administrimi i biznesit; funksione 

zyreje; sherbime ofrimi të ndihmës në komercializim, asistence në menaxhime industriale 

dhe biznesore; vlerësime të biznesit; shërbime këshilluese për menaxhim biznesi; studime 

marketingu; informacione statistikore (për biznese); përgaditja e pasqyrave të llogarive; 

asherbime kontabiliteti; hulumtime biznesi; mardhëniet me publikun; publikime të teksteve 

të dedikuara për publikun; lëshimi i fletushkave publicitare; shërbime të shitjes me pakicë 

të ofruara nëpërmjet  telekomunikimit mobil në lidhje me sigurimin e kartelave të kreditit 

dhe kartelava të debitit; sherbime të shitjes me pakicë “on-line”, nëpërmjet rrjetave ose 

mjeteve tjera elektronike që përdorin informacion në mënyrë digjitale lidhur me sigurimin e 

kartelave të kreditit dhe kartelave të debitit; managjimi i bazave të të dhënave 
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kompjuterike; sherbime përpunimit të bazave të të dhënave dhe sherbime verifikimi; 

sherbime ruajtjes së të dhënave dhe rigjetja (këthyerje) e të dhënave; promovimi i 

koncerteve dhe ngjarjeve tjera kulturore të tjerëve, organizimi i ekspozitave të cilat kanë 

qellime komerciale ose reklame; sherbime reklamimi për agjenci turistike lidhur me 

transport, udhëtime, hotele, vendosje (akomodim), shujta dhe ushqime, sport, argëtim dhe 

vizita në vende piktoreske (shetitje), sherbime reklamimi  lidhur informacione për tarifa, 

orare dhe metoda të transportit dhe aranzhmane udhëtimi; siguron informacione lidhur me 

blerjen e produkteve dhe sherbimeve onlajn nëpërmjet të internetit dhe rrjetave tjera 

kompjuterike; sherbime të ruajtjes së të dhënave dhe informacioni lidhur me profilin të 

klientit; sherbime të ofrimi të  informatave dhe sherbime këshillimi  lidhur me të gjitha këto 

që u përmenden më sipër.   

36   Sherbime financiare, kryesisht bankare, sherbime kartelash krediti, sherbime kartelash 

debiti, sherbime kartelash me deponim (konsumuese), sherbime kartelash parapagimi 

ofruar nëpërmjet kartelave me vlerë, transakcione elektronike krediti dhe debiti, sherbime 

lëshuarje dhe të paguarit të llogarive, pagesat e keshit, verifikimi i çeqeve (çekave), 

konvertimi i çekave në të holla të gatëshme, sherbime në qasjen  e depozitave dhe sherbime 

të makinave automatike të keshit (ATM), autorizimi i transakcioneve dhe sherbime 

barazimesh, bashkërendim transakcionesh, managjim i të hollave të gatshme, barazim i 

fondeve të konsiliduara, procesimi i kundërshtive të konsiliduara, sherbime furnizimit me të 

(vendosje në besim) i të dhënave dhe informata të  profileve të klientëve, dhe orjentimi i 

ndërlidhur, orjentimi (drejtimi), sherbime barazimi/ rekoncilimi, dhe sherbime të lëvizjes së 

mjeteve në fushën e kartelave paguese, sherbime procesimi pagesash elektronike, sherbime 

autentikimi të trasnakcioneve të pagimit dhe verifikimit, sherbime të këmbimit të vlerave, 

kryesisht, trasnakcioneve të siguruara elektronike dhe transmetimit elektronik të parave të 

gatshme (keshit), nëpërmejt rrjetave publike kompjuterike për të lehtësuar tregëtimin 

elektronik, trasnferin elektronik të mjeteve , ofrimin e informatave financiare, kryesisht të 

dhëna dhe raporte për kredit dhe debit kartela, managjimi i të dhënave financiare, sherbime 

transferi elektronik të fondeve dhe këmbimi valutor, sherbime të vlerësimeve financiare dhe 

managjimit të rrezikut për të tjerët në fushën e kredive konsumuese; sherbime për 

përhapjen e informatave financiare nëpërmjet të rrjetave globale kompjuterike, ofrimi i 

informacioneve financiare nëpërmejt të kompjuterit dhe nëpërmjet të rrjetave të sigurta 

informatike kompjuterike dhe sherbime këshillimi për të gjitha sherbimet e përmemdnura 

më lartë; ofrimi i sherbimeve financiare për të përkrahur sherbimet e shitjes me pakice të 

ofruara nëpërmjet telekomunikacionit mobil, kryesisht, sherbime pagesash nëpërmejt të 

paisjeve pa tel (wireless); ofrimi i sherbimeve financiare për të përkrahur sherbimet e 

shitjes me pakicë të ofurara onlajn, nëpërmjet të rrjetave elektronike;  analiza financiare dhe 

konsultime; sherbime sigurimi; afarizëm financiar, afarizem monetar; sherbime financiare; 

sherbime bankare dhe kreditore; ofrimi i sherbimeve të kartelave të kreditit, debitit, 

kartelave konsumuese (me rimbushje) dhe sherbime kartelash me mjete të ruajtura me vlera 

të parapaguara; sherbime veprimesh bankare, sherbime pagesash, sherbime krediti, 

sherbime debiti,  sherbime konsumatore, veprime me para të gatshme, sherbime të qasjes në 

mjete të deponuara; sherbime të pagesave të faturave; sherbime të kartelave të kreditit, 

kartelave të debitit, kartelave konsumuese, sherbime të kartelave me parapagim dhe me 

mjete të deponuara; sherbime të verifikimit të çeqeve dhe konvertimit të tyre ne para të 

gatshme; sherbime të makinave automatike ATM; procesimi i transakcioneve financiare 

onlajn nëpërmejt të bazave kompjuterike të të dhënave ose nëpërmjet telekomunikimeve po 
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ashtu  dhe në pikën e shitjes; sherbime procesimi të transakcioneve financiare të bartësve të 

kartelave të realizuara nëpërmjet të makinave automatike (ATM); ofrimi i detaleve të 

bilanceve, depozitimi dhe tërheqja e parave nga mbajtësit e kartelave të realizuara nga 

ATM makinat; sherbime të barazimit financiar  dhe të autorizimit financiar në lidhje me 

procesimin e transakcioneve të pagesave financiare; sherbime të sigurimeve të udhëtimit; 

lëshuarja dhe shpagimi i çekave të udhëtarëve dhe të vauçerëve të udhëtimit; sherbime të 

verifikimit të paguesve; verifikimi i informacioneve financiare; mirëmbajtja e të dhënave 

financiare; sherbime transferi elektronik  të fondeve dhe këmbimi valutor; sherbime 

pagesash nga larg; sherbime pagesash elektronike nga mjetet e deponuara; sherbime 

sigurimi fondesh elektronike dhe sherbime të transferit valutor, sherbime të pagesave 

elektronike, sherbime të kartelave telefonike me parapagim, sherbime të dhënjes së parave 

të gatshme, dhe sherbime për autorizimin dhe barazimin e transakcioneve; ofrimi i 

sherbimeve debiti dhe krediti me ndihmen e paisjeve radio frekuencore (transponder) për 

identifikim; ofrimi sherbimeve të kreditit dhe debitit me ndihmën e paisjeve komunikuese 

dhe telekomunikuese; sherbime të verifikimit të çekave; sherbime të lëshimit (emitimit) dhe 

të shpagimit dhe të gjitha që lidhen me  çekat e udhëtimit dhe vauçerët e udhëtimit; 

sigurimi i sherbime financiare nëpërmjet telekomunikacionit mobil me qellim të ofrimit 

përkrahjes së sherbimeve të  qarkullimit të mallrave, duke përfshirë sherbimet e pagesave 

nëpërmjet paisjeve pa tel (wireless); procesimi i transakcioneve krediti dhe debiti nëpërmjet 

telefonit dhe lidhjeve telekomunikuese; ofrimi i sherbimeve financiare onlajn për 

përkrahjen e sherbimit të qarkullimit të prodhimeve, nëpërmjet të rrjetave ose mjeteve tjera 

elektronike duke shfrytëzuar informacionet digjitale elektronike; sherbime të burses së 

vlerave, kryesisht, kembimi i sigurtë i vlerave, duke përfshirë edhe keshin elektronik, 

nëpërmjet rrjetave kompjuterike të cilave u qaset nëpërmjet karteleve intelegjente (smart 

cards); sherbime të pagesave të faturave të ofruara nëpërmejt të websajteve; sherbime 

bankare onlajn; sherbime financiare të ofruara nëpërmejt të telefonit  dhe me ndihmën e 

rrjetave kompjuteriek globale ose internetit; sigurimi i sherbimeve financiare nëpërmjet 

rrjetave globale ose internetit; sherbime patundëshmërie; sherbime pronësie 

patundëshmërie; evaluim i patundëshmërive; managjim i investimeve në patundëshmëri; 

sherbime investimi në patundëshmëri; sherbime sigurimi të patundëshmërisë; sigurime për 

pronarët e pronësive; sherbime sigurimi lidhur me pronësinë; financim i patundëshmërive; 

sherbime ndërmjetësimi,  lidhur me patundshmëri; vlerësime të patundëshmërisë; sherbime 

të agjnecive të patundëshmërive; evaluimi i patundëshmërive; administrimi i 

patundëshmërive; administrimi i afarizmit financiar lidhur me patundëshmëritë; sigurimi i 

huave për patundëshmëri; sherbime financimi që lidhen me zhvillimin e patundëshmërisë; 

sherbime ndërmjetësimi financiar për patundëshmëri; sherbime financiare të lidhura me 

patundëshmëri dhe ndërtime; sherbime financiare për blerjen e patundëshmërive; 

arranzhimi i marrëveshjeve të siguruara me hipotek të huave për patundëshmëri; arranzhimi 

i bashkëpronësisë për patundëshmëri; arranzhimi i prurjeve të financimeve për blerjen e 

patundëshmërive; ndihma për arritjen e patundëshmërisë dhe shfrytëzimin e 

patundëshmërise; sherbime investimesh kapitale në patundëshmëri; sherbime investimesh 

në pasuri komerciale; sherbime financiare lidhur me arritjen e pasurisë; sherbime finciare 

lidhur me shitjen  e pasurisë; evaluimi financiar i pasurisë në pronësi të lirë; evaluimi 

financiar i pasurisë së dhënë me qera; arranzhimi i dhënjes me qera të patundëshmërisë; 

organizimi i dhënjes në shfrytëzim  të patundëshmërise; dhënja me qera; dhënja me qera e 

pronës së patundëshme; dhënja me qera e pasurisë së lirë; sherbime administrimi posedimit 
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në lidhje me transakcionet të cilat lidhen me patundëshmëri; vlerësimi i pasurisë; 

managjimi i portfolios së pasurisë; managjimi me pronën; sherbime këshillimesh lidhur me 

pronësinë mbi patundëshmërinë; sherbime këshillimesh lidhur me evaluimin e 

patundëshmërisë; sherbime këshillimesh lidhur me patundëshmërine e cila i takon 

korporatave; sherbime informatash të kompjuterizuara lidhur me patundëshmërinë; 

sherbime konsulence lidhur me patundëshmërinë; sigurimi i informacioneve lidhur me 

patundëshmërinë; sigurimi i informacioneve lidhur me tregun e pronësisë; sherbime 

hulumtimi lidhur me arritjen e patundëshmërisë; sherbime hulumtimi lidhur me 

përzgjedhjen e patundëshmërise; financimi i hipotekimit dhe të siguruarit e pasurisë; 

sherbime konsulence lidhur me solucionet e pagimit, sherbimet bankare, kartela kredit, 

kartela debiti dhe pagesa duke shfrytëzuar sherbimet e  makinave automatike ATM.   

38   Telekomunikacion; sherbimetë telefonise mobile; sherbime telekomunikacioni bazuar 

në internet; sherbime komunikimi të të dhënave; transmetim elektrik i të dhënave nëpërmejt 

rrjetave globale të largëta për procesimin e të dhënave, duke përfshirë edhe internetin; 

sherbime për transmetimin, sigurimin apo paraqitjen e informatave nga baza (banka) 

ruajtëse kompjuterike e të dhënave ose nëpërmjet të internetit nga fusha e sherbimeve 

financiare; transmetimi i të dhënave duke përdorur procesimin elektronik të imazheve 

nëpërmjet lidhjeve telefonike; sherbimet e postës elektronike, sherbime dërgimi dhe 

pranimi të porosive (mesazheve); sherbime emetimi ; ofrimi i qasjes për shumë shfytëzuesë 

( multi-user access) në rrjetat e sigurta të kompjuterizuara për të transmetuar dhe 

shpërndarë një varg informatash nga lëmia e sherbimeve financiare;  dhënja me qera e 

kohës së qasjes në baza të të dhënave kompjuterike.   

39   Sherbime transporti; organizimi i udhëtimeve (lundrimeve) turistike; huazim veturash 

(rentacar); huazim i hapësirave për parkim; dergimi i produkteve; deponimi i produkteve; 

transpprti i produkteve; mbështjellja dhe paketimi i produkteve; dergimi paketave; 

distribuimi i paketave; paketimi dhe ruajtje e produkteve; sherbime çvendosjeje 

(shperngulje); organizimi i tureve; sherbime agjencish të udhëtimit për rezervimin e 

akomodimeve; sherbime ndërlidhëse udhëtimi; sherbime udhëzuesish udhëtimi; rezervime 

udhëtimi; percjellje udhëtarësh; transport udhëtarësh; organizime udhëtimi; sherbime  

rezervimi të udhëtimit dhe të transportit.   

42   Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe projektime (dizajnime) qe 

lidhen me to; analiza industriale dhe sherbime hulumtimi; dizajnimi dhe zhvillimi i 

hardverit dhe softverit kompjuterik; sherbime konsulence për hardver dhe softver 

kompjuterik; progarmim kompjuterik; sherbime përkrahjeje dhe konsulencë për 

managjimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të dhënave dhe aplikimeve; dizajn grafik 

për kompilimin e web faqeve (web pages) në internet; informacione lidhur me hardverin 

apo softverin kompjuterik i siguruar on-line (drejtpërsëdrejti) nga rrjetat globale 

kompjuterike apo interneti; krijimi dhe mirëmbajtja e web-sajtave (web-sites) për të tjerët; 

hostimi i web-sajtave të tjerëve;  krijimi i web faqeve; dizajnimi, krijimi dhe hostimi 

(sigurimi i hapësirave për vendosje) të websajtave komercialë; dizajnimi, krijimi dhe 

hostimi i websajtave per pagesat e llogarive; sherbime kompjuterike dhe interneti,  

kryesisht, lidhur me  sherbimet e bazave të të dhënave elektronike nëpërmjet rrjetave 

globale kompjuterike në fushën e autentikimit të identitetit dhe verifikimit; enkriptimi dhe 

dekriptimi i informatave financiare; sherbime konsulence teknike në fushën e programimit 

kompjuterik, rrjetave kompjuterike financiare, procesim të të dhënave, siguri 

komunikimesh, enkriptim dhe dekriptim të të dhënave dhe siguri të rrjetave lokale; 
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shpërndarja e informatave nëpëmjet rrjetave globale kompjuterike në fushat e softverit 

kompjuterik, hardverit kompjuterik, rrjetave financiare kompjuterike dhe rrjetave lokale.   

 

 

 

(111)  22043 

(151)  26/02/2018 

(181)  08/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1188 

(300)  302014052384.1  04/07/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & 

Co. KG  Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, 

DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Preparatet prej drithrave të bëra për konsumim njerëzor, veçanërisht muesli, 

ushqim i thatë prej drithërash, thekon tërshëre dhe thekon prej drithërave të tjerë   

 

 

 

(111)  22040 

(151)  26/02/2018 

(181)  11/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1210 

(300)  TO2014C001876  13/06/2014  IT 

(732)  Superga Trademark S.A. (Corporation 

of Luxembourg) 42-44 Avenue de la Gare  

L-1610, LU 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SUPERGA 2750 CLOUD 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Këpucë; çizme; çizme për ecje; këpucë plazhi; këpucë sportive; këpucë të 

përshtatura për veshje përderisa luan sport; këpucë për fëmijë; çizme bore; çizme e gjatë; 

shoshone (sandale); pantofla; sandale; këpucë dhe çizme të shiut; këpucë kanavacë; çizme 

dhe këpucë gome; çizme alpinizmi; çizme për skijim; çizme për motoçiklistë; këpucë prej 

druri   
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(111)  22224 

(151)  06/03/2018 

(181)  29/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1273 

(300)  2014-056102  04/07/2014  JP 

(732)  KAO KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Kao Corporation) 14-10, 

Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan (a corporation organized and 

existing under the laws of Japan), JP 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; kozmetikë; parfume   

 

 

 

(111)  22201 

(151)  01/03/2018 

(181)  14/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/17 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  TAMLOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  22140 

(151)  28/02/2018 

(181)  19/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/29 

(732)  Hyatt International Corporation  71 S. 

Wacker Drive, 14th Floor Chicago, IL 60606 

(a Delaware corporation), US 

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

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

(540)  HYATT TRULY 
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Prishtinë 

 
 

(511) 43   Hotele; resorte hotelesh; motele; akomodim të përkohshëm; sherbime të 

agjencive të uhdëtimit për rezervimin e akomodimeve në hotele; sherbime të hoteleve të 

specializuara të cilat të ipen si pjesë e programeve për musafirët e shpesht të hotelit; 

sherbime hotelesh të cilat çfaqin programe nxitëse për sherbime për musafirë special, 

komoditete dhe shperblime për musafirëve të shpesht të hotelit; sherbime restorantesh, 

baresh dhe salla kokteli  pritjesh; sherbime tëbar-rostiçerive (snack bareve); sherbime 

furnizimi me  artikuj ushqimor për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; organizimi i  

banketeve dhe funksionimi i ngarjeve sociale për raste të veçanta; ofrimi i organizimeve të 

konferencave, ekspozitave dhe takimeve; dhenja me qera e karrikave, tavolinave, takëmeve 

të tavolinave dhe gotave për konferenca, ekspozita, takime dhe për funksione sociale dhe 

bankete; dhënja me qera e dhomave të mbledhjeve   

 

 

 

(111)  22345 

(151)  12/03/2018 

(181)  04/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/155 

(732)  Wael Adi ADI GROUP  L.L.C 

Bedri Shala,Nr.6, Prishtinë, KS 

(740)  Korab Rexhepi  Invicta LLC Nëna 

Terezë 30 D, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Foods - Dairy, Meat, Fish, Processed & Preserved Foods 

Ushqime – Bylmete, Mish, Peshk, Ushqime të Përpunuara dhe të Konservuara 

30   Foods - Spices, Bakery Goods, Ice, Confectionery 

Ushqime – Erëza, Pjekurina, Akull, Pasticeri 

   

 

 

(111)  22344 

(151)  12/03/2018 

(181)  04/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/156 

(732)  Wael Adi ADI GROUP  L.L.C Bedri 

Shala,Nr.6, Prishtinë, KS 

(740)  Korab Rexhepi  Invicta LLC Nëna 

Terezë 30 D, Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 29   Ushqime – Bylmete, Mish, Peshk, Ushqime të Përpunuara dhe të Konservuara   

30   Ushqime – Erëza, Pjekurina, Akull, Pasticeri   

 

 

 

(111)  22348 

(151)  12/03/2018 

(181)  04/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/157 

(732)  Wael Adi ADI GROUP  L.L.C Bedri 

Shala,Nr.6, Prishtinë, KS 

(740)  Korab Rexhepi Invicta LLC Nëna 

Terezë 30 D, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqime – Bylmete, Mish, Peshk, Ushqime të Përpunuara dhe të Konservuara   

30   Ushqime – Erëza, Pjekurina, Akull, Pasticeri   

 

 

 

 

(111)  22674 

(151)  21/03/2018 

(181)  20/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/231 

(732)  Strategy and Development Consulting 

Rr. Zenel Salihu 28,10000 Prishtina, KS 

 
 

(540)   
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(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

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

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

   

 

 

 

(111)  22052 

(151)  27/02/2018 

(181)  08/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/273 

(591)  E zezë dhe e gjelbër 

(732)  Arben Mrasori Agrimatco Kosovo 

L.L.C.  Ferid Curri L. Arbëria 3 Bll.2 Hy.2 

K.4, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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;Aditivëve, kimike, të 

fungicides;Aditivëve, kimike, të insekticideve;substanca te Kimikateve bujqësore, përveç 

fungicides, ,herbicide, insekticide dhe parasiticides;Agrokultur (Plehu kimik);Produkte 

kimike te perdorura ne agrikultur;Fungicide (aditivëve kimike për perdorim në kultura 

bujqësore);Substanca Kimike për Hortikulturë, përveç fungicides, herbicide, insekticide 

dhe parasiticides;Insekticide (aditivëve kimike për perdorim në kultura bujqësore);Pleh 

organik për bujqësinë;Torfe [pleh];Enë torfe për hortikulturë;Preparate rregulluese e rritjes 

së bimëve;Substrat per kultivimin e fidaneve   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare;leukoplastet, materiale për lidhje;materiale për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar;dezinfektues;preparate për shkatërrimin e 

paraziteve;Antibiotik;Qetësues;Ushqim per kafshë;Prashak i tretshëm në 

ujë;fungicide;herbicide   

7   Makina dhe vegla të makinave;motorë (përpos automjeteve);kopllungje dhe rrypa 

transmisioni (përpos për automjete);instrumente të mëdha për 

agrikulturë;inkubatorë;ashensorë bujqësore;Teknikat e zbatimit ne bujqësi te ndryshme nga 

veprimi manual;Makina bujqësore   

8   Vegla dhe instrumente dore (që operojnë me dorë);enër për ngrënie (thika, piruna dhe 

lugë);armë brezi;Mjete bujqësore;Sperkatje per insekticid (vegla dore);Spërkatësit 

(Insecticidet -) [vegla dore];Tubat për spërkatje insekticide;prerëse per perime   
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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;farat e bimëve;bimët;Bimët, të thata, për 

dekorimin;fidane;Farërat   

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;Nga ajri dhe sipërfaqe përhapjen e plehrave dhe kimikateve të 

tjera bujqësore;Zhdukjes te (parazitëve -) për bujqësi, kopshtari dhe pylltari;Plehrat dhe 

kimikateve të tjera bujqësore (përhapjen e - Nga ajri dhe sipërfaqe);kopshtari;fidanishtet e 

bimëve;ndihma Veterinare;mbrojtja e bimëve   

 

 

 

(111)  22081 

(151)  27/02/2018 

(181)  08/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/277 

(732)  Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) FIFA-Strasse 20 

8044 Zürich, CH 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 27   Fusha sportive për lojë të bëra nga bari; bari artificial; qilima; sixhade; rrogoza; 

qilima; sixhade; rrogoza (edhe për makina); linoleum hasër dhe materiale të tjera për 

mbulimin e dyshemeve ekzistuese.   

28   Lojëra dhe lodra; topa sportiv; lojëra me tabelë; tavolina për futboll në tavolinë; 

kukulla dhe kafshë të mbushura; vetura lodra; fjalëkryqe; balona; lodra që fryhen; letra për 

lojë; konfeti; artikuj për gjimnastikë dhe sport, pajisje të aplikueshme në gjimnastikë; 

pajisje futbolli, në vecanti, topa futbolli, doreza, mbrojtëse gjuri, mbrojtëse bërryli dhe 

mbrojtëse krahu, mbrojtëse të kërcirit dhe porta futbolli; mure për porta futbolli; canta 

sportive dhe kontejnerë të përshtatur për bartjen e artikujve sportiv; canta sportive me rrota; 

kapele lodër (lodra); lojëra elektronike që mbahen në dorë të adaptuara vetëm për përdorim 

me marrësit e televizionit; makina për video lojëra, konsola për lojëra; aparate për lojëra 

elektronike për përdorim me dorë  me ekrane likide kristalore; lojëra elektronike për 

përdorim me dorë të ndryshme prej atyre që janë të adaptuara vetëm për përdorim me 

marrësit e televizionit; kontrollues për lojëra; timone për video lojëra dhe shtroja për 

kërcim për video lojëra; kontrollues të lojës që aktivizohen me zë ose që operohen me dorë; 

duar nga sfungjeri (lodra); robotë lodër për argëtim; lojëra arkade; modele të replikuara të 

aeroplanëve; lodra për kafshët shtëpiake; karta gërvishtëse; fluturake; patina rrotulluese; 

skuterë (lodra); skejteborde.   

31   Gjëra ushqimore për kafshë; farëra të barit; fruta të freskëta; manaferra të freskëta; 

perime të freskëta; lule; barë natyral; barë natyral për fushat sportive për lojë   

42   Lizing të pajisjeve kompjuterike dhe programeve kompjuterike; shërbime këshilluese 

për kompjuter; procesim të të dhënave (programim); shërbime të projektimit të programeve 
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kompjuterike; krijim, projektim, përpilim dhe mirëmbajtje të faqeve të internetit apo 

faqeve; dizajnimin e faqeve të internetit apo faqeve në pajisje të komunikimit elektronik pa 

tel; krijim, dhe mirëmbajtje të faqeve të internetit; instalim dhe mirëmbajtje të programeve 

kompjuterike; krijim dhe mirëmbajtje të rrjeteve pa tel të komunikimit elektronik; përpilim 

të faqeve të internetit në rrjetet kompjuterike (sidomos në internet), ose në komunikim 

elektronik pa tel; futja e faqeve të internetit në internet apo në pajisjet për komunikim 

elektronik pa tel; mbajtjen e faqeve të internetit në internet apo në pajisje për komunikim 

elektronik pa tel; ofrimin e programeve kompjuterike; sigurimin e mjeteve të kërkimit për 

internet; programe kompjuterike jo të shkarkueshme për ti mundësuar përdoruesve të 

krijojnë dhe të ndajnë tekste, dokumente, imazhe, foto, video, harta dhe harta rrugore; 

zhvillim të shërbimeve kompjuterike, pra, duke krijuar komunitete virtuale për përdoruesit 

që të organizojnë grupe dhe ngjarje, të marrin pjesë në diskutime, dhe të angazhohen në 

rrjete sociale, të biznesit dhe të komunitetit; mirëmbajtje të faqeve të internetit në internet 

që lejon të tjerët që të organizojnë dhe të kryejnë takime, ngjarje dhe diskutime interaktive 

nëpërmjet rrjeteve të komunikimit; shërbimet e ofrimit të shërbimit të aplikimit (OSHA), 

domethënë, mirëmbajtje për aplikacione të programeve kompjuterike të të tjerëve; zhvillim 

të zgjidhjeve të aplikimit të programeve kompjuterike; shërbime të resë kompjuterike; 

dizenjim dhe zhvillim të programeve operative për të hyrë dhe përdorur rrjetin e resë 

kompjuterike; ofrimin e programeve kompjuterike për të mundësuar ose lehtësuar 

ngarkimin, shkarkimin, strimingun, postimin, shfaqjen, blogimin, lidhjen, ndarjen ose 

përndryshe ofrimin e medias elektronike apo informacionit në rrjetet e komunikimit; 

ofrimin e qasjes në platformat e internetit (poashtu edhe në Internet mobil) në natyrën e 

përshtatur të faqeve të internetit duke shfaqur përdorues të definuar ose informacione të 

specifikuara, profilet personale, audio, video, imazhe fotografike, tekst, grafikë dhe të 

dhëna; ofrimin e përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve të programeve kompjuterike jo 

të shkarkueshme për rrjetet sociale, krijimin e komunitetit virtual, dhe transmetimin e 

audio, video, imazheve fotografike, teksteve, grafikave dhe të dhënave; ofrimin e 

programeve kompjuterike përmes faqes së internetit duke paraqitur teknologjinë që u 

mundëson përdoruesve online për të krijuar profilet personale duke shfaqur informacion në 

rrjetin social dhe për të transferuar dhe për të ndarë informacionin e tillë në mesin e faqeve 

të shumta të internetit; testimi i cilësisë; kontrollimi i cilësisë; testimi kontrollues i cilësisë 

së produktit; shërbime të kërkimit, zhvillimit, analizës dhe konsulencës në fushën e 

industrisë së naftës dhe gazit; shërbime të eksplorimit për të lokalizuar naftën dhe gazin; 

shërbime te analizës për shfrytëzimin e fushave të naftës; shërbime të kërkimit, zhvillimit, 

analizës, këshillimore, konsulencës dhe projektimit të lidhura me teknologjinë, në 

industrinë e vajit dhe të naftës; konsultim teknik, projektim dhe planifikim i instalimeve 

fotovoltaike; konsultim teknik, projektim dhe planifikim i instalimeve të erës; shërbime të 

hulumtimit, zhvillimit, analizës, këshillimore dhe konsulencës në lidhje me njësitë e 

kontrollit elektronik për monitorimin e sistemeve të energjisë elektrike solare dhe/ose erës; 

projektim te sistemeve të energjisë dhe energjetike; analiza në lidhje me energjinë dhe 

nevojat energjetike të të tjerëve; zhvillimi i sistemeve të menaxhimit të energjisë dhe 

energjetikës; studime të projektit dhe shërbime konsulence profesionale të gjitha në lidhje 

me energjinë dhe nevojat energjetike të të tjerëve; shërbime të projektimit për 

termocentralet 
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(111)  22045 

(151)  27/02/2018 

(181)  14/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/285 

(526)  E bardhë, gjelbërt e qelt, e gjelbërt, e 

gjelbërt e mbyllt. 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtojca ushqimi; shtojca dietale; subtsanca dietale për përdorim medicinal; 

përbërës për ushqim (dietal) për përdorim medicinal; ushqim për beba; formula për foshnje; 

vitamin dhe preparate vitaminash; vaj medicinal; vaj vitamin për përdorim tek njerëzit   

 

 

 

(111)  22074 

(151)  27/02/2018 

(181)  15/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/286 

(732)  OTCF S.A. ul. Ochota 14, 32-020 

Wieliczka, POLAND, PL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Shirita paralajmërues; helmeta për biçiklistë; helmeta sporti; media për ruajtjen e 

të dhënave; syze Dielli; syze për biçiklistë; syze për sport   

18   Çanta për dokumente; valixhe; torba-kengur për bartje të bebeve;  çanta dore shumë 

funksionale; çanta (fascikla) për dokumente; torba kozmetike; sënduk (bagazhe); bastunë; 

torba për kostume; çadra dhe çadra Dielli; çanta shpine; çanta shumë funksionale; kuleta; 

kuleta për monedha; çanta sporti; çanta krahu; çanta për reth belit; çanta supesh; çanta 

kampimi; çanta për sporte; bagazhe, çanta, kuleta dhe gjëra tjera të bartshme   

24   Peshkire nga materiale tekstili; peshkir me kësulë; materiale tekstile që nuk e lëshojnë 

ujin, por e lëshojnë lagështinë; tekstile për bërjen e artikujve për veshje; pëlhurë tekstili jo 

ujë lëshuese; pëlhurë elastike për veshje; pëlhura tekstili që shfrytëzohen në prodhimin e 

veshjeve sportive; batanije; mbulesa udhëtimi   

25   Veshje qafe; gëzof me kapuç; shalle qafe; Bandan (shall qafe); veshje të brendshme; 

veshje të brendshme termale; sutjen; kominoshe; pjesë te sipërme të tutave; veshmbathje; 
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këpucë skish dhe dërasa rëshqitëse (snowboard) dhe pjesët për këto; çizme sporti; kostume 

solemne për mbrëmje; tuta sportive për djersitje; xhaketa të gjata; ballik; kapela noti 

(kapela banje); shami koke; kapela bejzbolli; kostume për kohë të lirë; puloverë me jakë 

rul; çizme shiu; papuçe plazhi; jelekë; kostume banje; veshje e gomuar për zhytës; kapuç 

fantome; këmisha dhe sutjenë; kostume bore; kostume noti; këpucë mokasinë; xhaketa 

sportive; kapotë; fanela golfi; fanela pa mëngë; këmisha; kapela; rripa supesh për veshje; 

mbrojtës veshësh; veshje e jashtme jo ujë lëshuese; këpucë; ngrohës këmbësh; kostume 

shiu; veshje sportive; veshje për gjimnastikë; veshje për mbrëmje; xhinse (denim); Veshje; 

veshje lëkure; çorape; bluzë me push; nënkëmisha; xhaketa; rripa mesi; shirita koke; shirita 

djersitës për kokë; peshkir mbështjellës; kominoshe pa këmbë; dërëza; sandale; çorape të 

shkurtëra; pantallona të shkurtëra; brekë noti; funde femrash; pantallona rasti; pantallona 

mbrojtëse; mbulesa koke (të ndryshme nga helmetat); fanela sportive; zhurmëmbytës; 

shalle; robe shtëpie; pantallona të shkurtëra; çizme sporti; triko për vrapim; tunika; xhaketa 

rezistuese ndaj erës; korsetë; kapela të rafshta   

28   Paisje për not; lodra foshjesh; lojëra; litarë për kërcim; toboganë; këmballka për not; 

topa për lojëra; ski; artikuj dhe pajisje sportive; mjete gjimnastike; lidhëse skish; patina me 

rrota; arka të adaptuara për paisje sportive; lodra në formë shitoresh; rrjeta për qëllime 

sportive; aparate sportive për trajnim; rrule për zyra për trajnim me biçikletë; shtresa për 

ski; paisje për ushtrime dhe formësim të trupit; raketa për badminton; raketa tenisi (lopata); 

dorëza për lojëra; topa si artikuj sportiv; mbrojtës për gjunj për përdorim në atletikë; ski me 

rrota; mbrojtës për sporte; mbrojtës të nyjeve për përdorim në atletikë; mbrojtës të duarve të 

përshtatura për përdorim në sporte; mbrotjës për këmbë për përdorim në atletikë; lodra, 

lojëra, mjete për lojëra dhe argëtim; dërrasa të cilat shrytëzohen për sporte ujore   

35   Selektim dhe pënësim personeli; administrim pune në ndërmarje komerciale; 

adminstrim me aktivitete punësh të tregëtisë me pakicë; adminstrim me aktivitete punësh të 

franshizës; shërbime të analizës së biznesit, hulumtime dhe shërbime informatash; shërbime 

këshilluese lidhur me menaxhimin e franshizës; Shërbime reklamimi, marketingu dhe 

këshillime promovuese dhe mbështetjes; shërbime të regullimit të vitrinave; shërbime të 

shpërndarjes së materialit për shpallje, marketing dhe promovim; shërbime të punëve 

këshilluese lidhur me prodhimin e produkteve; fushata tregu; shërbime të kontrollit të 

aksioneve; shërbime për programe të besueshmërisë; organizim, relizim dhe mbikqyrje të 

programeve të besueshmërisë dhe nxitjes; organizim i sfilatave të modes për qëllime 

promovuese; organizim i garave për qëllime reklamimi; organizim dhe udhëheqje me 

promovimin e produkteve; reklamim; menaxhim biznesi për sportistë; shërbime reklamimi, 

marketingu dhe promovimi; shërbime të shitjes me pakicë të veshjeve dhe aksesuarëve të 

veshjeve; shërbime të shitjes me pakicë të pijeve jo-alkoolike; shërbime të shitjes me 

pakicë lidhur me shtesa dietike; shërbime të shitjes me paicë lidhur me preparatet për 

pastrim; shërbime të shitjes me pakicë lidhur me artikujt sportiv; shërbime të shitjes me 

pakicë lidhur veshje; shërbime të shitjes me pakicë lidhur me veshmbathje; shërbime të 

shitjes me shumicë lidhur me veshmbathjen; shërbime të shitjes me shumicë lidhur me pijet 

jo-alkoolike; shërbime të shitjes me shumicë lidhur me mbulesat e kokës; shërbime të 

shitjes me shumicë lidhur me veshje; shërbime të shitjes me shumicë lidhur me shtesa 

dietike; shërbime të shitjes me shumicë lidhur me paisjet sportive; shërbime të shitjes me 

shumicë lidhur me artikujt sportiv; shërbime të dhënësit të franshizës, posaqërisht, ndihmë 

në lëvizjen ose menaxhimin e ndërmarjeve komeciale ose industriale; shërbime të 

regullimit të vitrinave të shitoreve të shitjes me pakicë; marketing i produkteve; shërbime të 
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shitjes me pakicë në lëmin e veshjeve; shërbime të krijimit të brendeve; shërbime të 

shfaqjes dhe demonstrim të produkteve; shërbime të shitjes me pakicë nëpërmjet postës 

lidhur me veshje dhe aksesuarët e veshjeve; huazim i hapsirës për reklamim dhe materialit 

reklamues; menaxhim biznesi   

 

 

 

(111)  22093 

(151)  27/02/2018 

(181)  30/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/330 

(732)  SOPHARMA AD 16, Iliensko shose 

str. 1220 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  ALLERGOSAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preprate higjienike për qëllime mjekësore; 

substanca dhe ushqime dietike për qëllime mjeksore dhe veterinare   

 

 

 

(111)  22094 

(151)  27/02/2018 

(181)  12/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/375 

(732)  NBA Properties, Inc.  Olympic Tower 

– 645 Fifth Avenue  New York, New York 

10022, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 25   veshje, përkatësisht çorapë, mbathje, këpucë për basketboll, papuçe, kanatiere, 

këmisha, gjysëm kanatiere, duksa, pjesë të poshtëme të tutave(trenerkave), pantolla, 

kanatiere me britella, dresa, pantolla të shkurta, pizhama, kanatiere sportive, ragbi 

kanatiere, xhempera, rripa, kollare, këmisha të fjetjës, sheshira, kapela, mbrojtëse ne 

kapela( kaçketa), tuta(trenerka) për ngrohje, pjesë të poshtëme të tutave  për ngrohje, dresa 

për ngrohje/ kanatiere(majica) për ushtrimin e hudhjës, xhaketa, xhaketa erëmbrojtëse 

(vetrovka), xhaketa me kapelë, pallto, grykore për beba-foshnje të cilat nuk janë n ga letra, 

shirita për kokë,  bylyzyk dore, kecele-përparëse, roba të poshtëme, bokserica, pantolla te 
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gjera, mbrojtëse për vesh, dorashka, dorashka vetem me gishtin e madh, shalla, kanatiere te 

thurura dhe te endura, fustane nga zhersei(material gome), fustane, dresa dhe uniforma për 

tifozë, roba për not, roba të larjës, costume të larjes, bikine, costume te holla te larjes 

(tanko), brekë pë not, brekë të larjes, shorce për surfim, roba zhytësish, shamija për plazhë, 

mbulesa për costume te larjës,palerina per costume të larjës, sandalle, sandalle për plazhë, 

sheshira për plazhë, mbrojtëse nga dielli, kapela për not, kapela për larje, mbeshtjellese te 

reja për kokë me  pjesë te ngjitura dekorues   

41   shërbime të dëfrimit  dhe arsimimit në kuptim të ndodhime televizive  dhe 

radio programeve  nga lëmi i basketboolit  dhe transmetimi live  i lojërave basketbollistike   

dhe shfaqjeve basketbollistike; shërbimet e produkcionit dhe distribuimit  të show televiziv  

dhe radio show programeve me lojëra basketbolli,  ngjarjeve  të basketbollit dhe  

programeve  nga lëmi i basketbollit; shërbimet e udhëheqjes dhe organizimit  të klinikave  

dhe kampeve të basketbollit, klinika dhe kampe për trajner, klinika dhe kampe për ekipe  

vallëzuese dhe lojërave të basketbollit; shërbimet e dëfrimit në kuptimin e paraqitjes  

përsonale të maskotave të kostimizuara ose ekipeve vallëzuese  në lojërat e basketbollit   

dhë shfaqjeve, klinikave, kampeve, promocioneve dhë ngjarjeve tjera, ngjarjeve speciale 

dhe ahengjëve lidhur me baskëtbollin; shërbimet e klubeve të adhuruesve; shërbimet e 

dëfrimit, përkatësisht ato që ofrojnë  paraqitjën websajt të përmbajtjëve multimediale në 

kuptim të ngjarjëve më të rëndësishme televizive, të ngjarjeve më të rëndësishme 

interaktive televizive, video xhirimet, video strim xhirimet, zgjedhjet interaktive të video 

ngjarjeve më të rëndësishme, radio programeve, ngjarjëve të rëndësishme të radio dhe 

audio xhirimeve në fushën e basketbollit; shërbimet e sigurimit të lajmeve dhe 

informacioneve në kuptimin e statistikave dhe gjërave tjera nga fusha e basketbollit; onlajn 

lojërat të cilat nuk mund të mirren-bartën, përkatësisht lojërat kompjuterike, video lojërat, 

video lojërat  interaktive, lojërat akcioni, lojëra arkade, lojërat shoqërore për të rritur dhe 

fëmijë, lojëra në tabelë, enigma-radhitëse, lojëra vogëlsira(trivia); shërbimet e publikimeve 

elektronike, përkatësisht, publikimi i revistava, udhërrefyesve, buletineve, ngjyrosjëve dhe 

lojërave tek të cilat  lojëtarët caktohën përmes internetit,e të gjitha në lidhje më 

basketbollin; shërbimet e sigurimit onlajn të të dhënave  në bazën kompjuterike  nga fusha 

e basketbollit 

   

 

 

 

(111)  22937 

(151)  06/04/2018 

(181)  13/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/379 

(526)  e kuqe,e verdh.e zez,e kaft,e bardh, 

(732)  ESSI SH.P.K, KS 

 
 

(540)   
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(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 
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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   

 

 

 

(111)  21970 

(151)  09/02/2018 

(181)  19/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/399 

(526)  portokalli, hiri dhe e bardhë 

(732)  SHAK SH.P.K Ndërtesa Illyria, Rruga 

Prishtinë-Graçanicë, Veternik, KS 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

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

Abonim në shërbimet telekominikative për të tjerët, Abonimi Caktimi i gazetave  për të 

tjerët, Abonimi në gazeta Caktimi  për të tjerët, Administrim Tregëtar  i liçensimit të të 

mirave dhe shërbimeve të të tjerëve, Administrim tregtar i liçensimit të të mirave dhe 

shërbimeve të të tjerëve, Agjensi import-eksporti, Agjensi informacioni Tregtar, Agjensi 

publiciteti, Agjensi punësimi, Agjensi reklamash, Agjensi të informacioni tregtar, Analiza 
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kosto-çmim, Analiza kosto-çmim, Artistë Menaxhim i biznesit interpretues, Asistencë 

menaxhim biznesi, Asistencë Menaxhim biznesi, Asistencë menaxhimi industrial Tregtar 

ose, Asistencë menaxhimi Tregtare ose industriale, Asistencë për menaxhimin tregtar ose 

industrial, Auditim, Automatë me monedhë Dhënia me qira, Azhornim i materialeve 

reklamuese, Biznese Shërbime të zhvendosjes së aktivitetit, Botim i teksteve publicitare, 

Caktimi i pajtimeve të gazetave për të tjerët, Caktimi i pajtimeve të shërbimeve të 

telekomunikacionit për të tjerët, Daktilografim, Demonstrimi i mallrave, Drejtim ankandi, 

Dhënia me qira e aparateve dhe pajisjeve të zyrës, Dhënie me qira Aparate dhe pajisje për 

zyrë, Dhënie me qira e aparateve fotokopjuese, Dhënie me qira e automatëve me monedhë, 

Dhënie me qira e hapësirës së reklamimit, Dhënie me qira e kohës së reklamimit në median 

transmetuese, Dhënie me qira e materialeve publicitare, Dhënie me qira Materialeve 

publicitare , Ekspertë rendimenti, Ekspozita Organizimi i  për qëllim tregtimi ose 

reklamimi, Ekzaminime Biznesi, Ekzaminime biznesi, Fatura, Fotokopjim, Hapësira për 

reklamë Dhënia me qera e , Hetime Biznesi , Hetime biznesi, Hotele Menaxhim biznesi, 

Informacion Biznesi, Informacion biznesi, Informacion dhe këshilla tregtare për 

konsumatorët dyqani i këshillës së konsumatorit, Informacion reklamues Azhornimi, 

Informacion statistikor, Kërkim Biznesi , Kërkim marketingu, Kërkim të dhënash në dosjet 

kompjuterike për të tjerët, Kërkime mbi biznesin, Kërkime sponsorizuese, Këshilla për 

konsumatorët Informacion tregtar dhe  dyqani i këshillës së konsumatorit, Klasifikimi i 

leshit, Konsulenca biznesi Profesionale, Konsulencë menaxhim biznesi, Konsulencë 

menaxhim personeli, Konsulencë menaxhimi Personeli, Konsulencë organizim biznesi, 

Konsultencë Profesionale biznesi, Konsumatorë Informacion dhe këshilla tregtare për  

dyqani i këshillës së konsumatorit, Krahasim shërbimesh Çmimi, Lëndë druri Vlerësimi i, 

Liçensimi i të mirave dhe shërbimeve të të tjerëve Administrim tregtar, Llogari Përpilimi i 

raporteve, Llogarimbajtje, Marrëdhënie me publikun, Marrja e thirrjeve Telefona  për 

pajtimtarët e padisponueshëm, Marrja e thirrjeve telefonike për pajtimtarët e 

padisponueshëm, Mbajtje llogarish, Media komunikuese Prezantimi i të mirave, për qëllime 

shitjeje, Menaxhim biznesi dhe konsulencë organizimi, Menaxhim biznesi i artistëve 

interpretues, Menaxhim biznesi për hotele, Menaxhim i dosjeve I kompjuterizuar, 

Menaxhim I dosjeve të kompjuterizuara, Menaxhim Shërbime këshillimore për biznesin, 

Modelim për reklamim ose promocion të shitjeve, Mostra Shpërndarje, Organizimi i 

ekspozitave për qëllime tregtare ose reklamimi, Organizimi i panaireve tregtare për qëllime 

tregtare ose reklamimi, Panaire tregtare Organizimi i  për qëllime tregtare ose reklamimi, 

Parashikime Ekonomike, Parashikime ekonomike, Për qëllime shitjeje Prezantimi i të 

mirave në median komunikuese, Përgatitje e kolonave publicitare, Përgatitje rrogash, 

Përgatitje taksash, Përpilim i statistikave, Përpilim informacioni në sisteme të dhënash 

kompjuterike, Përpunim administrativ i kërkesave të blerjes, Përpunim Administrative  i 

urdhërave të blerjes, Përpunim fjalësh, Përpunimi Word, Postimi i faturave, Prezantime të 

mallrave në median komunikuese, për qëllime shitjeje, Produkt reklamimi Propagandimi, 

Promocion shitjesh për të tjerët, Propagandim i gjërave që reklamohen, Publicitet, Raportet 

e llogarive Përpilimi, Reklama tregtare në radio, Reklama tregtare në television, Reklamim 

i drejtpërdrejt me postë, Reklamim në ambjente të jashtme, Reklamim në Internet 

nëpërmjet një rrjeti kompjuterash, Reklamim në radio, Reklamim në television, 

Reklamime, Reklamime me anë të postës, Rekrutim personeli, Rekrutim Personeli, 

Riprodhim dokumentash, Riprodhim Dokumenti , Sistemimi i informacionit në sistemet e 

të dhënave kompjuterike, Sondazhe Opinionesh, Sondazhe opinionesh, Statistika Përpilim, 
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Stenografi, Studime marketingu, Shërbime për qëllime reklamash, Shërbime prokurimi për 

të tjerët blerje mallrash dhe shërbimesh për biznese të tjera, Shërbime sekretariale, 

Shërbime telekomunikative Rregullim abonimesh me për të tjerë, Shërbime të jashtme 

ndihmë biznesi, Shërbime të krahasimit të çmimeve, Shërbime të shkurtimit të lajmeve, 

Shërbime të zhvendosjes së aktivitetit për bizneset, Shkrim i teksteve publike, Shpërndarje 

e mostrave, Tekst Shrime të publicitetit, Tekste publicitare Publikimi, Tekste publiciteti 

Shkrime, Testim Psikologjik  për përzgjedhjen e personelit, Testim psikologjik për 

përzgjedhjen e personelit, Të dhënat bazë kompjuterike Përpunimi i informacionit, Të 

dhënat bazë kompjuterike Sistemim i informacionit, Transkriptim, Urdhërime blerjeje 

Përpunim administrativ, Vend pagese transporti per makina me kompjuter, Veshje për 

vitrinat e dyqaneve, Vlera e lëndës së drurit, Vlerësim i leshit, Vlerësim i trungjeve të 

pemëve, Vlerësime biznesi, Vlerësime.    

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

Agjensi të mbledhjes së borxheve, Agjensi të pasurive të paluajtshme, Agjensi të pasurive 

të patundshme , Agjentë doganorë, Agjentë sigurimesh, Agjentë shtëpish banimi, Agjentë 

të pasurive të paluajtshme, Aktivitet komisioneri, Ambjente akomodimi, Analiza Financiare 

, Apartamente,  Banka kursimi, Depozita të gjërave me vlerë, Dhënie garancie monetare, 

Dhënie me qira e apartamenteve, Dhënie me qira e apartamenteve të një pallati, Dhënie me 

qira e fermave, Dhënie me qira e pasurive të paluajtshme, Dhënie me qira e zyrave,  

Emetimi i simboleve dalluese me vlerë, Factoring, Financim blerjesh me kredi, Financim i 

qira-blerje, Fonde të përbashkëta, Garanci, Hua financiare, Hua me pagesë me këste, Hua 

përkundrejt sigurimit, Informacion financiar, Informacion,  Informacion sigurimesh, 

Investim, Investime fondesh, Investime kapitali, Karta krediti, Këmbim parash, Koleksione, 

Konsulencë ,Konsulencë financiare, Konsulencë, Konsulencë Sigurimesh, Kryerje e 

veprimeve bankare nga shtëpia, Kujdestari, Kuotacione të shkëmbimit të fondeve, Lëshimi 

i çeqeve të udhëtarëve, Lëshimi i kartave të kreditit, Likuidim, financiar, Llogaritje fiskale, 

Mbledhje fondesh për bamirësi, Mbledhje fondesh, Mbledhje qiraje, Mbledhje, Menaxhim, 

Menaxhim financiar, Menaxhim i apartamenteve shtëpi, Menaxhim i pasurive të 

paluajtshme, Menaxhim i pasurive, Ofrim i siguracionit të shëndetit, Ofrimi i sigurimit 

detar, Ofrimi i sigurimit për jetën, Organizimi i koleksioneve, Para, Pasuri të paluajtshme, 

Pengmbajtje, Regjistrim në siguracione, Regjistrimi për sigurimin ndaj aksidenteve, Sende 

me vlerë, Sigurimi për mbrojtjen nga zjarri, Simbole me vlerë, Sponsorizim financiar, 

Sponsorizime, Shërbime ekspertize sigurimesh, Shërbime fiduciare, Shërbime financuese, 

Shërbime garancie, Shërbime kartash krediti, Shërbime likujdimi biznesi, financiare, 

Shërbime të agjentëve për fondet dhe obligacionet, Shërbime të agjentëve të sigurimeve, 

Shërbime të depozitave të sigurta, Shërbime të kartave debit, Shërbime të pagimit të 

pensioneve, Transferim fondesh Elektronik , Transferimi I fondeve elektronike , Veprime 

bankare, Veprime bankare hipoteke, Veprime bankare nga shtëpia , Verifikim , Verifikim 

çeku, Vlerësim , Vlerësim antikash, Vlerësim , Vlerësim arti, Vlerësim Bizhuterish , 

Vlerësim financiar  sigurim, veprime bankare, pasuri të paluajtshme, Vlerësim financiar 

sigurime, veprime bankare, pasuri të paluajtshme, Vlerësim i artikujve të çmuar, Vlerësim i 

bizhuterive, Vlerësim i kostos së riparimit, Çeqe udhëtarësh, Vlerësim i pasurive të 

paluajtshme, Vlerësim Kosto riparimi  vlerësim financiar, Vlerësim numizmatik, Vlerësim , 

Vlerësim Pasurish të paluajtshme, Vlerësim Vula , Vlerësim vulash, Vlerësime Fiskale , 

Zyra kredie, Zyra shkëmbimi çeqesh, financiare 
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39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

Agjentë për transportin me anije, Anije Rilëshimi, Bartje, Dërgesa e pakove, Dërgesa 

mallrash, Dërgesa mallrash me anë të porosive me postë, Dërgesa ngarkesa mallrash, 

Dhënia me qira e automjeteve, Dhënia me qira e garazheve, Dhënia me qira e kamionëve, 

Dhënia me qira e karrigeve me rrota, Dhënia me qira e këmbanave për zhytje, Dhënia me 

qira e kontenierëve të ruajtjes, Dhënia me qira e kostumeve të zhytjes, Dhënia me qira e 

magazinave, Dhënia me qira e makinave me motor të garave, Dhënia me qira e mbajtëseve 

të mallrave që vendosen mbi makina, Dhënia me qira e vendeve të parkimit, Dhënie me 

qira e barkave, Dhënie me qira e dollapëve me kyc për ushqimin e ngrirë, Dhënie me qira e 

frigoriferëve, Dhënie me qira e karrocave, Dhënie me qira e kuajve, Dhënie me qira e 

makinave, Dhënie mesazhesh, Energji Shpërndarje, Furnizimi me ujë, Hamallëk, 

Informacion mbi ruajtjen, Informacion mbi transportimin, Informacion trafiku, Informacion 

transportimi, Karroceri, Kontenierë për ruajtje dhënia me qira, Kostume të zhytjes dhënia 

me qira, Lëshimi i satelitëve për të tjerët, Magazina dhënia me qira, Magazinim, Mallra 

dërgesa, Mallra ruajtja, Mbajtëse mallrash që vendosen mbi makina, Mbështjellje e 

mallrave, Mesazhesh dhënie, Mobilje transportimi, Ngarkesa mallrash transport i mallrave, 

Ngarkim, Ngarkim-shkarkim, Operacione shpëtimi, Organizimi i tureve, Organizimi i 

udhëtimeve me anije, Paketimi i mallrave, Parkim makinash, Pilotim, Postim pa taksë, 

Rezervim Transporti, Rezervim transporti, Rezervim Udhëtimi, Rezervim udhëtimi, 

Rezervimi i vendeve për udhëtim, Rilëshimi në ujë i anijeve, Rimorkim i automjeteve, 

Rimorkimi, Ruajtje, Ruajtje Barkash, Ruajtje e barkave, Ruajtje e të mirave, Ruajtje Fizike  

e të dhënave ose dokumenteve të ruajtura elektronikisht, Sende me vlerë Transport i ruajtur, 

Slozha Vënia në veprim, Shërbim agjentësh për pagesa transporti dërgesa, Shërbim 

komisioneri për transport, Shërbime agjentësh Për pagesa transporti, Shërbime agjentësh 

Për transport, Shërbime korrieri mesazhe ose mallra tregtare, Shërbime shoferi, Shërbime 

zhvendosjeje, Shkarkimi i ngarkesave, Shoqërimi i udhëtarëve, Shpërndarje e energjisë, 

Shpërndarje e gazetave, Shpërndarje e ujit, Shpërndarje elektriciteti, Shpërndarje gazetash, 

Shpërndarje lulesh, Shpërndarje Lulesh , Shpëtim, Shpëtim nën ujë, Shpëtimi i anijeve, 

Shpëtimi Nën ujë, Transport, Transport ajror, Transport detar, Transport dhe ruajtje e 

mbeturinave, Transport hekurudhor, Transport i ruajtur i sendeve me vlerë, Transport i 

udhëtarëve, Transport makinash, Transport me ambulancë, Transport me anë të 

tubacioneve, Transport me anije për shëtitje, Transport me autoblindë, Transport me 

autobuz, Transport me barka, Transport me barka të mëdha të sheshta, Transport me 

ferribot, Transport me taksi, Transport me tramvaj, Transport me vagonë, Transport në 

lumë, Transport pasagjerësh, Transporti dhe ruajtja e plehrave, Transportim me maune, 

Transportim mobiljesh, Tubacione Transport, Ture, Thyerje e akullit, Udhëtarë, Udhëtarët, 

Udhëtime me anije, Vënia në punë e shluzave, Vizita, Zile për zhytje, Zyra turistike  
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(111)  22077 

(151)  27/02/2018 

(181)  20/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/402 

(732)  CHINA COSCO SHIPPING 

CORPORATION LIMITED 628, 

MINGSHENG ROAD, SHANGHAI PILOT 

FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CN 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Varka, trupa të anijeve; automjete ujore; anije; automjete për lëvizje në tokë, 

ajër, ujë apo hekurudhë; automjete që dirixhohen nga distance, përpos lodrave; vagone; 

hidroplanë; parakolpe të automjeteve; inventar i hekurudhës (automjete që ecin në 

hekurudhë); vagonë frigoriferë (ftohës) (automjete të hekurudhës); lokomotiva; vagona 

(hekurudhor); kamionë pirun; kabina ngritëse; furgonë (automjete); automjete frigorifer 

(ftohëse); vagona pjerrësor; vagona (kabina); automjete ajrorje; aeroplanë; vinça të vegjël 

për varka; lundra; hinka kanalizuese për anije; direkë (tra) për anije   

37   Konsulencë për ndërtimtari; ndërtimtari; ndërtim nënujor; mbrojtje kundër lagështisë 

për ndërtime; ndërtime të moleve valëpritës; ndërtime të limaneve; shpuarje të bunarëve; 

riparimë nënujore; ndërtime të anijeve; instalime, mirëmbajtje dhe riparime të makinerive; 

mirëmbajtje të automjeteve; mbrojtje kundër ndryshkut; nxjerrje të mineraleve; shpuarje të 

bunarëve të thellë të naftës apo gazit   

39   Transport; brokerim (ndërmjetësim) në transportin e mallrave; informata mbi 

transportimet; logjistikë të transportimeve; paketim të mallrave; dhënie me qira të anijeve; 

rikuperim të anijeve; shërbime të bartjes së mallrave nga anija në anije; shërbime 

brokeringut për anije; rikuperime anijesh; ngarkim-shkarkim; transportim në lumë; 

transportim detar; transportim me veturë; transportim ajror; pilotim; dhënie me qira të 

automjeteve; dhënie me qira të kontejnerëve për magazinim; magazinim; deponim; dhënie 

me qira të veshjeve për zhytës; dërgime të pakove; aranzhime të lundrimeve; tranportime 

përmes tubacioneve; dërgime të mallrave; transporte të mallrave; përcjellje tutje të 

transportit të mallrave; transportime të udhëtarëve; thyerje të akullit; transportim; rimorkim; 

rivendosje të anijeve në ujë; magazinim të varkave; shpëtime nënujore; transportim të 

anijeve të kënaqësisë (pushimeve); transport mallrash (dërgim të mallrave); transport me 

varkë; transport me barkë (lundër); dhënie me qira të vagonave hekurudhor; magazinim të 

mallrave; informata për magazinim; shërbime korieri (të porosive apo mallrave); zyra 

turistike (përpos për rezervime hoteli); shërbime të ciceronëve turistik   
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(111)  22205 

(151)  02/03/2018 

(181)  22/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/412 

(732)  SUMITOMO RUBBER 

INDUSTRIES, LTD. 6-9, Wakinohama-cho 

3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-

0072, JP 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  ECORUN 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma për Automjete    

 

 

 

(111)  22084 

(151)  27/02/2018 

(181)  27/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/427 

(526)  E kuqe, e zezë, e verdhë  

(732)  N.P.T. “EDONA”   Rr. Isa Boletini, 

p.nr. Vushtrri, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje 

nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; 

kripë; mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz   

31   Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake   
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(111)  22133 

(151)  28/02/2018 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/480 

(300)  3095628  23/02/2015  GB 

(732)  Accord Healthcare Limited Sage 

House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex 

HA1 4HF, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  ACCORD 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike dhe veterinare, duke përjashtuar preparatet homeopatike; 

preparate sanitare për qëllime mjekësore; substanca dietale të përshtatura për qëllime 

mjekësore apo veterinare, duke përjashtuar preparatet homeopatike; leukoplaste; materiale 

për fashim.”    

10   “Aparate dhe pajisje mjekësore për administrimin e farmaceutikëve.”    

42   “Hulumtime shkencore për qëllime mjekësore dhe veterinare; hulumtime 

bakteriologjike, biologjike dhe kimike; hulumtime biologjike molekulare dhe biokimike; 

shërbime kimike dhe biokimike; analiza kimike; shërbime shkencore dhe teknologjike dhe 

hulumtime si dhe dizajnime lidhur me to.”    

44   “Ofrime të informatave mjekësore.”    

 

 

 

(111)  22189 

(151)  01/03/2018 

(181)  12/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/482 

(732)  BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike, duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre dhe 

pijet izotonike (hipertonike dhe hipotonike) për atletët; birra, ujëra mineralë dhe të gazuar; 

pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe, esenca dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve 

si dhe tabletat  dhe pluhurat shkumëzuese për përgatitjen e pijeve dhe koktejeve 

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

 

 

 

(111)  22047 

(151)  27/02/2018 

(181)  19/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/528 

(300)  013593132  19/12/2014  OH 

(732)  ASOS plc Second Floor, Greater 

London House, Hampstead Road 

London NW1 7FB, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ASOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Formim; ofrim kualifikimi; argëtim; aktivitete kulturore; arsim akademik 

[formim]; ujdisje dhe drejtim koncertesh; organizim seminaresh dhe konferencash; ujdisje 

dhe drejtim takime pune [kualifikim]; ujdisje konkursesh bukurie; informacion shkollimi; 

shërbime konsultimi në lidhje me publikimin e revistave; publikim elektronik në desktop; 

shërbime të mikpritësit; informacion mikëpritje; prodhim filmi, përveç filmave për 

publicitet; shërbime lojrash të ofruara në rrjet nga një rrjet kompjuterik; udhëzime në lidhje 

me bukurinë dhe modën që përfshijnë drejtime, ide, këshilla dhe informacion në brendësi 

në lidhje me stilin, modën, bukurinë dhe produktet kozmetike; raporte lajmesh; klube nate; 

operim publikimesh elektronike në rrjet; organizim konkursesh; organizim të paradave të 

modës; organizim mbrëmjesh, festivalesh dhe ngjarjesh argëtuese; fotografi; raportim 

fotografik dhe gazetari fotografike; prezantim të performancave të drejtpërdrejta; prodhim 

të programve për radio dhe televizion; ofrim publikimesh elektronike në rrjet, jo të 

shkarkueshme; ofrim mundësish për çlodhje; publikim librash; publikim librash dhe 

gazatesh elektronike në rrjet; shërbime publikimi në lidhje me revistat elektronike; 

publikim të revistave në Rjetin Mbarë Botëror (web); publikim librash, tekstes, gazetash, 

revistash dhe materialesh të tjerë të shtypur; shërbime të biblotekës në rrjet, domethënë, 

ofrimi i shërbimeve të biblotekës elektronike e cila paraqet gazeta, revista, fotografi dhe 

filma nëpërmjet një rrjeti kompjuterik; shërbime të biblotekës në lidhje me ruajtje të 

dhënash dhe të rigjetura nëpërmjet mjeteve elektronike; ofrimi i blogjeve në rrjet; publikim 

i teksteve, përveç teksteve për publicitet; argëtim me radio; publikim, montim dhe prodhim 

të programeve audio-vizuale; shërbime publikimi për libra, revista dhe gazeta; informacion 

për argëtim; ofrim informacion lajmesh; shërbime produksioni televiziv, shërbime 

programacioni televiziv; shërbime produksioni televiziv dhe programacioni televiziv të 

ofruara nëpërmjet transferimit të vazhdueshëm në internet; shërbime të klubit të argëtimit; 

shërbime diskoteke; prezantim të përfermancave të drejtpërdrejta; shërbime formimi në 

lidhje me modën; ofrim kualifikimi në fushën e modës; shërbime të agjencisë së modeleve; 

ofrime modelesh; mësimdhënie, udhëheqje dhe kualifikim për modele; sigurim studio 

modelimi; shërbime prodhimi dhe shpërndarje në fushën e regjistrimeve të zërit dhe/ose 

figurës dhe argëtimit; shërbime të publikimit të muzikës; menaxhim artisti; shërbime të 

studios së regjistrimit; menaxhim artisti; lojra elektronike të ofruara nëpërmjet Internetit (jo 
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të shkarkueshme); shfaqje të filmave kinomatografië dhe videosh; prodhim dhe shfaqje 

filmash, regjistrime të zërit dhe figurës nëpërmjet rrjeteve kompjuterikë, Internetit, rrjeteve 

kompjuterike pa tel, DSL, rrjeteve prej kabllosh, nëpërmjet shkarkimit dixital, transferimit 

në vazhdim dixhital, video sipas kërkesës, ose pothujse video sipas kërkesës, TV, satelitit, 

Podkasteve, Vodkasteve, telefonit, telefonit cellular/mobil, transferimit të të dhënave në 

mënyrë elektronike ose radios; përmbajtje on-line nëpërmjet rrjeteve kompjuterikë, 

Internetit, rrjeteve kompjuterike pa tel, DSL, rrjeteve prej kabllosh, shkarkimit dixital, 

transferimit të vazhdueshem dixhital, video sipas kërkesës, pothujse video sipas kërkesës, 

TV, satelitit, podkaste, vodkaste, telefonit, telefonit celular, transferimit të të dhënave në 

mënyrë elektronike ose radio; prodhime të Podkasteve dhe Vodkasteve; shpërndarje on-line 

dhe dorëzim sipas kërkesës të filmave, programeve televizivë dhe përmbajtjes video tjetër 

në rrjete kompjuterike publike dhe private; rezervim shfaqjesh argëtuese; organizim 

konkursesh, konkursesh bukurie, dhënie çmimesh dhe ngjarjesh kulturore; ujdisje 

ceremonish për dhënie çmimesh; shërbime informacioni, këshillimi dhe konsulence në 

lidhje me sa me sipër; por  të gjithë shërbimet e mësipërme  përjashtojne shërbimet në 

lidhje çiklizimin dhe veshjet e çiklistit specialist.   

 

 

 

(111)  22097 

(151)  28/02/2018 

(181)  24/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/540 

(732)  Durim Kadriu 15 Qershor 99,60000 

Gjilan Kosove, Gjilan Gjilan, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër dhe prodhime nga letra; karton dhe prodhime nga kartoni; materiale të  

printuara, gazeta dhe revista, libra; materiale libërlidhës; fotografi; materiale zyrash, ngjitës 

(për material zyrash); materiale artistësh; brusha për lyerje; makina shkrimi dhe materiale 

zyre (përveç mobileve); letra loje; shkronja shtypi; klishe; formular; kartela kreditore dhe 

legjitimacione, formular për lutje, formular për tregtar, formular për llogari, doracak për 

informata dhe trajnime, afishe reklamimi, ditarë afatesh, shpallje, kartela dhe programe  

kompjuterike, udhëzues, pusulla depozituese, mbështjellës plastik dhe mbajtës, formular 

për buletine dhe gjithqka qe perfshihet ne klasen 16   

35   Reklamim, duke përfshirë promocionin e mallrave dhe të shërbimeve dhe të ngjarjeve 

garuese, duke përfshirë ngjarjet garuese të natyrës sportive; aranzhimi i reklamimit; 

distribuomi i mallrave për qëllime reklamimi; shërbime ekspozimi për qëllime reklamimi; 

reklamim on-line në një rrjet kompjuterik; dhënia me qira e kohës reklamuese në media 

komunikimi; shërbime të klipeve të lajmeve; konsulencë për organizata; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione të zyrës; organizim panairesh dhe ekspozitash për qëllime 

komerciale dhe reklamimi, organizimi i tubimeve për përfitime të tjerëve, për mallrat e 

ndryshme, duke u mundësuar konsumatorëve që në mënyrë të rehatshme t’i shikojnë dhe 
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blejnë ato mallra; grumbullimi i statistikave; kërkimi i sponsorshipit menaxhim afarist dhe 

konsultime, hulumtim i tregut, telemarketing dhe informata për tregtinë e jashtme dhe 

konsultime që i përkasin shërbimeve bankare, financiare, investuese dhe shërbimet e 

sigurimeve, renovimi; rregullimi; shërbimet e instalimit; servisimi i automjeteve; pompa të 

benzinës; shërbimet e lyerjes, mirëmbajtjes, pastrimit dhe rregullimit të automjeteve; 

veprimi i mbrojtjes së automjeteve nga korozioni; montimi dhe remonti i gomave për 

automjete; shërbimet e larjes së veturave; shërbimet e vënjes së tapicerisë për vetura dhe 

gjithqka qe perfshihet ne klasen 35   

37   Pastrimi i objekteve, mirembajtja teknike e objekteve, larja dhe pastrimi i tepiheve, 

larja dhe pastrimi i perdeve. Renovimi/meremetimi i objekteve ekonomike dhe familjare, 

shërbimet e ndërtimatarisë në fushën e infrastrukturës; instalimi i rrymës elektrike, intalimi 

dhe riparimi i instalacioneve të ujit, tubave, pompave, shërbimet e ndërtimtarisë për 

instalacione dhe planteve për gjenerimin e energjisë, si dhe instalimeve të energjisë 

elektrike përfshirë këtu edhe pajisjeve elektrike; konstruksioni dhe riparimi i rrjetave të 

shpërndarjes së rrymës elektrike, Instalimi dhe riparimi i pajisjeve elektrike; instalimi i 

kondicionueseve të ajrit dhe riparimi i tyre, instalimi dhe riparimi i pajisjeve të kuzhinës; të 

gjitha shërbimet për riparim dhe instalim të cilat kanë të bëjnë me aparatet shtëpiake për 

ruajte, përgatitje, procesuim, zierje dhe hedhjen të ushqimit dhe pijeve; për pastrimin dhe 

larjen e pëlhurave, pajisje për tavolinë dhe për shtëpi; për aparate të vogla shtëpiake për 

përdorim personal, pastrim automjeti, pastrim dizenjo dekorative, pastrim dritaresh, pastrim 

dhe riparim bolieri, pastrim kimik, pastrim kimik, pastrim me shtufë, pastrim rrugësh, 

pastrimi i ndërtesave sipërfaqe të jashtme, pastrimi i ndërtesave të brendshme, pastrimi i 

perdeve, pastrimi i veshjeve, pastrimi mjete, perçinim, perpunim pelhurash, përkujdesja, 

pastrimi dhe riparimi i gëzofëve, përkujdesja, pastrimi dhe riparimi i lëkurës dhe gjithqka 

qe perfshihet ne klasen 37   

 

 

 

(111)  22049 

(151)  27/02/2018 

(181)  24/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/548 

(732)  CONFORAMA HOLDING 80 

Boulevard du Mandinet, Lognes, 77432 

Marne la Vallée Cedex 2, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  CONFORAMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pajisje dhe aparate elektrike për kuzhinë për prerje, grirje, bluarje, kompresim, 

prerje, përzierje, emulsion, rrahje ose qërimin e ushqimit; pajisje elektrike të amvisërisë, të 

tilla si makinat elektromekanike për përgatitjen e ushqimit; rrahëset elektrike, përzierëset 

(blender), ekstraktorët e lëngjeve, grirëset e mishit, përpunuesit e ushqimit, makinat 

elektrike për prerje, thikat elektrike, aparatet për bluarjen e kafesë, hapësit elektrik të 

konservave; makinat për nxjerrjen e birrës nën presion, pajisjet elektro mekanike për 

përgatitjen e lëngjeve; makinat për larjen e enëve, tharëset e teshave; fshesat elektrike, 

brushat elektrike të dhëmbëve, makinat për hedhjen e mbeturinave të ushqimit; pastruesit; 
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pastruesit elektrik të tepihëve dhe qilimave; makinat për qepje; ytitë me avull me rezervuar 

të ndarë; makina dhe mjete makinash   

9   Kamerat dhe aparatet dhe pajisjet fotografike, kinematografike, optike, matëse, 

sinjalizuese, kontrolluese (inspektuese), emergjente (të shpëtimit) dhe mësimit; aparatet dhe 

instrumentet për përçimin, shpërndarjen, shndërrimin, akumulimin, rregullimin ose 

kontrollimin e rrymës elektrike; aparatet për incizimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit ose fotografive; televizorët, televizorët me ekran të rrafshët plazma; 

televizorët me ekran për ekspozim të lëngët kristalor (LCD); DVD player; sistemet home 

cinema që përbëhen nga televizori; aparat DVD; audio përforcues dhe zmadhues; aparat 

media portabël; aparat MP3; aparat të muzikës digjitale; aparat me kompakt disk; video 

kompakt disqet; kompakt disqet digjitale; kamkorderët; video projektorët; radiot; radio orët 

me alarm; sistemet stereo; dëgjueset; pajisjet dhe instrumentet për peshim, peshoret, 

peshoret e kuzhinës, ytitë; kamerat; kornizat digjitale të fotografive; pajisjet telefonike, 

telefonat, makinat për përgjigje telefonike; faks makinat; pajisjet për përpunimin e 

informatave, kompjuterët, laptopët, tabletat, kutitë dhe mbështjellës për kompjuterë, 

asistentët personal digjital, pajisjet periferike kompjuterike, të tillë si printerët, skanerët, 

aparatet për kopjim; softuerët (programet e regjistruara), softuerët për lojëra   

11   Njësitë dhe pajisjet për zierje, pajisje elektrike për zierje, vitore e gazit ose me 

karburant të përzier, furra, furra portabël, grilla, soba, furra mikrovalore, pajisje për pjekje 

rotisserie, grilla; soba me avull; pajisje për ngrirje, frigoriferë për ngrirje, frigoriferë, ftohës 

të verës; pajisje për tharje, aparate për tharjen e flokëve; njësi për kondicionimin e ajrit, 

ventilatorë elektrik; mjete ose pajisje për pastrimin e ajrit ose ujit; mbulesa për ekstraktim 

për kuzhinë, mbulesa për ventilim; makina të kafes, çajnik, aparate për prodhimin e bukës, 

toaster, aparate për fërgim elektrik, aparate për prodhimin e jogurtit, grillat raklete, aparate 

për prodhimin e sandviçëve në toster, aparate për prodhimin e, aparate për prodhimin e 

krepave edhe petullave, aparate për prodhimin e palagaqave, shatërvanë të çokollatës; 

radiatorë elektrik, nxehëse; drita,  pjesët statike për ndriçim, llamba; bateri drite xhepi; poçe 

drite; pajisje sanitarie për banjë; lavamanë   

20   Mobile, komodina, vitrina për tesha, shporta; bufe, rafte, rafte librash, tavolina, 

tavolina kompjuterike portabël; kolltuk, sofa, karrige, karrige lëvizëse; ndërresa për shtrat 

(përveç çarçafëve), dyshekë, baza shtrati, korniza shtrati; pasqyra (xhama të pasqyrave), 

korniza të fotografive; objekte arti të ndërtuara nga druri, dylli, allçia, tapa, kallami, thuper, 

xunkthi, briri, kocka, fildish, kocka e balenës, guaca e breshkës, qelibari, nëna e perlave, 

argjila e bardhë, zëvendësuesit e ndonjërit nga këto materiale, ose nga plastika; mbulesa 

rrobash ose çanta (parmakë për varjen e teshave); jastëkë; unaza për perde, shufra për 

perde; kuti druri ose plastike; mbajtëse për perde por jo nga tekstili; vitrina (mobile); 

mbajtëse revistash, mbajtëse ombrellash, mbajtëse palltosh, mbajtëse peshqirësh   

21   Enë amvisërie ose kuzhine si dhe kontejnerë (që nuk janë të ndërtuar nga metal e 

çmueshme ose që nuk janë mbështjellë me metale të çmuara); krehër dhe sfungjerë; brusha 

(përveç brushave për pikturim); pajisjet shtesë për brusha; lesh çeliku; qelq i papërpunuar 

ose gjysmë i përpunuar (përveç qelqit arkitekturor); pajisje për pastrim; shporta për 

mbeturina; pajisje qelqi, të tilla si qelq për përdorim në amvisëri ose kuzhinë; objekte arti të 

ndërtuara nga qelqi; porcelan të tillë si gjërat e bëra nga porcelani për përdorim në amvisëri 

ose kuzhinë; objekte të artit të bëra nga porcelani; enë prej dheu, të tilla si gjërat e bëra nga 

dheu për përdorim në amvisëri ose kuzhinë; objekte të artit të bëra nga dheu; aparate për 

prodhimin e akulloreve, dërrasa për yti.   
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24   Tekstile dhe produkte tekstili, të tilla si ndërresa për banjë (përveç rrobave të banjës); 

ndërresa shtrati; ndërresa për amvisëri; ndërresa për tavolinë (tekstil); peshqirë për banjë 

(tekstil; mbulesa të jastëkëve; mbulesa mbrojtëse të mobileve; batanije; perde; roleta; perde 

për dush nga tekstili ose plastika; mbështjellëse muri nga tekstili jo i thurur; çarçafë për 

shtrat dhe mbulesa për tavolinë; perde në formë të rrjetave.   

27   Tepihë, qilima, këmbësore, linoleum dhe mbulesat tjera të dyshemesë, mbështjellëse 

muri nga tekstili jo i thurur, të tilla si tapetat dhe varëset në mur   

35   Grupimi i përbashkët i produkteve të renditura më poshtë, në emër të palëve të treta 

(transporti përjashtohet), duke e bërë të përshtatshme për konsumatorët që t’i shohin ose 

blejnë produktet e tilla: Pajisje dhe aparate elektrike për kuzhinë për prerje, grirje, bluarje, 

kompresim, prerje, përzierje, emulsion, rrahje ose qërimin e ushqimit; pajisje elektrike të 

amvisërisë, të tilla si makinat elektromekanike për përgatitjen e ushqimit; rrahëset elektrike, 

përzierëset (blender), ekstraktorët e lëngjeve, grirëset e mishit, përpunuesit e ushqimit, 

makinat elektrike për prerje, thikat elektrike, aparatet për bluarjen e kafesë, hapësit elektrik 

të konservave; makinat për nxjerrjen e birrës nën presion, pajisjet elektro mekanike për 

përgatitjen e lëngjeve; makinat për larjen e enëve, tharëset e teshave; fshesat elektrike, 

brushat elektrike të dhëmbëve, makinat për hedhjen e mbeturinave të ushqimit; pastruesit; 

pastruesit elektrik të tepihëve dhe qilimave; makinat për qepje; ytitë me avull me rezervuar 

të ndarë; makina dhe mjete makinash; Kamerat dhe aparatet dhe pajisjet fotografike, 

kinematografike, optike, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (inspektuese), emergjente (të 

shpëtimit) dhe mësimit; aparatet dhe instrumentet për përçimin, shpërndarjen, shndërrimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e rrymës elektrike; aparatet për incizimin, 

transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit ose fotografive; televizorët, televizorët 

me ekran të rrafshët plazma; televizorët me ekran për ekspozim të lëngët kristalor (LCD); 

DVD player; sistemet home cinema që përbëhen nga televizori; aparat DVD; audio 

përforcues dhe zmadhues; aparat media portabël; aparat MP3; aparat të muzikës digjitale; 

aparat me kompakt disk; video kompakt disqet; kompakt disqet digjitale; kamkorderët; 

video projektorët; radiot; radio orët me alarm; sistemet stereo; dëgjueset; pajisjet dhe 

instrumentet për peshim, peshoret, peshoret e kuzhinës, ytitë; kamerat; kornizat digjitale të 

fotografive; pajisjet telefonike, telefonat, makinat për përgjigje telefonike; faks makinat; 

pajisjet për përpunimin e informatave, kompjuterët, laptopët, tabletat, kutitë dhe 

mbështjellës për kompjuterë, asistentët personal digjital, pajisjet periferike kompjuterike, të 

tillë si printerët, skanerët, aparatet për kopjim; softuerët (programet e regjistruara), softuerët 

për lojëra; Njësitë dhe pajisjet për zierje, pajisje elektrike për zierje, vitore e gazit ose me 

karburant të përzier, furra, furra portabël, grilla, soba, furra mikrovalore, pajisje për pjekje 

rotisserie, grilla; soba me avull; pajisje për ngrirje, frigoriferë për ngrirje, frigoriferë, ftohës 

të verës; pajisje për tharje, aparate për tharjen e flokëve; njësi për kondicionimin e ajrit, 

ventilatorë elektrik; mjete ose pajisje për pastrimin e ajrit ose ujit; mbulesa për ekstraktim 

për kuzhinë, mbulesa për ventilim; makina të kafes, çajnik, aparate për prodhimin e bukës, 

toaster, aparate për fërgim elektrik, aparate për prodhimin e jogurtit, grillat raklete, aparate 

për prodhimin e sandviçëve në toster, aparate për prodhimin e, aparate për prodhimin e 

krepave edhe petullave, aparate për prodhimin e palagaqave, shatërvanë të çokollatës; 

radiatorë elektrik, nxehëse; drita,  pjesët statike për ndriçim, llamba; bateri drite xhepi; poçe 

drite; pajisje sanitarie për banjë; lavamanë; Mobile, komodina, vitrina për tesha, shporta; 

bufe, rafte, rafte librash, tavolina, tavolina kompjuterike portabël; kolltuk, sofa, karrige, 

karrige lëvizëse; ndërresa për shtrat (përveç çarçafëve), dyshekë, baza shtrati, korniza 
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shtrati; pasqyra (xhama të pasqyrave), korniza të fotografive; objekte arti të ndërtuara nga 

druri, dylli, allçia, tapa, kallami, thuper, xunkthi, briri, kocka, fildish, kocka e balenës, 

guaca e breshkës, qelibari, nëna e perlave, argjila e bardhë, zëvendësuesit e ndonjërit nga 

këto materiale, ose nga plastika; mbulesa rrobash ose çanta (parmakë për varjen e teshave); 

jastëkë; unaza për perde, shufra për perde; kuti druri ose plastike; mbajtëse për perde por jo 

nga tekstili; vitrina (mobile); mbajtëse revistash, mbajtëse ombrellash, mbajtëse palltosh, 

mbajtëse peshqirësh; Enë amvisërie ose kuzhine si dhe kontejnerë (që nuk janë të ndërtuar 

nga metal e çmueshme ose që nuk janë mbështjellë me metale të çmuara); krehër dhe 

sfungjerë; brusha (përveç brushave për pikturim); pajisjet shtesë për brusha; lesh çeliku; 

qelq i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç qelqit arkitekturor); pajisje për pastrim; 

shporta për mbeturina; pajisje qelqi, të tilla si qelq për përdorim në amvisëri ose kuzhinë; 

objekte arti të ndërtuara nga qelqi; porcelan të tillë si gjërat e bëra nga porcelani për 

përdorim në amvisëri ose kuzhinë; objekte të artit të bëra nga porcelani; enë prej dheu, të 

tilla si gjërat e bëra nga dheu për përdorim në amvisëri ose kuzhinë; objekte të artit të bëra 

nga dheu; aparate për prodhimin e akulloreve, dërrasa për yti; Tekstile dhe produkte 

tekstili, të tilla si ndërresa për banjë (përveç rrobave për banjë); ndërresa shtrati; ndërresa 

për amvisëri; ndërresa për tavolinë (tekstil); peshqirë për banjë (tekstil; mbulesa të 

jastëkëve; mbulesa mbrojtëse të mobileve; batanije; perde; roleta; perde për dush nga 

tekstili ose plastika; mbështjellëse muri nga tekstili jo i thurur; çarçafë për shtrat dhe 

mbulesa për tavolinë; perde në formë të rrjetave; Tepihë, qilima, këmbësore, linoleum dhe 

mbulesat tjera të dyshemesë, mbështjellëse muri nga tekstili jo i thurur, të tilla si tapetat dhe 

varëset në mur; Reklamimi; transmetimi i reklamave; shpërndarja e fletushkave, 

broshurave, materialit të printuar dhe mostrave; publikimi materialit reklamues; riprodhimi 

i materialeve promocionale; ndihmë për menaxhimin e biznesit; këshillë dhënia në 

organizimin dhe menaxhimin e biznesit; këshilla për menaxhimin e biznesit; informatave 

afariste; blerja/shitja e kohës së reklamimit në cilindo medium; blerja/shitja e hapësirës së 

reklamimit; dhënia me qira e materialit reklamues; shërbimet e ofertave promocionale; 

organizimi i fushatave reklamuese; çështjet administrative ose afariste; shërbimet që 

ofrojnë sponzore reklamimi; informatat afariste dhe këshillat për konsumatorët; informatat 

afariste dhe/ose shërbimet reklamuese përmes mjeteve elektronike   

 

 

 

(111)  22068 

(151)  27/02/2018 

(181)  03/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/600 

(732)  Frutex Sh.p.k Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr, KS 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa� 

Rr. UCK, nr. 28  

 
 

(540)  GOLDEN EAGLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje , kepuce, kapele   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat)   
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(111)  22981 

(151)  12/04/2018 

(181)  07/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/607 

(732)  Gëzime Rexhepi Çollaku Rexhep 

Mala 10/a, Prishtinë, KS 

(740)    

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  22218 

(151)  05/03/2018 

(181)  07/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/609 

(732)  AGRON ALIJA FERIZAJ 

RR. QAMIL ILAZI, KS 

 
 

(540)  BULLDOZER 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rrobat, këpucët, kapelat   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi    

 

 

 

(111)  22046 

(151)  27/02/2018 

(181)  10/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/625 

(732)  International Plastic Company L.L.C. 

Studençan, 23060 Suharekë, , KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 

(540)  BABY EASY  
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(511) 10   Shishe ushqyese; thithëset; biberon mashtruese dhe rrathë qetësues për dhëmb; 

lugë për administrimin e barnave; inkubatorë për bebe; pompa të gjirit; pajisje te 

infermierisë për përdorim në gjidhënje; mbuloja te gjirit; mbrojtës të biberonave; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur   

11   Sterilizuesit; ngrohësit e ushqimit dhe qumështit të foshnjave; shishet pë ujë të nxehtë; 

pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

21   Vegla të vogla shtëpiake dhe kontenierë (jo nga e metaleve të çmuara ose të veshura 

me to); kontejnerët për përdorim në sterilizimin e shisheve për të ushqyerit e foshnjave, 

shisheve për ushqim dhe kapakët (mbylljet) për kontejnerë të tillë; krëhërit, sfungjerët (jo 

për qëllime kirurgjike), kontejnerët me izolim të nxehtësisë; brushat dhe gjësendet 

(takemët); gota të  përshtatur për të ushqyer foshnjat dhe fëmijët   

 

 

 

(111)  22743 

(151)  26/03/2018 

(181)  15/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/671 

(732)  Gëzime Rexhepi Çollaku Rexhep 

Mala 10/a, Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Gëzime Rexhepi Çollaku Rexhep 

Mala 10/a, Prishtinë, Kosovë 

 
 

 
 

(540)  bardha 

 
 

     

 
 

 

(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   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore 

  

 

 

 

(111)  22073 

(151)  27/02/2018 

(181)  25/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/792 

(732)  NPH “Te Papaku” Rr. E Gjinolleve 

p.n., Gjilan, KS 

 
 

(540)   
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(511) 30   Kafja, qaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e dritherave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri per pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (melmesat); erezat, akulli   

32   Birrerat; ujerat mineral dhe te gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash, dhe 

leng frutash; shurupet, dhe gatitjet tjera per prodhimin e pijeve freskuese,    

33   Pijet alkoolike (perveq birrerave) 

   

 

 

(111)  22104 

(151)  28/02/2018 

(181)  02/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/834 

(732)  Mr. Philipp Plein (me nacionalitet 

Gjerman) Säntisstrasse 5, 8580 Amriswil  

(Switzerland), CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

Nena Tereze 29/1, B.4 10000 Prishtine 

 
 

(540)  Philipp Plein 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial, produkte kozmetike, losione për 

flokë; pastë dhëmbësh.   

9   Pjesë dhe aksesorie për pajisje elektronike që mbahen në dorë dhe për telefona celular 

digjital, posaqërisht kompjuterët dhe mbështjellës i tabletit, çantë kompjuteri dhe tableti; 

pjesët dhe aksesoriet për telefonat mobilë, posaqërisht mbështjellës dhe mbulesë për 

telefona mobilë; çanta  për teelefona mobilë; kuti për telefona mobilë; kuti për telefona 

mobilë të bëra nga lëkura ose imititmi i lëkurës, çanta për telefona mobilë të bëra nga 

veshjet ose materialet e tekstilit; syze, size dielli; korniza për syze dhe syze dielli; kuti për 

syze dhe syzet e diellit; zinxhir për syze dhe syze dielli; copë pëlhure për syze dhe syze 

dielli.   

14   Metale të cmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose 

të flakura në metale të cmuara, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj 

argjendarie, gurë të cmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; ora dhe or adore; 

unazë për kapjen e qelsave në to (xhingël ose medalion).   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; çanta; çanta për udhëtim dhe valixhe të 

tjera; çanta dore; bagazh dhe valixhe; kuti të ngjitura; çanta dore për dokumente, kuleta; 

çanta; kuti dhe zarfa; kuti për kartela; çanta sporti; çanta shkolle; set toaleti; ombrellat për 

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

sarac.    

20   Mobilje, në vecanti mobilet për banim, mobilje për kuzhinë; pasqyre; korniza për 

fotografi. 
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21   Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

argjila të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera.   

24   Tekstil dhe mallëra nga tekstili, të cilat nuk janë të përfshira në klasët e tjera; shtrojë 

dhe mbulesa për tavoline.   

25   Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë.   

28   Pajisje për gjimnastikë; artikuj për gjimnastikë dhe sport; lojëra dhe artikuj londrash.   

35   Shërbimet me pakicë ose shumicë, poashtu përmes internetit, nga lëmia e sapunëve, 

parfumerisë, vajërave esencial, kozmetikës, llosioneve për flokë, pastave të dhëmbëve, 

pjesëve dhe aksesorieve për pajisjet elektronike që mbahen në dorë dhe mobilat digjital, 

posaqrisht mbështjellës për kompjuter dhe tablet, kuti për kompjuter dhe tablet, pjesë dhe 

aksesoriet për telefonat mobilë, posaqërisht mbështjellës dhe mbulesë për telefona mobilë;  

çanta  për telefona mobilë; kuti për telefona mobilë; kuti për telefona mobilë të bëra nga 

lëkura ose imititmi i lëkurës, çanta për telefona mobilë të bëra nga veshjet ose materialet e 

tekstilit; syze, size dielli; korniza për syze dhe syze dielli; kuti për syze dhe syzet e diellit; 

zinxhir për syze dhe syze dielli; copë pëlhure për syze dhe syze dielli, metale të cmuara dhe 

aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose të flakura në metale të 

cmuara, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj argjendarie, gurë të cmuar; 

orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; ora dhe or adore; unazë për kapjen e qelsave 

në to (xhingël ose medalion), Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto 

materiale të cilat nuk janë të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; çanta; çanta për 

udhëtim dhe valixhe të tjera; çanta dore; bagazh dhe valixhe; kuti të ngjitura; çanta dore për 

dokumente, kuleta; çanta; kuti dhe zarfa; kuti për kartela; çanta sporti; çanta shkolle; set 

toaleti; ombrellat për shi; ombrellat për mbrojtje nga dielli; bastun për ecje; kamgjikë; 

mallëra për shalëbërës dhe sarac, Mobilje, në vecanti mobilet për banim, mobilje për 

kuzhinë; pasqyre; korniza për fotografi, enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; 

artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjila të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera, tekstil 

dhe mallëra nga tekstili, të cilat nuk janë të përfshira në klasët e tjera; shtrojë dhe mbulesa 

për tavoline, rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë, pajisje për gjimnastikë; artikuj 

për gjimnastikë dhe sport; lojëra dhe artikuj londrash.   

 

 

 

(111)  22051 

(151)  27/02/2018 

(181)  15/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/889 

(591)  E kuqe, e bardhë, e gjelbër, e gjelbër e 

lehtë, e verdhë, oker 

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, Kosovë., KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  
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(511) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks (ushqime 

të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  

me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur.   

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, 

domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të 

tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. Reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 

 

 

(111)  22910 

(151)  04/04/2018 

(181)  17/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/901 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

  New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  LOGILOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit.   

 

 

 

(111)  22795 

(151)  28/03/2018 

(181)  17/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/902 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  FULGENURA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   
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(111)  22797 

(151)  28/03/2018 

(181)  22/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/913 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  NURGIFA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  22800 

(151)  28/03/2018 

(181)  22/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/914 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  PROXISURE 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Paisje kirurgjike për qepje, peni kirurgjik për qepje; vaska sterilizuese për 

instrumente mjekësore.   

 

 

 

(111)  22120 

(151)  28/02/2018 

(181)  22/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/918 

(732)  Meguin GmbH & Co. KG 

ineraloelwerke Rodener Str. 25, 66740 

Saarlouis Germany, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  MEGUIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   “Produkte kimike për përdorim në industri, në veçanti shtesa për lubrifikantë, 

vajra industriale, vajra motorike, vajra për ingranazhe, vajra të kompresorëve dhe për vajra 

hidraulike, të gjitha këto shtesa me karakteristika kimike dhe fizike, si dhe shtesa për 
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karburantë, në veçanti për benzinë dhe naftë; shtesa për lëngje të radiatorëve; solucione 

kundër ngrirjes (antifriz) në formë të shtesave për lëngje të radiatorëve dhe për ujë në 

pajisje për pastrimin e xhamit mbrojtës të automjeteve; produkte për shkrirjen e akullit; 

materiale të ngopura për tavane konvertibile të automjeteve; produkte kimike në formë 

aerosoli për vendosje të kontaktit elektrik (kontakt sprej).”    

4   “Lubrifikante; vajra dhe yndyra industriale, duke përfshir vajra motorike, vajra për 

ingranazhe, vajra të kompresorëve si dhe vajra hidraulike; vajra kontakti dhe yndyra; llak i 

rrëshqitshëm; lubrifikantë, shtesa për vajra industriale dhe karburante, në veçanti për 

benzinë dhe naftë; shtesa jo-kimike për yndyra industriale dhe vajra industriale, për vajra 

motorike, për vajra të ingranazheve, vajra të kompresorëve dhe për vajra hidraulike.”    

 

 

 

(111)  22135 

(151)  28/02/2018 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/978 

(732)  “Baki Automobile” Sh.P.K. Vëllezërit 

Fazliu, 10.000, Prishtinë, Kosovë  

(740)  Baki Abdullahu “Baki Automobile” 

Sh.P.K. Vëllezërit Fazliu, 10.000, Prishtinë, 

Kosovë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

Dhënie me qira e pasurive të paluajtshme, Konsulencë financiare   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi. Instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim makinerish; Larje (Automjeti —); Lustrim automjeti; Mirëmbajtje automjetesh; 

Mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve me motor; Rindërtimi i makinerive që janë 

konsumuar ose që janë shkatërruar pjesërisht; Vajosje automjetesh [grasatim]; Trajtim 

kundër ndryshkut për automjetet; Vullkanizim gomash [riparim];    

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi. Dhënia me qira 

e automjeteve; Dhënia me qira e mbajtëseve të mallrave që vendosen mbi makina; Dhënie 

me qira e makinave; Paketimi i mallrave; Transport; Transport makinash;    

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

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

analiza industriale dhe shërbime kërkimore;   

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

Bare me ushqim, Katering (Ushqim dhe pije —), Lokale. 
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45   Shërbime ligjore; shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të individëve; 

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

individëve. 

   

 

 

(111)  22071 

(151)  27/02/2018 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1011 

(591)  E zezë, e bardhë e kuqe 

(732)  Toto Limited Level 1, Blue Harbour 

Business Centre, Ta’ Xbiex Yacht Marina, 

Ta’ Xbiex, XBX 1027, MT 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

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

 

 

 

(111)  22070 

(151)  27/02/2018 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1015 

(591)  E kaltër, e bardhë 

(732)  Toto Limited Level 1, Blue Harbour 

Business Centre, Ta’ Xbiex Yacht Marina, 

Ta’ Xbiex, XBX 1027, , MT 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve. 
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(111)  22935 

(151)  06/04/2018 

(181)  13/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1024 

(591)  E kaltërt, bardhë, zezë dhe gri  

(732)  UNIQA Insurance Group AG Untere 

Donaustrasse 21 1029 Wien, , AT 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. “Fehmi Agani” 1/16; 

10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurime, punë financiare, punë monetare, patundshmëri.   

 

 

 

(111)  22050 

(151)  27/02/2018 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1053 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k. Fabrika e 

Amortizatorëve, Prishtinë 10000, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  BESO NË MUA 

 
 

     

 
 

 

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

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

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

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

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

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

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

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

38   Telekomunikacione.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. 
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(111)  22221 

(151)  06/03/2018 

(181)  02/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1130 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53,  

71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  TENVAL DUO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  22086 

(151)  27/02/2018 

(181)  18/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1190 

(732)  Muradif Haskovic 

 Rr.Bedri Pejani Nr.12 10000 Prishtinë, , KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KOLINA 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; shpërndarja e reklamave dhe materialeve promovuese, duke përfshirë 

mostra dhe pajisjet; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; shërbime administrative; 

shërbimet e biznesit ndërmjetës për marketingun e makinave automatike për lojëra; 

menaxhimin e biznesit në lidhje me sallat për operimin e lojërave me makina automatike.   

38   Telekomunikacion, në veçanti transmetim të mesazheve, fotografive dhe videove  

nëpërmjet internetit për realizimin e basteve; linjat telefonike.   

41   Lojërat e fatit, në veçanti realizim të basteve sportive, bastet e të gjitha llojeve, bastet 

on-line, bast nëpërmjet interneti dhe bast nëpërmjet telefoni; marrëveshje e lotarive, botimi 

i revistave sportive, revistat e basteve, revista sportive dhe revistat e basteve; rezervimi i 

biletave për ngjarje sportive. 
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(111)  22172 

(151)  01/03/2018 

(181)  20/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1197 

(300)  3020151036300  22/06/2015  DE 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 

Chicago, IL 60654, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  SHATTERSHIELD 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompakt disk, DVD dhe media të tjera digjitale për incizim; pajisje për 

procesimin e të dhënave, kompjuter; ekran hardveri për pajisjet elektornike; ekranë për 

pajisje elektronike; ekran portativ për pajisjet elektronike; hardver për pajisjet elektronike; 

aparate me ekran; softver kompjuterik; aparate dhe instrumente për përcim, ndërprerje, 

transformim, akumulim, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit   

 

 

 

(111)  22115 

(151)  28/02/2018 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1231 

(732)  DPH “Pasticeria ZG” Rr. Nënë 

Tereza, Gjakovë, 50000, KS 

(740)  Myzafere Resyli Rr. Nënë Tereza, 

Gjakovë, 50000, KS 

 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Reçel; Gjalpë   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme; miell dhe preparate të prodhuara 

prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; maja, pluhur për 

pjekje; salca (për shije); erëza; Biskota, Sheqerka për ushqim, Ëmbëlsira; Ëmbëlsira 

sheqeri, Ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer   

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

Rezervime akomodimi, Katering (Ushqim dhe pije —)   
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(111)  22080 

(151)  27/02/2018 

(181)  02/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1252 

(732)  GOLDEN SEASON S.R.L.  Via 

Corfù, 66 25124 BRESCIA (BS) , IT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kolonja; ujë tualeti; zbutësit për pëlhurë; bazat për parfume lulesh; deodorante për 

qenie njerëzore ose kafshë; ekstrakte të luleve (parfume); Xhele për masazh përveç për 

qëllime mjekësore; Qumësht pastrues për qëllime tualeti; Locione pas-rrojës; Misk 

(parfume); Vajra për parfume dhe aroma; erëza (aromat); Preparate kozmetike për banjo; 

Parfumeri; Preparate tymosëse (parfume); Aroma të thata për parfumim të lirit; Parfum; 

Preparate aromatizuese për ajër; Kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore.   

18   Portbagazhe (valixhe); Portbagazhe udhëtimi; Çanta për sport; Çanta dore me rrjetë 

zinxhiri; Çanta dore; Komplete udhëtimi (nga lëkura); Çanta shpine-krahu, Batanije për 

kali; Lëkurë urithi (imitim i lëkurës); Këmbëza-gjuri për kuaj; Këmbëza për shala të kalit; 

Gojëza për kafshë (parzmore); Lëkura të kafshëve; Lëkura të bagëtive; Lëkura të regjura; 

Lëkurë e dhisë së egër, përveç për qëllime pastrimi; Lëkura të kafshëve; Këllëfe për kartë 

(portofole); Shala për kalërim; Yzengjitë; Çanta udhëtimi; Çanta për atashe; Çanta veshjesh 

për udhëtim; Çanta shpine.   

25   Veshje me imitime të lëkurës; Veshje lëkure; Fustane; Rroba banjoje; Veshje; Kapele 

(veshje koke); xhaketa; Qafore gëzofi (gjerdane); Mbajtëse për veshje (tiranta); Këpucë; 

Këpucë trajnimi; Çorape të holla; Çorape të holla djersë-absorbuese; Çorape; Kilota; Bluza 

me mëngë të shkurta; Këmisha; Kësulë; Palltot; Kapuçët (veshje); Rripa (veshje); Jaka të 

ndashme; Kësulë; Pajë i fëmijës së porsalindur (veshje); Kostume; Rroba plazhi; Kravata; 

Faculetë xhepi; Shalle; Xhaketa (veshje); Funde; Doreza (veshje); Bordurë për këpucë; 

Pardesy fëshfëshe; Trikotazh (veshje); Fanella leshi (veshje); Dollakë (pantallona); Të 

brendshme trikotazhi; Xhempera; Pantallona të shkurtra të femrave; Boksera; Pantallona; 

Gëzof me kapuç; Peliçe; Pizhame; Kapota; Pulovera; Këpucë; Këpucë gjimnastikore; 

Këpucë plazhi; Këpucë trajnimi; Çizmet e skive; Shallët; Shalle për qafë (shalle); Xhybe; 

Gjysmë-çizme; Çizme; Shall i gjerë grash prej leshi; T-këmisha; Kombinime (veshje); 

Këpucë prej druri.   

 

 

 

(111)  22054 

(151)  27/02/2018 

(181)  02/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1255 

(732)  Mitteldeutscher Warenzeichenverband 

NARVA e.V., Altmarkt 12, 08523 Plauen, , 

DE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

(540)  NARVA 
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(511) 9   Ndriçim fotografik, do me thënë, poça çasti fotografik dhe llampa për dhoma të 

erta për fotografi, drita sigurie, do me thënë drita parlajmërimi emergjente dhe fener 

ndriçues, shenja neoni për reklamim, priza elektrike për llampa aktuale të lehta dhe të 

rënda, balast për përdorim me llampa të karikueshme dhe me votazhë të ulët, qarqe 

elektrike për përdorim në lidhje me fikstura ndriçimi  dhe pjesëve të tyre, rezistorë elektrik 

për përdorim në lidhje me fiksturat e ndriçimit dhe pjesëve të tyre, llampa të inxhinerisë 

mjekësore.   

11   Fikstura elektrike ndriçimi komerciale, industriale dhe shtëpiake, ndriçim elektrik dhe 

burime nxehtësie, llampa prozhektorësh, llampa veturash, llampa kamionësh, llampa të dy 

rotëshve, llampa automjetesh, llampa sinjalizuese, llampa indikatorë, llampa rezistuese, 

llampa monitorimi, llampa të vogla, llampa xhuxh të (vogla), llampa dekorative, llampa 

ndriçuese, poça halogjen, llampa filamente me reflektorë të integruar, llampa rezatuese jo 

për qëllime mjekësore, kimike dhe qëllime fizike, llampa fluoresçente, llampa kompakte, 

llampa për shkarkim të gazit, llampa për shkarkim të avullit, llampa të presionit të lartë, 

llampa të presionit shumë të lartë, llampa spektri, llampa katodike të zgavruara, llampa 

impulsive, llampa të voltazhit të ulët me shkëlqim neoni, llampa me rreze ultraviolete, drita 

neoni për qëllime reklamuese, drita posaçërisht drita për dhoma ndeje, zinxhir lektrik 

ditash, drita për efekte ndriçimi, llampa funksionale për ndriçim të brendshëm dhe të 

jashtëm, drita skene dhe filmi, kuti plastoneri me gomë celulare e ndarë për llampa të 

automjeteve dhe motoçikletave, llampa për pista aeroplanësh, llampa hekurudhash, llampa 

të veçanta aplikative, LED llampa për automjete, LED llampa sinjalizuese, LED llampa 

pune, Led llampa pune të karikueshme, LED llampa retrofite, LED llampa konvertuese, 

LED module, LED drita  bazë për ndruçim të rrugëve, LED ndriçues kryesor, LED llampa  

jo-drejtpeshuese, komponentë kryesor për LED lampa, balast për LED llampa, paisje 

kontrolli për LED llampa.   

 

 

 

(111)  22118 

(151)  28/02/2018 

(181)  04/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1257 

(732)  HELIOS DOMŽALE, d.o.o.  Količevo 

2 1230 Domžale, SI 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TOPHYBRID 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për përdorim në industri, sidomos kimikateve që përdorën për 

prodhimin e ngjyrave, kimikate industriale, aldehidet, preparatet anti-statike (përveç për 

qëllime shtëpiake), preparatet bakteriologjike (përveç për qëllime mjekësore dhe 

veterinare); reaksionet kimike (përveç për qëllime mjekësore dhe veterinare); ruajtësit e 

betonit, përveç ngjyrave dhe vajrave; kimikatet për parandalimin e kondensimit; preparate 

për largimin e yndyrës për përdorim në procesin e prodhimit; ngjyrosës për proceset 
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industriale; emulator (substanca për stabilizimin e emulsionit); preparate për boca të zjarrit; 

ruajtësit për përdorim në masonori, përveç ngjyrave dhe vajrave; kimikate për largimin e 

ngjyrës; kripërat për ngjyrosjen e metaleve; rrëshira artificiale, të papërpunuara; plastike, të 

papërpunuara; substanca për nxirje; ngjitës për qëllime industriale, tretës për llaç.   

2   Ngjyra, duke përfshirë ngjyra druri, baktericidet e ngjyrave, ngjyra rezistuese ndaj 

zjarrit, ngjyra për qeramikë; ngjyra për alumin, ngjyra grafike dhe ngjyra për shtypje; 

ngjyra shtofi d.m.th. për shtof, substanca për zbardhje, lyerje, dhe substancat ngjitëse për 

ngjyra; lustra për pikturë; llak, duke përfshirë llaqet me bazë  lustre dhe llaqet me ngjyra; 

preparate kundër ndryshkut, veçanërisht mbrojtësit kundër ndryshkut; mbrojtësit metalik, 

minium, plumb i kuq, plumb i bardhë, nën ngjyrat dhe ngjyrat për konstruksion të 

automjeteve; mastikë, kapsula; holluesit për ngjyra dhe llaqe; trashesit për ngjyra dhe llaqe; 

aglutinim për ngjyra; fiksues; smalt; fiksues për ngjyra uji; fiksuese për lëkurë; mbrojtësit e 

drurit, duke përfshirë edhe ngjyrat e drurit dhe fiksuese druri; metalet folie dhe format e 

pluhurit për piktorët, dekoruesit, shtypësit artistik, bojërat.    

17   Rrëshira artificiale (gjysmë të përpunuara), rrëshira akrilike (gjysmë të përpunuara); 

gome (të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara); vula dhe unaza prej gome; plastika 

gjysmë të përpunuara; fibra plastike, jo për përdorim në tekstil; shirita ngjitës dhe rripa 

(përpos atyre shkrimi dhe jo për qëllime mjekësore); pëlhura izoluese, vajra izoluese, 

ngjyra izoluese, llak izolues, shirit izolues dhe rripa, substanca për izolimin e ndërtimeve 

kundër lagështirës; materialet filtruese (shkumë të gjysmë të përpunuara ose filmat e 

plastikës); tuba elastik, jo prej metali.   

 

 

 

(111)  22057 

(151)  27/02/2018 

(181)  09/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1277 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)  TASTE THE FEELING 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj dhe kakao.   

32   Pije Jo alkoolike duke përfshirë lëngje, ujë dhe pije jo alkoolike.   

 

 

 

(111)  22137 

(151)  28/02/2018 

(181)  09/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1284 

(732)  GJOTA GROUP L.L.C. Rr. Agim 

Ramadani A1 nr. 5, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  GJOTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe 
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pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e papërpunuara prej plastike; plehrat 

organikë; përzierjet për shuarjen e zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat 

kimike për konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit industrialë   

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

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

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.   

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, preparatet për higjienën e gojës.   

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   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

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

emplastër , materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e 

transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet   

7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve tokësore të 

transportit); komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet bujqësore 

përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve    

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, brisqet e rojës   

9   Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

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

dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për 

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

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet 

që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit   

13   Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët   

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

me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, gurët e çmueshëm; instrumentet 

horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e kohës)   

15   Instrumentet muzikore   

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

blloqet tipografike   

17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral natyror) ose 

cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëndët 

plastike në formë të shtrydhur për përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje 

dhe izolim; gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

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

përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike   

20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej drurit, 

tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

26   Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e rrobave, shtizat dhe 

gjilpërat; lulet artificiale   

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin 

e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)   

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

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve   

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   

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   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   
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35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

40   Trajtimi i materialeve   

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   

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

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

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

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve   

 

 

 

(111)  22075 

(151)  27/02/2018 

(181)  16/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1339 

(732)  BETEK BOYA VE KİMYA SANAYI 

ANONİM ŞİRKETİ Kaynarca, Kavakpınar 

Mah., Tandogan Cad. Kocamezarlık 

Karşısı,Pendik - İSTANBUL , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra, vernik, llak; mbrojtës për ngjyrna dhe kundër dëmtimit të drurit; gjëra për 

të ngjyrosur dhe ngjyruesës;  fiksues;  rrëshira natyrale; mbrojtës kundër ndryshkut; metale 

në formë folish dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë dhe artistë.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime të shitjes me shumicë 

dhe pakicë të prodhimeve lidhur me konstruksionet dhe artikujve DIY (bëje vetë), dhe 

mallrave tjerë konsumues për profesionistë në sektorin DIY (bëje vetë), për kimikate që 

përdoren në industri, preparateve për ruajtjen e cementit jo ujëlëshues dhe betonit, rëshirave 

artificiale të papërpunuara në formë të pluhurit, granulave ose lëngjeve, të cilët janë shtesa 

për materiale ndërtimtarie, substanca adezive për përdorim në industri, ngjitëseve për 

tapeta, ngjitësve që përdoren në ndërtimtari, kimikateve jo ujëlëshues për muratori, pos 

ngjyrave, muratori mbrojtese, pos ngjyrave, tretës për vernik dhe llak, ngjyra, verniqe, llak, 

glazura, mbrojtës kundër kalbjes së drurit, bazave, mbrojtësve kundër ndryshkut, 
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kompozime spakulash, preparate lidhës për ngjyrosje, ngjyra baktericidale/mykut, llak për 

ndërtimtari, ngjyrues, gjësende bojërash, bojë pastë,  preparate për zbardhje dhe substanca 

tjera për përdorim në lavanderi, preparate pastrimi, lustrimi, shiritash, gryerje dhe abraziv, 

brejtës, sapunë, metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre, materiale ndërtimtarie nga metali, 

materiale metali për hekurudha, tela dhe kablo jo elektrik nga metali i zakonshëm, 

hekurishte, gjera të vogla hardueri metalik, gypa dhe tuba nga metali, kasaforta, mallra nga 

metali i zakonshëm, xehe, vegla dore (që operohen me dorë) për ngjyrosje, rule për 

ngjyrosje, brusha të ngjëra, brusha për ngjyrosje, spatula, çekiç i shkallëzuar, rende, 

lustrues, psitoleta shpërthyese dhe pistoleta për spërpatje, kuti matali për ruajtje, aparate 

pastrimi që operojne me dorë, aparate dhe instrumente shkencore, survejuese, sinjalizuese, 

peshues, jetë shpëtues, kontrollues (Supervizion), dhe mësimdhënie, analizues ngjyrash (jo 

për qëllime mjekësore), aparate matës, aparate matës (elektrik), shuajtës zjarri, magnete, 

disqe magnetike, letër, karton (karton) dhe mallra të bërë nga këto materiale, materiale të 

printuara, gjëra zyrash, ngjitës për zyra dhe qëllime shtëpiake, materiale artistësh, brusha 

artistësh, rekuzita zyrash, materiale instruksioni dhe mësimdhënie, listë ngjyrsh (kartë), 

listë ngjyrash (në formë të freskores), materiale plastike për paketim, paketim, materiale 

izolues dhe mbrojtës nga të nxehti, suva izoluese, materiale shtresore, posaqërisht për 

mbrojtje nga të nxehti dhe materiale izoluese për mbrojtje nga lagështia ose ndikime kimike 

ose mekanike, komponime mbyllës, substanca për izolim të ndërtesave kundër lagështisë, 

pëlhura nga fibra qelqi dhe plastikë për izolim, ngjyra izoluese, vernik izolues, përlura 

izoluese, materiale kundër zhurmës, shirita dhe ripa ngjitës, të ndryshëm nga meterialet 

mjekësore, për zyra ose qëllime shtëpiake, ngjyra për çati jo ujëlëshuese, mure dhe 

dysheme, tube, gomë, guta perka, goma, azbest, mika dhe mallra të bëra nga këto materiale, 

materiale ndërtimtarie (jo metalike), llaç, gurë natyral dhe artificial për ndërtimtari, suva 

(pos suvave izoluese), agjend mbrojtës për ndërtesa, materiale ndërtimtarie, posaqërisht 

pëlhura nga fibra qelqi dhe plastike, shtresa veshëse për ngjyrosje dhe suva shtrirëse, 

komponime të pëlhurave të ndërtimit  për kompozite të pëlhurave për sitemeve termale, 

mallrat e lartëpërmednura për ndërtimtari, gypave për ndërtimtari, asfalt, xift dhe bitum, 

ndërtesa të transportueshme (jo nga metali), krehër dhe sfungjer, brusha (pos brushave për 

ngjyrosje), artikuj për qëllime pastrimi, fill çeliku, qelq i përpunuar ose gjysëm i përpunuar 

(pos qelqit që përdoret në ndërtimtari), reklamim.   

 

 

 

(111)  22092 

(151)  27/02/2018 

(181)  17/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1350 

(300)  40201512234P  16/07/2015  SG 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 

1800,Chicago, IL 60654, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  MOTO X FORCE  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Telefona mobil, telefona të mencur dhe akcesorë për to, kryesisht mbushës për 

bateri, mbushës dhe mbështjellës mbrojtës që hiqet.”   
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(111)  22855 

(151)  29/03/2018 

(181)  18/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1361 

(732)  PEGASO S.R.L. VIA P. NENNI, 5 

FRAZ. ARBIZZANO NEGRAR (VR), IT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  PEGASO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtojca dietike për njerëzit dhe kafshët; shtojca diete; shtojca minerale; shtojca 

bimore; shtojca ushqimore për konsum njerëzor; shtojca dietike bazuar në karbohidrate, 

vitamina dhe ekstrakte bimore për konsum njerëzor, në veçanti për sporte.   

 

 

 

(111)  21985 

(151)  20/02/2018 

(181)  21/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1369 

(732)  N.Sh. “Be In Kosovo” Lagja Spitalit, 

Rr. Jakov Xoxa, 10000, Prishtinë, KS 

(740)  Alban Rafuna N.Sh. “Be In Kosovo” 

Lagja Spitalit, Rr. Jakov Xoxa, 10000, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

individëve.   
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(111)  22056 

(151)  27/02/2018 

(181)  22/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1379 

(732)  “TONI“  Sh.p.K Ferizaj, Bablak 

Rr. “Nazmi Uksmjli” nr. 19 Ferizaj, KS 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   smoki, miell misri, miell gruri i fryrë dhe grisina të përgaditura nga to; drithëra 

dhe grisina në bazë të drithërave me erëza-aromatizues me shije të ndryshme   

 

 

 

(111)  22087 

(151)  27/02/2018 

(181)  22/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1380 

(591)  kafe , bardhë 

(732)  ITAL FOOD EAD Trakiyska Str.  No. 

10 9700 Shumen, BG 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota;  embëlsira nga sheqeri; kreker; pti-ber-biskota; kuleç të embël të imët; 

kuleç embëlsirë; bukë-embëlsirë dyherë e pjekur; çokolatë   
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(111)  22095 

(151)  28/02/2018 

(181)  22/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1383 

(300)  30 2015 105 339.6  15/08/2015  DE 

(732)  Hamm AG  Hammstraße 1 95643 

Tirschenreuth, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  HAMM 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   “Pajisje mekanike për ndërtim, punimin e tokës, thërmim, përpunim, minim dhe 

bujqësi; pompa, kompresorë, gjeneratorë dhe ventilatorë; pajisje për lëvizje dhe trajtim; 

pajisje për ngritje; motorë, instrumente për transmetimin e energjisë dhe pjesë gjenerike të 

makinave; kushineta të makinës dhe komponentë për transmetimin e energjisë (përveç për 

vetura tokësore); filtra (pjesë të makinave ose motorëve); mbështjellëse filtrash (pjesë të 

makinave ose motorëve); makina për ndërtim; mjete mekanike, pneumatike, hidraulike dhe 

elektrike (përveç atyre manuale) për ndërtim; makina dhe mjete mekanike për ndërtim, 

nxjerrje, minim, përpunim, demolim dhe bujqësi, në veçanti makinat për thyerjen e gurëve, 

makina për thyerjen e betonit, makinat shtypëse, mjetet shtypëse, mjete dendëse, rulo për 

rrugë (makina ndërtimore), rulo për punimin e tokës, ngjeshës, rulo tandem, rulo me rrota 

gome, rulo statike, rulo nivelizimi, buldozerë, nivelizues dhe makina për punimin e tokës; 

shpërndarës të zhavorit dhe ciflues; tokmakë (makina); makina dhe instalime për ndërtimin 

e rrugëve, punimin e tokës, mihje të hapura dhe atyre nëntokësore, inxhineri civile dhe 

strukturale, punimin e tokës, punimin e rrugëve, punimin e gurëve, punimin e asfaltit, 

punimin e betonit, riparimin e rrugëve, riciklimin e sipërfaqëve të rrugëve, riciklimin e 

asfaltit, riciklimin e bitumit, demolimin e rrugëve, thyerjen e sipërfaqeve të rruhëve, 

thërrmimin, thyerjen, punimin e sipërfaqeve të rrugëve, makina për ndërtimin e gropave të 

mbeturinave, stabilizimin dhe ngjeshjen e tokës; makina dhe mjete për ngjeshjen e tokës, ne 

veçanti për punimin e tokës, ndërtimin e rrugëve dhe ndërtimin e gropave të mbeturinave; 

pjesë dhe vegla për gjitha mallrat e përmendura, në veçanti rulo, çikrikë, rulo dhe çikrikë 

vibrues, rulo dhe çikrikë luhatës, rulo dhe çikrikë ër ngjeshje, thyerje dhe thërrmim, ngasës 

udhëtimi, ngasës vibrimi, ngasës luhatës, motorë, njësi ngasëse, ngasës hibrid, pllaka 

hidraulike, pllaka vibratorë (pllaka për kompresimin e vibracionit), vibratorë, elemente 

ngasëse, varëse pezulluese, mekanizma kontrolli, nyje lidhëse, pjesë veshëse, pjesë rezervë, 

vegla me performancë të lartë të bëra nga metalet e forta, mjete ngjeshëse, mjete për 

thërrmim, mjete për thyerje, mjete për bluarje, mbajtës të mjeteve, sisteme të ndërrimit të 

mbajtësve të mjeteve, mbulesa për rulo dhe çikrikë, shtëpiza për çikrikë, pjesë integruese, 

shasi, kabinë të vozitësit, pjesë qëndrimi për drejtim me timon, pasqyra, rezervuare, 

rezervuare uji, shufra për thyerje dhe thërrmim, pllaka për thyerje dhe thërrmim, sisteme 

për frenim, frena, veshje për frena, mbrojtëse frenash dhe këpucë frenash; mjete manuale 

(përveç atyre që operohen me dorë); mjete për makina; mjete liruese për mbylljen e 

kapakëve (përveç atyre që operohen me dorë); mjete të energjisë; mjete mekanike; mjete 

automatike; mjete hidraulike (përveç atyre që operohen me dorë); mjete pneumatike 

(përveç atyre që operohen me dorë); pajisje mekanike për ngritjen dhe uljen e makina dhe 

pjesëve të makinave; tuba që futen në pjesë të makinave; mekanizma kontrolli mekanik, 
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hidraulik dhe pneumatik; mbulesa dhe pjesë të mbulesave, në veçanti në formë të 

zingjirëve, unazave dhe shiritave, për pjesë të makinave, në veçanti për rulo dhe çikrikë; 

pjëse currile për nivelizim dhe pjesë për to, në veçanti në formë të zingjirëve, unazave dhe 

shiritave, për pjesë të makinave, në veçanti për rulo dhe çikrikë; pëlhurë e gomuar e 

adoptuar për përdorim me makina, në veçanti për përdorim me rulo dhe çikrikë; mbulesa të 

adoptuara për përdorim me makina, në veçanti për përdorim me rulo dhe çikrikë; priza që 

japin shkëndija; startues; krik (makina); krika elektrik, pneumatik dhe hidraulik; pjesë dhe 

pajisje rezervë për gjitha mallrat e përmendura, të përfshira në këtë klasë.”   

37   “Ndërtim; mbikëqyrje e ndërtimit; konsulencë e ndërtimit; ndërtim, konstruksion dhe 

demolim; shërbime të stabilizimit të tokës; shërbime të ngjeshjes së tokës; shërbimet e 

minimit; shërbime për lëvizjen e tokës; ndërtimi i rrugëve; ndërtimi i kanaleve; ndërtimi i 

gropave të mbeturinave; inxhinieri strukturore dhe civile; shërbime të thërmimit në lidhje 

me materialet e ngurta (të përfshirë në këtë klasë); shërbime të marrjes më qira, dhënies me 

qira dhe me lizing të makinave të ndërtimit, makinave të ngjeshjes, mjeteve për ngjeshje, 

mjeteve për shtypje, rulove të rrugëve, rulove të punimit të tokës, shtypësve, rulove tandem, 

rulove me rrota gome, rulove statike dhe rulove shtresuese, dhe pjesë për to; shërbimet e 

instalimit, pastrimit, riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me makinat e ndërtimit, makinat e 

shtypjes, mjeteve të shtypjes, mjeteve për ngjeshje, rulove të rrugëve, rulove për lëvizjen e 

tokës, shtypësve, rulove tandem, rulove me rrota gome, rulove statike dhe rulove shtresues, 

dhe pjesë për to; shërbimet e instalimit, pastrimit, riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me 

harduerët kompjuterik, produktet e inxhinjerisë mekanike dhe elektrike, produktet për 

inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, instalime industriale, vetura, aparate dhe 

makina dhe pjesë të tyre; shërbime të instalimit, pastrimit, riparimit dhe mirëmbajtjes në 

lidhje me strukturat, në veçanti ndërtesat, kanalet dhe rrugët; mbrojtja nga ndryshku; 

përdorimi i mbështjelljeve të sipërfaqes, në veçanti mbështjelljeve mbrojtëse; marrja me 

qira, dhënia me qira dhe lizing të mallrave që lidhen ne ofrimin e gjitha shërbimeve të 

përmendura, të përfshira në këtë klasë; shërbime konsultimi dhe informimi lidhur me gjitha 

shërbimet e përmendura, të përfshira në këtë klasë.”    

 

 

 

(111)  22090 

(151)  27/02/2018 

(181)  23/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1386 

(732)  VINPROM PESHTERA SA 5 Dunav 

Blvd, 4000 , Plovdiv, BG 

(740)  Qazim Hasanaj – RENOA IP 

SERVICES Rr. “UҪK” nr. 28 – 10000 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)  MASTIKA PESHTERA 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike, përjashtuar birrat.   
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(111)  22072 

(151)  27/02/2018 

(181)  28/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1399 

(732)  PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero e 

Alberto Pirelli 25, Milano, 20126, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kabllo elektrike dhe përçues, artikuj teknike pjesërisht ose plotësisht të bëra prej 

gome ose ebaniti dhe zëvendësuesit dhe imitimet e tyre; kuti për akumulatorë dhe pjesët e 

tyre prej ebaniti, pjese telefonash prej ebaniti, përçues për makina elektrike, kuti për 

akumulatorët dhe pjesët e tyre prej gome të forcuar (ebanit) ose zëvendësuesit apo 

imitacionet e tyre për anijet dhe pë pajisje fikse dhe mobile për hekurudha, tramvajë dhe 

teleferikë; kuti të vogla ebaniti për akumulatorët dhe pjesët e tyre; sende për kuzhinë dhe 

banjo, prej gome (ose zëvendësues të saj apo imitacione) ose pëlhure të gomuar si doreza 

ebaniti pë hekur hekurosje; veshje prej pëlhure për mbrojtjen kundër gazrave të dëmshme, 

veshje për zhytësit, doreza gome ose prej zëvëndësues të saj ose imitime ose pëlhurë e 

gomuar për pëdorime industriale, për rreze Rëntgen, për trajtimin e kimikateve dhe punë të 

tjera; maska dhe maska frymëmarje kundër pluhurit dhe anti-gaz, syze mbrojtëse, produkte 

plotësisht ose pjesërisht prej të butë apo të fortësuar (ebanit), zëvendësuesit e tyre apo 

imitacione prej pëlhure dhe pëlhure të fortësuar si mbulesa për aspiratorë, balona për 

vrojtime meteorologjike, izolues për aplikime ne telat telegrafik dhe telefonik, enë ebaniti 

për punë fotografike, kuti akumulatori dhe pjesë të tyre për aplikacione të ndryshme, pjesë 

ebanite për telefona, kabllo elektrike dhe përçues për prodhimin, transmetimin, 

shpërndarjen dhe përdorimin e energjisë elektrike.”   

12   “Artikuj teknik pjesërisht ose plotësisht prej gome apo ebaniti dhe prej zëvendësuesve 

te tyre dhe imitime; amortizatorë prej gome ose zëvendësues të saj ose imitacione për pjesë 

për anije dhe avionë, kopertone avioni, kopertone dhe kamerdare, unaza ose gjysmë-unaza 

prej gome (natyrale apo sintetike) për rrota për automjete, avione, motoçikleta, biçikleta 

dhe automjeteve të të gjitha llojeve, aksesorë prej gome ose prej zëvëndësues të saj ose 

imitime ose pëlhurë e gomuar për automjete, motoçikleta dhe biçikleta të tilla si kanale të 

vegjël për xham, rripa të vegjël trapezoidal prej gome dhe kanavacë për ventilatorë për 

automobile dhe transmetim të lëvizjes, shirita mbrojtëse për kamerdare, pjesë gome për 

frenat dhe pedale dhe doreza për biçikleta dhe motoçikleta, rakorde për pompa, për 

biçikleta dhe motoçikleta, zgjatues fleksibël për valvola për makina, materiale riparimi pë 

kamerdare dhe koperton, shalë gome ose prej materiale të ngjashme, veshje tiomona ebaniti 

për makina, rripa për transmetimi prej gome (ose zevendesues të saj ose imitime) për 

transmetime, për transportierë; sende te prodhuara prej pëlhure të gomuar të gjitha llojeve, 

të tilla si veshje për kopertonat e automjeteve, çanta të vogla për kamerdare, dhoma për 

motorë me gaz.”    

18   “Fre kali te veshur me gomë.”   

25   “Kapuç për banjo, sende të prodhuara nga pëlhura të gomuara të të gjitha llojeve si 

çorape dhe pantallona për gjuetarë, peshkatarë, punë nënujore dhe hydroaviacion, rroba, 

guna dhe kapota të papërshkueshmenga uji, doreza gome ose prej zëvëndësues të saj ose 
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imitime ose pëlhurë e gomuar për përdorime industriale dhe përdorime të tjera, këpucë të të 

gjitha llojeve plotësisht ose pjesërisht prej gome ose prej zëvendësues të saj ose imitacione, 

tabanë dhe taka plotësisht ose pjesërisht prej gome ose prej zëvendësue të saj apo 

imitacione, galloshe, çorape grash.”   

28   “Topa tenisi, topa dhe balona nga kauçuku për lojëra dhe për fëmijë; lodra të bëra 

tërësisht ose pjesërisht nga kauçuku ose zëvendësuesit ose imitimet e tij ose nga pëlhura e 

kauçukut, artikuj për sport nga kauçuku ose zëvendësuesit ose imitimet e tij ose të bëra nga 

pëlhura e kauçukut, siç janë pajisjet jo rrëshqitëse për ski; perçina për ski, doreza për ski; 

zorrë nga pëlhura e kauçukut për raketë; mbrojtës gjoksi për futboll dhe të ngjashme; zare; 

traversa për gjimnastikë.     

 

 

 

(111)  22069 

(151)  27/02/2018 

(181)  28/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1400 

(732)  PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero e 

Alberto Pirelli 25, Milano, 20126, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  PIRELLI 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Artikuj teknik pjesërisht ose plotësisht prej gome natyrale apo sintetike, ebaniti 

dhe rëshire sintetike; veshje per cilindrat e makinave të kopjimit, pjesë ebaniti për telefona, 

kuti ebaniti për bateri dhe pjesë të tyre, kuti për akumulatorë dhe pjesë të tyre; vegla 

shtëpiake të të gjitha llojeve, të tilla si doreza ebaniti per hekur pë helurosje; sende të 

prodhuara nga pëlhura të të gjitha llojeve të trajtuara me gomë natyrale apo sintetike, ebanit 

dhe rrëshira sintetike për mbrojtje nga gazra toksike, të tilla si veshje, kostume për zhytësit, 

kostume nënujore, korse shpëtimi, doreza të të gjitha llojeve, gishta dhe doreza të bëra me 

materiale të tilla apo pëlhurë të trajtuar, të tilla si doreza për përdorim industrial, për rreze 

Rëntgen, për manipulime kimike, maska, respirator dhe syze mbrojtëse kundër pluhurit dhe 

anti-gazit dhe nënujore, syze mbrojtëse, tasa, shishe, gota,  balona për vrojtime 

meteorologjike, izolues për aplikime ne telat telegrafik dhe telefonik, enë ebaniti për punë 

fotografike apo për qëllime të tjera, kuti baterie dhe pjesë të tyre për aplikacione të 

ndryshme, pjesë prej ebaniti për telefona, kabllo elektrike dhe përçues për prodhimin, 

transmetimin, shpërndarjen dhe përdorimin e energjisë elektrike.”   

12   “Artikuj teknik pjesërisht ose plotësisht të bërë nga gomë natyrale ose sintetike 

plastike, prej ebaniti dhe prej rrëshire sintetike, pajisje për automjete të bëra nga materiale 

të tilla ose prej pëlhure të trajtuara me këto materiale, të tilla si rripa të vogla gome 

trapezoidale dhe kanavacë për ventilatorët për automobile dhe për transmetimin e lëvizjes, 

shirita mbrojtës për kamerdare, pjesë gome për pedale dhe frena, si dhe doreza për biçikleta 

dhe motoçikleta, rakorde për pompa, për biçikleta dhe motoçikleta, zgjatuse fleksibël për 

valvola për makina, materiale riparimi pë kamerdare dhe koperton, shalë gome ose prej 

materiale të ngjashme, veshje për radiatorë, veshje tiomona ebaniti për makina, balestrat e 

të gjitha llojeve, duke përfshirë ato për automjete, për anije dhe aeroplanë, koperton dhe 

kamerdare për rrotat e automjeteve dhe aeroplanë të të gjitha llojeve, unaza ose gjysmë-

unaza për rrotat e automjeteve dhe avionë të të gjitha llojeve, rripa për transmetimi të të 
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gjitha llojeve për transmetim lëvizje; sende te prodhuara prej pëlhure të të gjitha llojeve të 

trajtuara me gome natyrale apo sintetike, me ebanit dhe rrëshirë sintetike, të tilla si veshje 

për kopertonat e automjeteve, çanta të vogla për kamerdare, dhoma për motorë me gaz.”    

18   “Rondele per aplikime te ndryshme.”   

25   “Gjëra të prodhuara nga pëlhura të të gjitha llojeve të trajtuara me gomë natyrore ose 

sintetike, me ebanit dhe rrëshirë sintetike për mbrojtjen nga gazrat toksike, të tilla si këpucë 

dhe pantallona për gjuetarë, për peshkatarë dhe për punë nënujore, kostume, guna padesy të 

papërshkueshëm me pëlhura të trajtuara, dorashka të të gjitha llojeve, të tilla si doreza për 

përdorime industriale, për këpucë të të gjitha llojeve, galloshe, tabanë ose qafa këpucësh të 

bëra tërësisht ose pjesërisht prej materialeve të tilla.”   

28   “Doreza të të gjitha llojeve, pipëz ebanit për topa tenisi, topa dhe balona për lojëra dhe 

fëmijë, lodra, artikuj sporti të të gjitha llojeve, sic janë rripat elastik, këllëf për ski, kopsa 

për ski, dorezë për ski, mbështjellës pëlhurë nga goma për këpucat e dimrit, parzmore për 

futboll dhe të ngjashme, patina me rrota dhe patina të vogla me rrota.   

 

 

 

(111)  22067 

(151)  27/02/2018 

(181)  28/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1401 

(732)  PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero e 

Alberto Pirelli 25, Milano, 20126, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   “Mallrat e prodhuara tërësisht ose pjesërisht nga kauçuku i butë ose i fortë 

(eboniti) dhe zëvendësuesit dhe imitimet e tyre; goma pneumatike për avionë; dysheme nga 

kauçuku dhe zëvendësuesit dhe imitimet e tyre për anije, vagona treni ose tramvajë; goma 

pneumatike dhe tuba të brendshëm për ta, goma me unazë të plotë ose gjysmë pneumatik 

nga kauçuku (natyror ose sintetik) për rrotat e automjeteve, avionëve, motocikletave, 

bicikletave dhe mjeteve transportuese të çdo lloji; aksesorë nga kauçuku dhe zëvendësuesit 

ose imitimet e tij ose nga pëlhura e kauçukut ose pëlhura e trajtuar me zëvendësuesit ose 

imitimet e kauçukut për automjete, motocikleta dhe bicikleta, siç janë v-rripat e vegjël nga 

kauçuku dhe kanavaca për ventilatorët e automjeteve dhe për transmisionin e lëvizjes, rripa 

mbrojtës për tuba të brendshme; doreza për bicikleta dhe motocikleta; lidhës për pompa për 

bicikleta dhe motocikleta; materiale riparuese për zorrët për goma pneumatike dhe tuba të 

brendshme, shala nga kauçuku dhe materiale të ngjashme, mbulesa për timon në ebonit për 

automjete; rripa makine nga kauçuku (ose zëvendësuesit ose imitimet e tyre) dhe kanavacë 
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për transmision; zorrë për goma pneumatike për automjete; çanta të vogla për tubat e 

brendshme.”    

 

 

 

(111)  22063 

(151)  27/02/2018 

(181)  28/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1402 

(732)  PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero e 

Alberto Pirelli 25, Milano, 20126, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kabllo, përçues elektrikë, pjesë të tyre dhe aksesorë; bashkues elektrik, pjesë të 

tyre dhe aksesorë; kabllo dhe tela për telekomunikacion, pjesë dhe aksesorë të tyre; fibra 

optike; kabllot me fibra optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja 

telekomunikacioni, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja optike telekomunikacioni, 

pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja optike telekomunikacioni me gamë të madhe 

gjatësi vale, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja e transmetimi video, zëri dhe të 

dhënash, pjesë dhe aksesorë të tyre; sistemet dhe linja shpërndarje të shërbimeve 

interaktive, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme optoelectronike, pjesë dhe aksesorë të tyre; 

sisteme dhe linja optike pasive, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje dhe instrumente optike, 

pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje prodhimi, shnderrimi, kombinimi, amplifikimi dhe 

rigjenerimi, transmetimi dhe marrje të sinjaleve optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje 

për televizion kabllor, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisjeve optike planare, pjesë dhe 

aksesorë të tyre; lazer, pjesë të tyre dhe kabllo, përçues elektrik, pjesë dhe aksesorë të tyre; 

bashkues elektrik, pjesë dhe aksesorë të tyre; kabllo dhe tela për telekomunikacion, pjesë 

dhe aksesorë të tyre; fibra optike; kabllo me fibra optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme 

dhe linja telekomunikacioni, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja optike 

telekomunikacioni, pjesë dhe aksesorë të tyre; sistemet dhe linja optike telekomunikacioni 

me gamë të madhe gjatësi vale, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja e transmetimit 

për video, zëri dhe të dhënash, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja shpërndarje për 

shërbime interaktive, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme optoelectronike, pjesë dhe 

aksesorë të tyre; sisteme dhe linja pasive optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje dhe 

instrumente optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje prodhimi, shnderrimi, kombinimi, 

amplifikimi, rigjenerimi, transmetimi dhe marrje të sinjaleve optike, pjesë dhe aksesorë të 

tyre; pajisje për televizion kabllor, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje planare optike, pjesë 

dhe aksesorë të tyre; lazer, pjesë dhe aksesorë të tyre; amplifikatorë optik pjesë dhe 

aksesorë të tyre; modulatorë optik, pjesë dhe aksesorë të tyre;.”   

12   “Kopertone; shirita dhe veshje te plota, gjysmë-pneumatike dhe pneumatike per rrota 

automjetesh; rrota automjetesh; kamerdare, dsiqe, pjesë, aksesorë si disqe, veshje, bucelë, 

zinxhirë për goma, dhe pjesë ndërrimi për rrota automjetesh.”    

17   “Gomë për rrotat e automjeteve.”   
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(111)  22058 

(151)  27/02/2018 

(181)  28/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1403 

(732)  PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero e 

Alberto Pirelli 25, Milano, 20126, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  P ZERO  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Syze, syze dielli, helmetë kunder goditjes gjatë lojrës së bejsbollit, helmeta për 

bicikleta, helmeta, helmeta për motociklista, helmeta mbrojtëse, helmeta mbrojtëse për 

sport, helmeta të sigurisë, helmeta për shpëtimin e jetës.”   

12   “Goma, goma pneumatike, gjysmë-pneumatike dhe të ngurta për rrota të automjeteve, 

rrota për automjete, rrethore, barka, kryesisht barka me erë, barka gome, barka me vela, 

barka me motor; kajaki, lundër.    

 

 

 

(111)  22060 

(151)  27/02/2018 

(181)  29/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1405 

(732)  Gowan Company, L.L.C. 370 S Main 

Street Yuma, Arizona 85364, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)  IMIDAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pesticide Bujqësore.   

 

 

 

(111)  22059 

(151)  27/02/2018 

(181)  29/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1407 

(591)  e kuqe, e verdhe, e gjelber, e kalter, 

roze, kafe, e zeze 

(732)  Bujar Morina  Fshati Gllarevë, Klinë, 

KS 

(740)  Bujar Morina  Fshati Gllarevë, Klinë 
, KS 

 
 

(540)   
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(511) 30   Ҫaj   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave   

 

 

 

(111)  22076 

(151)  27/02/2018 

(181)  29/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1410 

(732)  Bujar Morina  Fshati Gllarevë, Klinë 

, KS 

(740)  Bujar Morina  Fshati Gllarevë, Klinë 

KS 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ҫaj   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave 

   

 

 

(111)  22053 

(151)  27/02/2018 

(181)  31/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1420 

(732)  “PIONIR” d.o.o Beograd Pozeska 

65b, 11000 Beograd, RS 

(740)  Avokat Arianit Nikqi Str. “Bill 

Clinton” 12/1, 30000 Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Zemra me mjaltë dhe ëmbëlsira   
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(111)  22055 

(151)  27/02/2018 

(181)  31/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1421 

(732)  “PIONIR” d.o.o Beograd Pozeska 

65b, 11000 Beograd, Srbija, RS 

(740)  Avokat Arianit Nikqi Str. “Bill 

Clinton” 12/1, 30000 Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bombona te forte   

 

 

 

(111)  22295 

(151)  07/03/2018 

(181)  06/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/15 

(300)  40-2015-0055348  23/07/2015  KR 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(South), KR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  GT80 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila; makinat për  pasagjerë; kamionë; kamionçinë; pjesë dhe pajisje për 

automobila; amortizatorët për automobila; pajisjet e frenimit për automjete; motorët për 

automjete tokësore; transmetuesit për makina tokësore; lokomotiva; makina sportive; 

vagonët.   
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(111)  22304 

(151)  07/03/2018 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/29 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

32   Pije joalkoolike me bazë kafeje, çokollate  dhe kakaos.   

 

 

 

(111)  22300 

(151)  07/03/2018 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/30 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

32   Pije joalkoolike me bazë kafeje, çokollate  dhe kakaos.   

 

 

 

(111)  22314 

(151)  08/03/2018 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/31 

(732)  Brand Management Group Ltd 

 Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)   
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes   

32    Pije joalkoolike me bazë kafeje.   

 

 

 

(111)  22308 

(151)  07/03/2018 

(181)  08/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/34 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.   

32   Pije joalkoolike me bazë kafeje.   

 

 

(111)  22119 

(151)  28/02/2018 

(181)  12/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/47 

(732)  BORSA ISTANBUL ANONIM 

SIRKETI Resitpasa Mah. Tuncay Artun 

Cad., 34467 Emirgan Istanbul, TR 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

139 

 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Paisje dhe harduerë për procesim dhe transmetim të të dhënave, bartës magnetik, 

optik dhe incizues si dhe programe kompjuterike dhe softuerë për këto, publikime 

elektronike që mund të shkarkohen nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe që mund të 

incizohen në medium magnetik/optik, kartela të lexueshme optike/magnetike për softuerë 

kompjuterik, incizim, transmetim, riprodhim I audio dhe video tek paisjet (duke përfshirë 

procesimin e të dhënave, paisje për komunikim dhe riprodhim, paisje kompjuterike 

periferike).   

16   Letër, karton, dhe produktet e tyre (produkte tjera nga ato që përdoren për paisje të 

zyreve). Material për paketim dhe mbështjellje të përbëra nga materiale plastike. Material 

për printim dhe material për libër-lidhje. Dokumente të shtypura, publikime të shtypura, 

kalendarë, posterë, fotografi, fatura, tabela, ngjitës, vula. Artikuj shkrimi, për zyrë, material 

udhëzues dhe mësimor (tjera nga mobiljet dhe aparatet). Makina të zyrës. Brusha dhe roller 

për ngjyroesj   

35   Shërbime informimi, shërbime rreth qmimeve, informata statistike lidhur me 

shkëmbimin e stoqeve dhe tregut të organizuar si dhe kalkulimi i të dhënave ekonomike 

dhe financiare të shkëmbimit të stoqeve dhe tregut të organizuar; qasja ne keto 

informata;qmime dhe te dhena te databazes; mirëmbajtja e databazës; aranzhimi dhe 

sistemimi I këtyre informatave; procesimi I informatave me ndihmën e kompjuterit lidhur 

me  shkëmbimit të stoqeve dhe tregut të organizuar; shërbime komerciale; shërbime 

informative dhe konsulente lidhur me shërbimet e cekura më lartë; shërbime për analizim të 

qmimeve; shërbime të analizimit dhe parashikimit ekonomik; shërbime lidhur me 

reklamimin, marketingun dhe marrëdhënieve publike; shërbime të organizimit të 

ekspozitave dhe panaireve tregtare për qëllime komerciale dhe reklamim”.    

36   Shërbime financiare dhe monetare; analiza nëpërmjet kompjuterit për sigurime dhe 

vlerësime të indeksit; shërbime financiare që kryhen me ndihmën e kompjuterit; shërbime 

konsulente organizative lidhur me shërbimet financiare dhe monetare; shërbime për ofrimin 

e informatave financiare dhe shërbime për teknologji financiare   

38   Shërbime komunikimi nëpërmjet satelitit, shërbime komunikimi nëpërmes 

kompjuterëve; shërbime komunikimi nga shërbimet e  komunikimit telefonik; shërbimet e 

transmetimit të imazheve dhe mesazheve me ndihmën e kompjuterit; shërbime postare 

elektronike;  shërbime faksi; shërbime internet; si shërbime transmetimi lidhur me 

informata të qmimeve; të dhëna statistikore; të dhëna indekse; të dhëna të ruajtjes dhe 

marrëveshjeve; të dhëna për operimin e brokerëve; si dhe të dhëna tjera financiare dhe 

ekonomike   

41   Shërbime edukimi dhe trajnimi, shërbime për organizimin e simpoziumeve, 

konferencave, kongreseve dhe seminareve, shërbime edukimi lidhur me softuerë dhe 

harduerë kompjuterik për teknologji financiare; shërbime publikimi për informata të 

qmimeve; të dhëna statistikore; të dhëna treguese; të dhëna për ruajtje dhe arritje të 
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marrëveshjeve; të gjitha të dhënat financiare dhe ekonomike për shkëmbimin e stoqeve dhe 

tregut të organizuar nëpërmjet librave, publikimeve periodike, revistave   

42   Shërbime nga softuerët kompjuterik si shërbime kompjuterike për programim, 

shërbime për dizajnimin e softuerëve kompjuterik, shërbime që kanë të bëjnë me 

mirëmbajtjen e softuerëve kompjuterik, shërbime për përditësimin e softuerëve 

kompjuterik, shërbime konsulente në fushën e softuerëve dhe harduerëve kompjuterik; 

shërbime për ndërtimin e databazës kompjuterike; shërbime për rikthimin e të dhënave 

kompjuterike; shërbime për përmirësimin e të dhënave kompjuterike; shërbime për 

analizimin e sistemeve kompjuterike, shërbime për marrje me qera të kompjuterëve, 

shërbime për marrje me qera të softuerëve kompjuterik, shërbime për rritjen e programeve 

kompjuterike, shërbime për instalimin dhe kyqjen e softuerëve kompjuterik, së bashku me 

informata,qmime, informata statistikore në fushën e tregut të organizuar si dhe llogaritjen e 

këmbimit të stoqeve si dhe futja në databazë të këtyre informatave, qmime dhe të dhëna; 

ruajtja e tyre në databazë; testimi, editimi dhe sistematizimi I këtyre informatave; shërbime 

të zhvillimit të softuerëve në fushën e procesimit të informatave me ndihmën e e 

kompjuterit për shkëmbimin e stoqeve dhe tregut të organizuar; shërbime të zhvillimit të 

harduerëve dhe softuerëve me qëllim të sigurimit të blerjeve dhe shitjeve të gurëve të 

qmueshëm së bashku me instrumentet të tregut kapital, shkëmbim të huaj dhe metale të 

qmueshme, marrëveshje tjera, dokumente dhe vlera të aprovuara nga bordi I tregut kapital; 

shërbime për zhvillimin e softuerëve lidhur me përcaktimin dhe shpalljen e qmimeve që 

kanë të bëjnë me shkëmbimin e stoqeve dhe tregut të organizuar, shërbime për 

përmbledhjen e zhvillimit të softuerëve, përshtatja dhe mbikqyrja e blerjeve dhe porosive të 

shitjeve me qëllim të finalizimit të tyre; shërbime për zhvillimin e softuerëve dhe 

harduerëve për marrëveshje dhe ruajtje;  shërbime për zhvillimin e softuerëve dhe 

harduerëve për distribuimin dhe publikimin e informatave të qmimeve lidhur me sigurimet 

dhe instrumentet tjera të tregut kapital; të dhëna statistikore; të dhëna treguese, të dhëna për 

marrëveshje dhe ruajtje; të dhëna për aktivitetet e brokerëve; shërbime për qendrën e të 

dhënave dhe shërbime nikoqire (hosting); shërbime për operimin e qendrës së të dhënave, 

shërbime për mirëmbajtjen e harduerëve si dhe shërbime përkrahëse per riparim; shërbime 

komunikuese të linqeve ( vegëzave).    

 

 

 

(111)  22960 

(151)  10/04/2018 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/61 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina  

 
 

(540)  ULTRAVIST 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike   
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(111)  22151 

(151)  28/02/2018 

(181)  19/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/112 

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kısıklı 

Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar Istanbul, TR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  PLADIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe pregatitje 

të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira, biskota, kurabia (kejka), çokolada, vafer 

dhe ëmbëlsira; akuj ushqyes; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë buke, pluhur pë pjekje; kripë; 

mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza; akull   

 

 

 

(111)  22317 

(151)  08/03/2018 

(181)  21/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/124 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)  One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  TRIEZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit.   

 

 

 

(111)  22320 

(151)  08/03/2018 

(181)  21/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/125 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)  One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

, US 

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

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

(540)  INVEXTREL 
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Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit.   

 

 

 

(111)  22250 

(151)  06/03/2018 

(181)  21/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/129 

(732)  SOPORCEL - SOCIEDADE 

PORTUGUESA DE PAPEL, S.A. LAVOS, 

3081-851 FIGUEIRA DA FOZ , PT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  NAVIGATOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, domethënë letër për fotokopjim dhe për lazer, printera me bojë dhe ofset; 

zarfe; letër për plotera   

 

 

 

(111)  22254 

(151)  06/03/2018 

(181)  21/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/132 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)  VEET SENSITIVE PRECISION 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   preparate për depilim; dyll për depilim; preparate të cilat parandalojnë rritjen e 

sërishme të qimeve; preparate, përfshirë  krema, gjel dhe shkumë, për përdorim para, gjatë 

dhe pas rrojës apo heqjes së qimeve;  faculeta për depilim   

8   mjete për rrojë; teh për rrojë; depilator; pajisje për heqjen  e qimeve, përkatësisht, 

aparate për depilim; pajisje të cilat parandalojnë rritjen e sërishme të qimeve; instrumente të 

dorës për përdorim për rroje ose depilimi, përkatësisht, aparate për  depilim, rroje jo 

elektrike; lopata për  vënjen e dyllit të ngroht dhe preparateve për depilim; trimer-rroje 

(instrumente dore); pjesë dhe pajisje për mallërat e lartëpërmendura   
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(111)  22313 

(151)  08/03/2018 

(181)  21/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/133 

(300)  302015062089.0/10  08/12/2015  DE 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  AIRDOSE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, preparate për inhalim për trajtimin e hipertensionit 

pulmonar   

10   Instrumente medicinale, inhalator për trajtimin e hipertensionit pulmonar   

 

 

 

(111)  22312 

(151)  07/03/2018 

(181)  21/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/134 

(591)  E kuqe, e verdhë e gjelbërt, e zezë 

(732)  Sib Bka shpk rr. ,,Brigada 123” 23000 

Suharekë, KS 

(740)  Sib Bka shpk rr. ,,Brigada 123” 23000 

Suharekë 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish , peshk, shpezë dhe gjahut ; produkte të mishit; të ruajtura , të ngrira , fruta 

dhe perime të thata dhe të gatuara ; gjelatin, reqel- mermelad, kompote; vezë ; qumësht dhe 

prodhime qumështi ; vajra ushqimor dhe yndyrna    

30   Kafe , çaj , kakao dhe kafe artificiale ; oriz ; tapiokë dhe Sago ; miell dhe produktet e 

drithërave ; bukë , pasta dhe ëmbëlsira ; akuj të ngrënshëm ; sheqer , mjaltë , melasë ; maja 

, pluhur pjekje - ; kripë ; mustardë ; uthull, salcat ( erëza ); erëza ; akull    

31   Bujqësore, produktet e hortikulturës dhe pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara dhe të 

papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta; bimët dhe lulet natyrore ; kafshëve të gjalla; 

ushqimeve për kafshë ; malt    

32   Birra ; minerale dhe ujrat e gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike ; pije frutash dhe lëngje 

frutash ; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije    

35   Reklamat; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; funksionet e zyrës   
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(111)  22275 

(151)  07/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/136 

(300)  014681845  14/10/2015  OH 

(732)  NORGIPS Sp. z o.o.  ul.Racklawicka 

93 2634 Warszawa, PL 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  Norgips 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Ngjitëse epoxy për ngjitje për qëllime të riparimit, ngjitës për qëllime 

konstruksioni, ngjitës për qëllime industriale, ngjitës për aplikim të mbulesave të mureve; 

ngjitës dhe preparate ngjitës për përdorim në industri, ngjitës për mbulesa muri, ngjitës për 

pllaka muri, ngjitës për mbulesa çatie, gjitës për mbulesa dyshemeje, ngjitës për sigurimin e 

suvas, ngjitës për mbulesa tavani, adeziv struktural që përdoret në konstruksionin e 

ndërtimtarisë   

6   Komponentë dhe materiale metalike ndërtimi; komponentë të gatshëm ndërtimi ( 

metalik); Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritaresh nga metali; Korniza dritaresh dhe 

dyersh nga metali; Paisje për dyer dhe dritare dhe doreza për dyer dhe dritare mansheta për 

dyer dhe dritare nga metali; gjësende të vogla nga meali; Paisje fiksuese nga metali; 

ndarëse metalike për ndërtimtari; mbështjellës (veshje) metalik; profile të bëra nga metali   

17   Materiale paketimi, ndalimi dhe izolimi; flete izoluese; suva izoluese; kompozime 

spatulash dhe komponime mbushës për qëllime ndaljeje dhe izolimi   

19   Materiale ndërtimi jo-metalikë; Ndërtime, jo-metalikë; panele ndërtimi jo-metalike; 

Qelq ndërtimtarie; pllaka çimentoje; mbështjellës çimentoje kundër zjarrit; pllaka çatie; 

mbulesa çatie, jo-metalike; pllaka çatie, jo-metalike; konstruksione për mbulim të çatisë, jo-

metalike; lëndë drusore; dërasa dyshemeje (nga druri); Dru, gjysëm i përpunuar; qoshe, jo 

prej metali, për ndërtimtari; Gips; tabela nga gipsi për mure; tabela gipsi për qëllime 

kontruksioni; Tabela nga suva gipsi; tabela suve për fasadë; derdhje, jo-metalike, për 

ndërtimtari; gipskarton ndërtimtarie, stendë prej pulpës së drurit, për ndërtimtari, struktura, 

jo-metalike, për ndërtimtari; Materiale konstruksioni zjarrduruese, jo-metalike; 

mbështjellës çimentoje zjarr rezistuese; listela prej druri; sipërfaqe, jo-metalike, për 

ndërtimtari; veshje (jo-metalike) për tavan; struktura të tavanëve të lëshuar (jo-metalik); 

shtresa (jo-metalike)  për dritare; Tabela nga suva gipsi; Sipërfaqe, jo-metalike, për 

ndërtimtari; pllaka çimntoje; pllaka ndriquese; pllaka përkujtimore, jo-metalike; Pllaka për 

mbulimin e rrugëve, jo-metalike; Sipërfaqe, jo-metalike, për ndërtimtari; Mure, jo-

metalike; Tuba rigjide jo-metalike; Tuba kullimi, jo-metalike; Tavan, jo-metalik; Ndarëse, 

jo-metalike; grrumbullim fletësh, jo-metalike; Mure të lëvizshëm, jo-metalike, gips karton 

ndërtimtarie, suva, suva fasade, gurr gëlqeror, gëlqere; Veshje, jo-metalike, për ndërtimtari, 

llaç për ndërtimtari, fino; Materiale përforcimi, jo-metalike, për ndërtimtari, mbyllje 

ballkonësh, jo-metalike, rethime nënkulmi, jo-metalike; llaç çimentoje për ndërtimtari, llaç; 

Llaç gipsi, llaç gëlqerje; Llaç ngjitës për qëllime ndërtimtarie; rëshirë, suvatim   

35   Shitje dhe reklamim të materialeve ndërtimore   
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37   Konstruksione, konsrtuksione ndërtimatrie, konsrtuksione fabrikash, sigurim i 

informcioneve lidhur me industrinë e konstruksioneve ndërtimore, riparim i punëve 

ndërtimore, konstruksione ndërtimtarie lidhur me ndërtimet banesore; Ndërtim, kostruksion 

dhe shembje; Mirëmbajtje dhe riparim i ndërtesave   

 

 

 

(111)  22269 

(151)  07/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/137 

(300)  014484703  18/08/2015  OH 

(732)  Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 

97346 Iphofen, DE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  FireWin 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Mbështjellës (kimikate); adezivë   

2   Ngjyra; vernik; llak; mbështjellës; glazura; ngjyre e mbufatur (e fryre); mbështjellës të 

cilët janë të mbufatur   

6   Materiale dhe komponentë metalike ndërtimi; Dyer, porta, dritare dhe dritare të 

mbuluara me metal; Korniza dritaresh nga metali; Paisje për dyer, doreza për dritare dhe 

mansheta për  dritare  nga metali; gjësende të vogla nga meali; ndarëse metalike për 

ndërtimtari; Mbështjellës (veshje) nga metali; profile të bëra nga metali   

17    Materiale izolues; vulosësh, mbyllës dhe mbushës; mbështjellës tubi për qëllime 

mbrojtëse; vulosësh (jo-metalik) për tube; jastëk zgjërues për parnadalimin e depërtimit të 

zjarit   

19   Materiale dhe komponentë ndërtimi jo-metalik; Dritare, jo-metalike; Korniza dritaresh, 

jo-metalike; tabela ndërtimi, jo-metalike; kular për tube, jo-metalik; suva; suva spraj; llaç; 

ndarës jo-metalik për ndërtimtari; veshje jo-metalike për ndërtimtari; fletë veshjeje jo-

metalike për ndërtimtari; materiale ndërtimtarie të mbufatura (fryera); mbrojtës (perde) nga 

zjarri për tubacione elektrike; mbrojtës (perde) nga zjarri për kabllo elektrik   

20   Paisje për dritare, doreza dritaresh dhe mansheta, jo-metalike; Aparate kontrolli (jo-

elektrike) jo-metalike për mbyllje të dyerve   

37   Konstruksione   

 

 

 

(111)  22265 

(151)  07/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/138 

(732)  MAKPROGRES DOO ul. Ilindenska 

bb, 2310 Vinica, MK 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

(540)   
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(511) 29   Pemë dhe perime të koservuara, thara dhe ziera; prodhime të përgatitura për 

kosumim ose konservim; ushqime gjysëm të përgatitura: bizele; patate (pure nga patatet); 

thjerëza, e konservuar; kako; susam; rush i tharë; fara afioni   

30   Shtesa për gatim dhe deserte, mëlmesa; salca (si erëza); përzierje dhe mikse për 

suhqime dhe deserte; përgatitje aromatike për ushqim; shtesa ushqimesh; mëlmesa; derdhje 

për salata; salca relish (shtesa për ushqim); salca (shtesa për ushqim); përbërje për 

dendësim (trashje) gjatë gatimit; oriz; griz; nisheste për ushqim; sheqer; mëlmesa në formë 

pluhuri   

 

 

 

(111)  22357 

(151)  12/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/139 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  CAROCARE 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte biokimike për përdorim industrial në ushqimi dhe në industrinë 

farmaceutike; preparate kimike për ruajtje të ushqimit   

2   Ngjyra për gjëra ushqimore   

5   Substanca dietike për përdorim medicinal; ushqim për foshnje.   

 

 

 

(111)  22355 

(151)  12/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/140 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 

(540)   
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(511) 1   Produkte kimike për përdorim në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

hortikulturë, pylltari, rëshirë artificiale dhe sintetike, matëriale plastike të papërpunuara (në 

formë të pudrës, lëngjeve dhe xhelit), komponime për shuarjen e zjarrit, ngurtësues dhe 

preparate kimike për ngjitje, preparate kimike për ruajtjen e ushqimit, substanca për 

rrezitje, substanca ngjitës për përdorim në industri   

5   Preparate farmaceutike, veterinare dhe higjienike, preparate dietitike, leukoplaste për 

qëllime mjeksore, materiale për lidhje, materiale për mbushje të dhëmbëve dhe dyll dentar, 

dezinfektues, preparate për shkatërrimin e barërave të këqija dhe dëmtuesve, integrues 

mjeksorë   

31   Preparate dhe drithëra bujqësore, hortikulturore, të pylltarisë (jo të përfshira në klasët 

tjera), kafshë të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, farëra, bimë dhe lule natyrale, ushqim 

për kafshë, integrues për ushqim për kafshë, malt   

 

 

 

(111)  22354 

(151)  12/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/141 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  DELVOZYME 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike dhe biokimike për qëllime industriale dhe shkencore; materiale 

nga plastika e paperpunuar; produkte kimike dhe biokimike për ruajtje të ushqimit   

5   Fungicide   

29   Përbërës për prodhimin e djathit (që nuk përfshihen në klasa të tjera)   
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(111)  22351 

(151)  12/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/142 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  STANYL 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Poliamide të papërpunuara (si kremërat, granulat, lëngjet ose xheli).”    

17   Poliamide (gjysëm-të gatshme) në formën e fletëzave, filmave, pllakave, blloqeve, 

barit, tubave, markuçëve, profileve dhe mbulesave   

 

 

 

(111)  22349 

(151)  12/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/143 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  AMPHISOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Komponimet për përgaditjen e produkteve kozmetike dhe të parfumerisë, llosione 

për flokë dhe pasta për dhëmbë, kryesisht komponimet qe sherbejne si bazë apo emulcifier 

(substance qe perdoret per te stabilizuar procesimin e ushqimit) për këto preparate   

 

 

 

(111)  22346 

(151)  12/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/144 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  CAROPHYLL 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për shkencë.”   

2   Ngjyrë për gjëra ushqimore dhe gjëra ushqimore për kafshë   

3   Preparate kozmetike, vajëra esencial, sapune   

5   Medikamente, produkte kimike për mjeksi dhe higjienë, preparate farmaceutike dhe 

ilace, leukoplaste, materiale për lidhje, preparate për shkatërrimin e barërave të keqija dhe 

dëmtuesve, dezinfektues   

31   Gjëra ushqimore për kafshët, shtesa ushqimore për kafshët   
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(111)  22323 

(151)  08/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/145 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  URALAC 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Rrëshqirë sintetike e papërpunuar, plastikë e papërpunuar   

 

 

 

(111)  22332 

(151)  09/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/146 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  TOLERASE 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike dhe biokimike për përdorim në industri; produkte kimike dhe 

biokimike për ruajtjen e  gjërave ushqimore   

29   Qumështi dhe produkte qumshti; materialet e papërpunuara për pergaditjen e djathit (të 

përfshira në këtë klasë).”   

 

 

 

(111)  22333 

(151)  09/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/147 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  RAPIDASE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Fungicide, dezinfektues   
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(111)  22334 

(151)  09/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/148 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Doreza për mbrojtjen kundër aksidenteve, rroba dhe pajisje  për mbrojtjen kundër 

aksidenteve; rrjeta dhe pëlhura për mbrojtjen kundër aksidenteve   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale, medicinale, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materiale per qepje; fibra, fije dhe pem për 

perdorim biomedicinal dhe medicinal; produkte të prodhuara nga fibrat, fijet ose pejt për 

perdorim biomedicinal dhe medicinal që nuk përfshihen në klasat e tjera   

17   Fibra sintetike, fije dhe pej jo për përdorim në tekstil; fletë dhe panele te bëra nga fibrat 

sintetike, që nuk përfshihen në klasa të tjera   

22   Fibra për përdorim në tekstil; lidhëse, spango dhe litar, që nuk përfshihen në klasat e 

tjera   

23   Fije sintetike   

24   Pëlhura dhe produkte tekstili për përdorim industrial që nuk përfshihen në klasa e tjera   

 

 

 

(111)  22335 

(151)  09/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/149 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  PARSOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike kundër djegies nga dielli   

 

 

 

(111)  22338 

(151)  09/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/150 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

(540)  STAY-C 
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(511) 31   Gjëra ushqimore për kafshë, shtesa ushqimi për kafshë   

 

 

 

(111)  22257 

(151)  06/03/2018 

(181)  22/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/152 

(732)  PATAGONIA, Inc. 259 West Santa 

Clara Street, Ventura, California 93001, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  PATAGONIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkure dhe imitim lëkure, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe të cilat nuk 

janë të përfshira në klasët tjera; lëkurë kafshësh; gëzof; valixhe dhe canta udhëtimi; 

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

për shalëbërs dhe sarac; bagazh; canta shpine; canta; canta    

35   Shërbimet e reklamimit; menaxhimit të bizneseve; administrimit të bizneseve; punëve 

të zyrës; shitja me pakicë, online, dhe shërbimet e katalogjeve   

 

 

 

(111)  22256 

(151)  06/03/2018 

(181)  26/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/160 

(732)  BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë KK 

Pejë, KS 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   
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(111)  22106 

(151)  28/02/2018 

(181)  27/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/180 

(300)  302015106885.7  12/10/2015  DE 

(732)  Benninghoven GmbH & Co. KG 

Mülheim  Industriegelände 54486 

Mülheim/Mosel, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  BENNINGHOVEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pajisje mekanike për ndërtim, punimin e tokës, thërmim, përzierje, përpunim, 

minim dhe bujqësi; pompa, kompresorë, gjeneratorë dhe ventilatorë; kompresorë ajri; 

makina për ajër të kompresuar; pompa ushqyese (marrëse); pompa centrifugale; pompa 

lexuese (përpos për qëllime mjekësore); robotë; pajisje për lëvizje dhe trajtim; pajisje për 

ngritje; makina për trajtimin e materialeve dhe për prodhim; motorë, instrumente për 

transmetimin e energjisë dhe pjesë gjenerike të makinave; motorë elektrik; kushineta të 

makinës dhe komponentë për transmetimin e energjisë (përveç për vetura tokësore); filtra, 

filtra nga tekstili, qanta filtrash, qanta të filtrave nga tekstili dhe këllëfe filtrash për motorë, 

makina, dhe instalime industriale; makina për hedhje; makina për fshirje, pastrim, larje dhe 

shpëlarje; makina për fryrje; makina për tharje; tharës që rrotullohen (makina); makina 

ndërtimore; mjete për ndërtim mekanik, pneumatik, hidraulik dhe elektrik (përvec atyre 

manuale); makina përpunimi; instalime përpunimi për përpunimin e asfaltit, gurit, dhe 

sipërfaqeve të rrugës; makinat dhe instalimet për reciklim, në veçanti makinat dhe 

instalimet për riciklimin e asfaltit, gurit dhe sipërfaqeve të rrugëve; makina demolimi; 

makinat për punimin e tokës; makina për bluarje; makinat për përbarimin e rrugëve 

(makina ndërtimi); makinat për bërjen, zbatimin dhe largimin e sipërfaqeve të rrugës; 

përziersit dhe shtruesit (makinat për lidhjen, zgjidhjen, përpunimin dhe rishtrimin e 

sipërfaqes së tokës); makinat për ngrohje, në veçanti për riplastifikimin e sipërfaqeve të 

rrugës dhe për ngrohjen dhe zierjen e asfaltit, ziftit, vajit dhe bitumit; enë të shkrirjes për 

asfalt, bitum dhe zift duke qenë pjesë të makinave dhe instalimeve industriale; hinka 

shkarkuese (makina); makina për punimin e rrugëve; makina për riparimin e rrugëve; 

makina për përpunimin e sipërfaqeve të rrugëve; përmbarues të asfaltit (makina); ushqyes 

(makina); makina ushqyese; njësi ushqyese për makinat dhe instalimet industriale; 

ngjeshës; vibratorë (makina); makina dhe instalime vibrimi; makina shpërndarëse; makina 

spërkatëse, depozituese (injektuese), nebulizuese; makina për prerje; makina për klasifikim 

(përvec atyre për para); makina dhe instalime për thërmim; komunitor për materialet e 

ngurta; thërmues (makina); thërrmues duke qenë pjesë të makinave dhe instalimeve 

industriale; makina për punimin e gurit dhe xeheve; makina dhe instalime shoshitëse; sitë 

(elektrike); rulo levizëse (makina); makina dhe instalime përzirëse, në veçanti makina dhe 

instalime për përzierjen e betonit dhe asfaltit; makina dhe instalime lëvizëse për përzierje, 

në veçanti makina dhe instalime për përzierjen e betonit dhe asfaltit; makina për ndarje; 

ngacmues; makina dhe instalime për hedhje automatike; makina për filtrim; makina për 

ngarkim; makina për transportim; makina për thyerjen, ndarjen, klasifikimin, larjen, 

tharjen, ngacmimin, hedhjen, filtrimin, ngarkimin dhe transportimin e asfaltit, bitumit, 

betonit, gurit, materialeve të papërpunuara, materialeve të çmuara ose mbeturinave; 
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instalimet përpunuese për thyerjen, thërmimin, sitjen, ndarjen, klasifikimin, larjen, tharjen, 

përzierjen, ngacmimin, largimin, pastrimin, transportimin dhe ngarkimin e asfaltit, bitumit, 

materialeve të papërpunuara, materialeve të çmuara ose mbeturinave; makina dhe instalime 

përpunuese për përzierjen e bitumit; vinça; leva litarësh për ngritje; krika ngritës (makina); 

makina dhe instalime për prodhimin dhe punimin e polimerëve, bitumit, betonit dhe 

asfaltit; makina dhe instalime për largimin e pluhurit për qëllime të pastrimit; tundës për 

qarkullimin e mediumeve të lëngshme; serbatorë tundës që janë pjesë të makina dhe 

instalimeve industriale; konvejerë, në veçanti konvejerë më rripa; instalime transmetuese, 

në veçanti instalime me rripa konvejeri; kova konvejeri; kova për konvejerë me kova; 

konvejerë të vidhave; vidha për konvejerë të vidhave; rripa konvejeri; zingjirë konvejeri; 

lifta me kova; lifta; kova për lifta të cilat janë pjesë të makinave dhe instalimeve 

industriale; ngarkues hoper (makina); vinça; platforma ngritëse; çikrikë; transformues të 

presionit; intesnifikues të presionit (makina); pjesë të makinave dhe instalimeve industriale 

siç janë veglat, mbajtës të veglave, copëza, dalta, mbajtës daltash, krahë për përzierje, 

lopata për përzierje, lopata, çekana, mjete për bluarje, mjete për prerje, mjete për 

kompresim, mjete për thyerje, mjete për thërmim, koka spërkatëse, pajisje spërkatëse, 

rezervuare spërkatëse, çikrikë, rrota për rulo, karkasë për çikrikë, fuçi; çikrikë për përzierje; 

çikrikë për tharje, ndarës magnetik, timona drejtues, timona të dorës, shasi, zingjirë që janë 

pjesë e shasive, karkasë (shasi), karroceri, ngrohës për sipërfaqe të rrugëve, ftohës të vajit, 

rulo të binarëve, shirita, rripa, rrotull rripash, pajisje për tension, kanxha, transmisione, 

boshte, çivia, komponentë për transmetimin e energjisë, akse, dorëza lëvizëse, boshte me 

gunga, silenciatorë, ftohës, fryrës të djegësve, vlues, me djegie, rampa për ngarkim, ngaësës 

vibrimi dhe oscilimi, çepa, ndarës, ndarës, kapak, valvula, valvula hidraulike, valvula 

shpërndarëse, bllok të valvulave,  mbyllës, valvula mbyllëse, valvula rrëshqitëse, 

rregullatorë, tapa, rubineta, perde dielli, vibratorë, përzirës, rulo, rulo për shina, rulo me 

shtytje, mbulesa, zingjirë, zingjirë kruese, ingranazhë, cilindra, pistona, shufra pistoni, 

kushineta, karaksë për kushineta, pjesë futëse për kushineta, unaza, binarë, boshte 

transmisioni, zingjirë ngasës, trapanë të turjelës, trapanë shpërndarës, rrota të vidave, vida 

furnizuese, dibstributorë pnemuatikë, lubrifikatorë, mekanizma lubrifikimi, vajëzues, 

vajëzues me ajër të kompresuar, kondicionerë më ajër të kompresuar, sisteme të alarmit, 

pjesë integrale, stenda drejtuese, pasqyra, dorëza përdorimi, pajisje të dorës, ndërprerës, 

serbatorë, serbatorë për bitum, serbatorë për vaj, serbatorë rezervuaresh, matël të 

karburantit, kullë silosi, kullë silosi për magazinim, kullë silosi për ngarkim, kullë silosi 

amortizuese, parakolp, ulluk, shufra presioni, shufra drejtimi, binarë drejtimi, rrota, rrota 

ingranazhi, rrota fluturimi, shtytës, mbajtëse të kushinetave, susta, njësi të sustave kërcyese, 

leva ngritëse më litarë, pllaka hidraulike, pllaka vibratorë (pllaka për kompresimin e 

vibracionit), amortizatorë, zbutës të vibrimit, brusha, krues, shufra për thyerje dhe thërmim, 

pllaka për thyerje dhe thërrmim, gryka për thyerje dhe thërmim, kona për theyrje dhe 

thërmim, ngarkues, rotorë, mbulesa, mbulesa mbrotjëse, sita, grila, thurima, grila 

mbrojtëse, ulëse të rrjedhjes, sisteme frenimi, cilindra frenimi, veshje për frena, mbrojtëse 

frenash dhe këpucë frenash; mjete manuale (përveç atyre që operohen me dorë); mjete për 

makina dhe instalime industriale; mjete për prodhimin e energjisë; mjete mekanike; mjete 

automatike; mjete hidraulike (përveç atyre manuale); mjete pneumatike (përveç atyre 

manuale); pajisje mekanike për ngritjen dhe uljen e makinave, instalimeve industriale dhe 

pjesëve të makinave; pajisje mekanike për shpërndarjen e materialit; mekanizma për 

kontroll mekanik, hidraulik dhe pneumatik; kontrolle elektronike, mekanike, hidraulike dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

154 

 

pneumatike dhe sisteme kontrolli për motorë, makina dhe instalime industriale; tarpaulin i 

përshtatur për përdorim me makina, instalime industriale dhe pjesë për to; mbështjellje të 

përshtatura për përdorim me makina, instalime industriale dhe pjesë për to; mbulesa të 

përshtatura për përdorim me makina, instalime industriale dhe pjesë për to; filtera për 

motorë; mbajtëse të kushinetave për makina dhe instalime industriale; rrota të makinave; 

rripa për motorë; pulexha për rripa; zingjirë ngasës dhe boshte transmisioni (përveç për 

vetura tokësore); gypa për nxjerrjen e gazrave; zhurmëmbytës, në veçanti zhurmëmbytës 

për makina, instalime industriale dhe djegës; radiatorë dhe kapak për radiatorë të motorëve; 

hinka mekanike për lirim; rampa metalike për ngarkim (makina); ashensorë; fryrës të ajrit 

(makina); furnizues rotativë (makina shpërndarëse); furnizues rotativë që janë pjesë të 

makinave dhe instalimeve industriale; gypa dhe bërryla të gypave që janë pjesë montuese të 

makina dhe instalimeve industriale; gypa dhe bërryla që janë pjesë rezervë për makina dhe 

instalime industriale; pompa vaji për motorë, makina dhe instalime industriale; pjesë 

veshëse, në veçanti fletë dhe pllaka veshëse, panele veshëse, pllakëza veshëse dhe astarë 

(vijëzues) veshës për makina dhe instalime industriale; valvula të sigurisë dhe kanxha të 

sigurisë që janë pjesë të makina dhe instalimeve industriale; pjesë bashkëngjitëse për 

makina dhe instalime industriale; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të 

përfshirë në këtë klasë   

11   Instalimet për përpunim industrial; instalimet për përpunim kimik; aparatet dhe 

instalimet për ndriçim, ngrohje, gjenerimit e avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim dhe 

furnizim me ujë; instalime për furnizim me ujë; aparate për djegie, bojlerë dhe ngrohës; 

djegës të vajit; djegës të gazit; djegës të pluhurit të qymyrit; djegës të katranit; koka të 

aparateve djegëse që janë pjesë të aparateve për djegie; fryrës për aparateve djegës; aparate 

për largimin e lagështisë (tharës); furra; kaldaje (jo për ushqim dhe pije); elemente për 

ngrohje elektrike; ventilatorë ngrohës; ngrohës të ajrit; radiator (ngrohje); shufrat për 

ngrohje; fryrës elektrikë të ahrit për qëllime të kondicionimit të ajrit; ventilatorë; ndriçim; 

reflektorë ndriçimi; ndriçues; drita të përparme; poça ndriçues; ndriçues të dorës; filtra për 

përdorim industrial; filtra të ajrit; filtra të gazit; filtra të ujit; filtra të pluhurit; çanta të 

filtrave, në veçanti çanta tekstili të filtrave, për filtra për përdorim industrial, filtra të ajrit, 

filtra të gazit, filtra të ujit dhe filtra të pluhurit; instalimet industriale për filtrimin e lëngjeve 

dhe gazrave; instalime për grumbullimin e gazrave, lëngjeve dhe masave të ngurta; aparatet 

dhe instalimet për largimin e substancave të ndotura nga gazrat, lëngjet dhe masat e ngurta; 

aksesorë rregullues dhe të sigurisë për instalime të përpunimeve industriale, instalimeve të 

ujit dhe instalimeve të gazit; aparate dhe instalime për ventilim dhe kondicionim të ajrit; 

aparate dhe instalime për pastrimin e ajrit, gazit dhe ujit; aparate dhe instalime për 

përpunimin e ajrit, në veçanti ajrin e kompresuar; ndezësit; ngrohësit për vajra dhe yndyra; 

aparate për zierje;       instalimet dhe aparatet për ngrohjen dhe zierjen e asfaltit, katranit, 

vajit dhe bitumit; kazanat për shkrirje (kaldaje për shkrirje) të asfaltit, katranit dhe bitumit; 

instalimet e polimerizimit; instalimet për largimin e pluhurit për qëllime të ventilimit; 

shkëmbyesit e nxehtësisë; spërkatësit për ujitje; pipëzat për ujitje përmes spërkatjes; 

rubineta, në veçanti për gypa; pjesët dhe pajisjet për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të 

përfshirë në këtë klasë   

37   Ndërtim; mbikëqyrje e ndërtimit; konsulencë e ndërtimit; qira, qiramarrje dhe 

qiradhënie e makinave të ndërtimit, makina dhe instalimeve për përzierjen e asfaltit dhe 

betonit, makina dhe instalime lëvizëse për përzierjen e asfaltit dhe betonit, makinave dhe 

instalimeve për punimin e asfaltit dhe betonit, makinave dhe instalimeve thërrmuese, 
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makinave dhe instalimeve vibruese, makinave dhe instalimeve për shoshitje, makinave dhe 

instalimeve ndarëse dhe makinave dhe instalimeve pëpunuese, si dhe pjesëve për to; 

ndërtim, konstruksion dhe demolim; shërbimet e minimit; shërbime për lëvizjen e tokës; 

ndërtimi i rrugëve; ndërtimi i kanaleve; ndërtimi i gropave të mbeturinave; inxhinieri 

strukturore dhe civile; shërbime të thërmimit të asfaltit, bitumit, betonit dhe materialeve të 

ngurta të ndërtimit; shoshitje e materieve të ngurta; ndarje të  materieve të ngurta në lidhje 

me shërbimet e ndërtimit, në veçanti me shërbime të përzierjes së asfaltit; përzierje të 

gazrave, materieve të lëngshme apo të ngurta, në veçanti asfaltit, në lidhje me shërbimet e 

ndërtimit; shërbime të mbikqyrjes së thërmimit, shoshitjes, ndarjes, prodhimit dhe 

përzierjes (të përfshira në këtë klasë); shërbime të instalimit, montimit, pastrimit, riparimit 

dhe mirëmbajtjes në lidhje me makinat dhe instalimet për përzierje, makinat dhe instalimet 

për punimin e asfaltit dhe betonit, makinat dhe instalimet për thërrmim, makinat dhe 

instalimet për vibrim, makinave dhe instalimeve për sitje, makinave dhe instalimeve 

ndarëse, makinave dhe instalimeve për tharje, makinave dhe instalimeve për përpunim si 

dhe makinave dhe instalimeve për reciklim, si dhe pjesëve për to; shërbimet e instalimit, 

montimit, pastrimit, riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me harduerët kompjuterik, 

produktet e inxhinjerisë mekanike, inxhinierisë elektrike dhe prodhimit të çelikut, produkte 

për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, instalime industriale, vetura, aparate 

dhe makina dhe pjesë të tyre; shërbime të instalimit, montimit, pastrimit, riparimit dhe 

mirëmbajtjes së strukturave të metalit dhe strukturave të prodhimit të çelikut; mbrojtja nga 

ndryshku; përdorimi i mbështjelljeve të sipërfaqes, në veçanti mbështjelljeve mbrojtëse; 

marrja me qira, dhënia me qira dhe lizing të mallrave që lidhen ne ofrimin e gjitha 

shërbimeve të përmendura, të përfshira në këtë klasë; shërbime konsultimi dhe informimi 

lidhur me gjitha shërbimet e përmendura, të përfshira në këtë klasë   

 

 

 

(111)  22285 

(151)  07/03/2018 

(181)  03/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/203 

(732)  AbbVie AB Hemvarnsgatan 9, 17154, 

Solna, SE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)  DUODOPA 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate dhe instrumente medicinale   

 

 

 

(111)  22280 

(151)  07/03/2018 

(181)  03/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/204 

(732)  AbbVie AB Hemvarnsgatan 9, 17154, 

Solna, SE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

(540)  ДУОДОПА 
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(511) 5   Preparate Farmaceutike   

 

 

 

(111)  22260 

(151)  06/03/2018 

(181)  05/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/211 

(732)  FUNDACION GALA-SALVADOR 

DALI PUJADA DEL CASTELL, 28 - 

TORRE GALATEA, 17600 FIGUERAS 

(GIRONA, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfumeri, veçanërisht parfume, ujë tualeti, ujë Kolonje, aroma; sapunë me erë, 

sapune kundër djersitjes, sapun deodorant; produkte të rrojës, produkte kozmetike, 

veçanërisht kremra, losion tonik për fytyrë, trup dhe duar, produkte grimi, makijazh, 

produkte për mirëmbajtjen e thonjëve, përfshirë llak, produkte depilimi, deodorante 

personale, preparate kozmetike për nxirje, shampon, losione për flokë   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe produkte të bëra nga këto materiale apo të 

flakura në to (të përfshira në këtë klasë), veçanërisht karfica, mansheta, varëse, kuti të 

cigareve dhe take-tuke; artikuj argjendarie dhe imitime të tyre, gurë të çmuar, vepra arti nga 

metalet e çmuara; mekanizma sahati, veçanërisht orë dore, orë muri të vogla, orë alarmi dhe 

pjesët dhe aksesorie për to jo të përfshira në klasët tjera   

 

 

 

(111)  22291 

(151)  07/03/2018 

(181)  05/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/214 

(732)  GENERALITAT DE CATALUNYA - 

DEPARTMENT D’AGRICULTURA 

RAMADERIA I PESCA 'AGRICULTURA 

RAMADEIRA I PESCA, G.V. CORTS 

CATALANES, 612-614, 7 08007 

BARCELONA, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)   
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(511) 29   Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egëra; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të 

konzervuara, të thara dhe të ziera; xhelatinë, marmelatë; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajëra dhe yndyra pë ushqim; salcë sallate; konzerva   

31   Produkte për bujqësi, kopshtari dhe pylltari dhe drithëra që nuk përfshihen në klasat e 

tjera; fruta dhe perime të freskëta; fara, bimë dhe lule natyrale; gjëra ushqimore për kafshë, 

malt   

 

 

 

(111)  22339 

(151)  09/03/2018 

(181)  08/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/218 

(591)  E zezë dhe vjollce  

(732)  SADIAN GORENCA Rruga: “Kostaq 

Cipo“, 1000 Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Arben Avdiu, Ana SH.P.K.  Malush 

Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje, sapunët, parfumet, aroma, detergjent, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, locionet për flokë, preparatet higjenike; leter banjo dhe 

kuzhine, deodorantet për përdorim personal, balsame për buzët   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet sanitare për qëllime mjekësore; 

substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnjet; emplastër, 

materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; 

preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet; ushqimet dhe pijet të cilat 

janë të përshtatura për qëllime mjekësore; preparatet për aromatizimin e ambientit; kutia e 

ndihmës së shpejtë   

11   Aparatet për: ndriçim, nxehje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare; aparate për ajrin e kondicionuar; njësi për ndriçimin dhe për 

ajrin e kondicionuar të mjeteve të transportit; pjesë për mjetet e transportit dhe motorët   

 

 

 

(111)  22244 

(151)  06/03/2018 

(181)  10/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/235 

(591)  E gjelbër, kafe, e bardhë, oker 

(732)  Društvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi ARONIJA ZDRAVA HRANA 

D.O.O. uvoz-izvoz Skopje bul. Kočo Racin 

br.14 Skopje, Centar, 1000 Skopje, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, zavëndësues të kafesë; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, prodhime nga 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 e birrës, ushqim organik; ushqim bio   

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

 

 

 

(111)  22316 

(151)  08/03/2018 

(181)  12/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/250 

(732)  "WIN WIN" D.O.O. Vasa Raičkovića 

br. 15, 81000 Podgorica, Crna Gora (ME) , 

ME 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

 

 

 

(111)  22319 

(151)  08/03/2018 

(181)  18/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/257 

(591)  E bardhë, e kaltër, e kuqe 

(732)  TIBET ITHALAT IHRACAT VE 

KOZMETIK SANAYI  ANONIM SIRKETI 

ANKARA CAD. NO: 344 KURTKOY 

PENDIK ISTANBUL TURKEY, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 

(540)   
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(511) 3   Mjete për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese; sapun; parfum, vaj eterik, kozmetikë, losion 

për flokë; pasta për dhëmbë; acid klorhidrik i cili përdoret në amvisni për pastrim   

5   Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim në 

medicinë-mjekësi; ushqim dietal dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi  apo  

për nevoja veterinere, ushqim për foshnje; shtesa dietale (shtesa ushqimi) për njerëz dhe 

kafshë; leukoplaste, materijale për lidhje; materijale për mbushjen e dhëmbit, rrëshirë 

dentare; mjete dezinfektimi; preparate për shkatrrimin e dëmtuesëve të kafshëve; fungicide, 

herbicide   

 

 

 

(111)  22732 

(151)  22/03/2018 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/265 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, Japan, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  DYNA 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   “Automobila dhe pjesët stutkurore pë to.”   

 

 

 

(111)  22278 

(151)  07/03/2018 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/266 

(732)  The Goodyear Tire & Rubber 

Company 200 Innovation Way, 44316 

(540)  MARATHON 
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Akron, Ohio, U.S.A., US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(511) 12   “Goma.”   

 

 

 

(111)  22274 

(151)  07/03/2018 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/271 

(732)  Non Stop Communication sh.p.k.  

Marigona Rezidence 532/1, 10000 Prishtinë, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Çelësi 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Filma kinemaje, shirita videoje, videokaseta, audiokaseta, disqe video, CD rom 

Video lojra në CD, kompakt disqe, regjistrime, shirita, kaseta dhe kompakt disqe për 

riprodhimin e zërit dhe figurës , aparatet për incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e 

zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; studio televizive e 

radiofonike për riprodhim dhe regjistrim të zërit dhe të imazheve virtuale të regjistruara ose 

direkt/live, fotografi në film (diapozitive), disqe pasqyrues dhe rrypa sinjalizues magnetike 

që shikohen me rreze laser, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë per 

perpunim te dhenave dhe imazheve të zërit për publicitet, transmetime televizive 

radiofonike dhe online, modema dhe pajisje për transmetimin online dhe në internet të 

prodhimeve televizive dhe radiofonike. Kamera dhe aparatura për transmetime online të 

“reality show”, të gjitha për të mbartur materiale që transmetohen në media duke filluar nga 

televizioni e deri tek telefonat e menqur/smart   

36   Sherbime të investimeve të pronës; menaxhimit të pasurive të patundshme; të çështjeve 

të investimeve; transferimi i aseteve; transferimi elektronik i pasurive; broker i kredive; 

leasing   

41   Organizimi produkcioni dhe prezantimi për spektakle, programe argetuese radiofonike 

ose televizive, dhe online përfshirë “reality show” veçanërisht spektakël televiziv dhe 

online në internet, kryesisht në fushën e patundshmërive (Real Estate), shitblerjes së 

banesave dhe pronave të patundshme, restaurimit, modelimit dhe modifikimit të banesave 

kombinuar me klipe të shkurtëra, me humor, muzikë, kronika të shkurtëra etj   

 

 

 

(111)  22270 

(151)  07/03/2018 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/272 

(540)  
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(732)  Non Stop Communication sh.p.k.  

Marigona Rezidence 532/1, 10000 Prishtinë 

, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
      

 
 

 

(511) 9   Filma kinemaje, shirita videoje, videokaseta, audiokaseta, disqe video, CD rom 

Video lojra në CD, kompakt disqe, regjistrime, shirita, kaseta dhe kompakt disqe për 

riprodhimin e zërit dhe figurës , aparatet për incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e 

zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; studio televizive e 

radiofonike për riprodhim dhe regjistrim të zërit dhe të imazheve virtuale të regjistruara ose 

direkt/live, fotografi në film (diapozitive), disqe pasqyrues dhe rrypa sinjalizues magnetike 

që shikohen me rreze laser, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë per 

perpunim te dhenave dhe imazheve të zërit për publicitet, transmetime televizive 

radiofonike dhe online, modema dhe pajisje për transmetimin online dhe në internet të 

prodhimeve televizive dhe radiofonike. Kamera dhe aparatura për transmetime online të 

“reality show”, të gjitha për të mbartur materiale që transmetohen në media duke filluar nga 

televizioni e deri tek telefonat e menqur/smart   

36   Sherbime të investimeve të pronës; menaxhimit të pasurive të patundshme; të çështjeve 

të investimeve; transferimi i aseteve; transferimi elektronik i pasurive; broker i kredive; 

leasing   

41   Organizimi produkcioni dhe prezantimi për spektakle, programe argetuese radiofonike 

ose televizive, dhe online përfshirë “reality show” veçanërisht spektakël televiziv dhe 

online në internet, kryesisht në fushën e patundshmërive (Real Estate), shitblerjes së 

banesave dhe pronave të patundshme, restaurimit, modelimit dhe modifikimit të banesave 

kombinuar me klipe të shkurtëra, me humor, muzikë, kronika të shkurtëra etj   

 

 

 

(111)  22360 

(151)  12/03/2018 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/273 

(732)  Non Stop Communication sh.p.k.  

Marigona Rezidence 532/1, 10000 Prishtinë 

,KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Çka ka me hongër 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Filma kinemaje, shirita videoje, videokaseta, audiokaseta, disqe video, CD rom 
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Video lojra në CD, kompakt disqe, regjistrime, shirita, kaseta dhe kompakt disqe për 

riprodhimin e zërit dhe figurës , aparatet për incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e 

zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; studio televizive e 

radiofonike për riprodhim dhe regjistrim të zërit dhe të imazheve virtuale të regjistruara ose 

direkt/live, fotografi në film (diapozitive), disqe pasqyrues dhe rrypa sinjalizues magnetike 

që shikohen me rreze laser, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë per 

perpunim te dhenave dhe imazheve të zërit për publicitet, transmetime televizive 

radiofonike dhe online, modema dhe pajisje për transmetimin online dhe në internet të 

prodhimeve televizive dhe radiofonike. Kamera dhe aparatura për transmetime online të 

“reality show”, të gjitha për të mbartur materiale që transmetohen në media duke filluar nga 

televizioni e deri tek telefonat e menqur/smart   

41   Organizimi, produkcioni dhe prezantimi për spektakle, programe argëtuese radiofonike 

ose televizive, dhe online përfshirë “reality show” veçanerisht spektakel televiziv dhe 

online në internet kryesisht ne fushën e kulinarisë, kombinuar me klipe të shkurtëra, me 

humor, muzikë, kronika të shkurtëra etj   

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

restorantet, baret, kuzhinat e lëvizshme dhe kateringu   

 

 

 

(111)  22284 

(151)  07/03/2018 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/274 

(732)  Non Stop Communication sh.p.k. 

Marigona Rezidence 532/1 | 10000 Prishtinë 

, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Filma kinemaje, shirita videoje, videokaseta, audiokaseta, disqe video, CD rom 

Video lojra në CD, kompakt disqe, regjistrime, shirita, kaseta dhe kompakt disqe për 

riprodhimin e zërit dhe figurës , aparatet për incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e 

zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; studio televizive e 

radiofonike për riprodhim dhe regjistrim të zërit dhe të imazheve virtuale të regjistruara ose 

direkt/live, fotografi në film (diapozitive), disqe pasqyrues dhe rrypa sinjalizues magnetike 

që shikohen me rreze laser, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë per 

perpunim te dhenave dhe imazheve të zërit për publicitet, transmetime televizive 

radiofonike dhe online, modema dhe pajisje për transmetimin online dhe në internet të 

prodhimeve televizive dhe radiofonike. Kamera dhe aparatura për transmetime online të 

“reality show”, të gjitha për të mbartur materiale që transmetohen në media duke filluar nga 

televizioni e deri tek telefonat e menqur/smart   

41   Organizimi, produkcioni dhe prezantimi për spektakle, programe argëtuese radiofonike 
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ose televizive, dhe online përfshirë “reality show” veçanerisht spektakel televiziv dhe 

online në internet kryesisht ne fushën e kulinarisë, kombinuar me klipe të shkurtëra, me 

humor, muzikë, kronika të shkurtëra etj   

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

restorantet, baret, kuzhinat e lëvizshme dhe kateringu   

 

 

 

(111)  22110 

(151)  28/02/2018 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/282 

(732)  ZINO  DAVIDOFF SA. Rue Faucigny 

5, 1700 Fribourg, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)  DAVIDOFF HORIZON 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate dhe substanca tjera për zbardhjen e rrobave; preparate gërryese për 

pastrim, lustrim dhe heqje të yndyrës; sapuna; parfumeri, vaj esencial, kozmetikë, losione 

për flokë; pasta për dhëmbë; ujë aromatizues; parfume të lëngëshme, përkatësisht ujë 

freskues;  ujë kolonje; ujë toaleti; ujë i parfumosur; parfum; preparate toaleti; shampon; 

gjele për dush; xhele për larje; lëng për larje për përdorim kozmetike; lëng për dush për 

përdorim kozmetik; xhel shkumë për larje; xhel shkumë për dush; lëng shkumë për larje; 

lëng shkumë për dush; krip për larje; losione kozmetike për lëkurë; produkte higjienike për 

kujdesin e trupit; produkte për nxierje dhe mbrojtje nga dielli; krema për diellosje; produkte 

stimuluese për kujdesin e trupit; losione për trup për përdorim kozmetike; koncentrate 

hidratuese për trup; krema për përdorim para rroje; sapun për rroje; krema për rroje; xhele 

për rroje; produkte për përdorim pas rroje, posaçërisht balsame për përdorim pas rroje, ujë 

kolonje për përdorim pas rroje, vaj për përdorim pas rroje, xhele për përdorim pas rroje , 

pudër për përdorim pas rroje, losione për përdorim pas rroje; deodorant sapun; deodorant 

sprej për përdorim personal; deodorant stik për përdorim personal; preparate kundër 

djersitjes   

 

 

 

(111)  22366 

(151)  12/03/2018 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/284 

(732)  Xhabir Kajtazi Union sh.p.k 

Rr. Ajet Gerguri p/n, Vushtrri 42000, KS 

(740)  Xhabir Kajtazi Union sh.p.k 

Rr. Ajet Gerguri p/n, Vushtrri 42000 

  
 

 
 

(540)   
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(511) 5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

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

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

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

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   

25   Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  22365 

(151)  12/03/2018 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/285 

(732)  Xhabir Kajtazi Union sh.p.k 

Rr. Ajet Gerguri p/n, Vushtrri 42000, KS 

(740)  Xhabir Kajtazi Union sh.p.k 

Rr. Ajet Gerguri p/n, Vushtrri 42000 
 

 
 

(540)  ACTIVE 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

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   

25   Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  22363 

(151)  12/03/2018 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/286 

(732)  Xhabir Kajtazi Union sh.p.k 

Rr. Ajet Gerguri p/n, Vushtrri 42000, KS 

(740)  Xhabir Kajtazi Union sh.p.k 

Rr. Ajet Gerguri p/n, Vushtrri 42000 

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

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

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

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

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   

25   Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  22364 

(151)  12/03/2018 

(181)  19/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/287 

(732)  Xhabir Kajtazi Union sh.p.k 

Rr. Ajet Gerguri p/n, Vushtrri 42000, KS 

(740)  Xhabir Kajtazi Union sh.p.k 

Rr. Ajet Gerguri p/n, Vushtrri 42000 
 

 
 

(540)  AKTIV 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

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   

25   Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  22340 

(151)  09/03/2018 

(181)  24/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/301 

(732)  NENIKO DOOEL Ljubisa Ul. 

(540)   PAPAS 
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Fazanerija br. 96, 91230 GOSTIVAR, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

 

(511) 29   Patatina   

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; Copëza të 

holla [produkte drithërash]; kruasan   

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.   

 

 

 

(111)  22341 

(151)  09/03/2018 

(181)  24/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/302 

(732)  NENIKO DOOEL Ljubisa Ul. 

Fazanerija br. 96, 91230 GOSTIVAR, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  NUGY 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Patatina   

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; Copëza të 

holla [produkte drithërash]; kruasan   

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   

 

 

 

(111)  22342 

(151)  09/03/2018 

(181)  24/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/305 

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kısıklı 

Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar Istanbul, TR 

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

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

Prishtinë 

(540)  ULKER TEMPO 
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(511) 30   Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vafer.   

 

 

 

(111)  22343 

(151)  09/03/2018 

(181)  24/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/306 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-

Strasse 4  86690 Mertingen, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)  Caffreze 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, produkte të qumështit, kryesisht qumësht për pije, qumësht i thartuar, 

dhallë; jogurt, jogurt frutash, pije nga jogurti, çokolade ose jogurt nga kakao ;  pije të 

përziera qumështi jo alkoolike, kefir, ajkë, djath i bardhë i butë, djath i bardhë i butë  me 

fruta dhe bimë; deserte të cilat kryesisht përbehën nga qumështi; gjalpi; djathi dhe produkte 

nga djathi; qumësht dhe kumësht pluhur si gjëra ushqimore me ose pa aditiv; lyrës (të cilet 

përmbajnë yndyrë);  frappe qumështi; kumësht   

30   Kafe; kafe e akullt; pije më bazë kafe; deserte më bazë kafe; zëvendësues për kafe; 

çokolatë; pije më bazë çokolate; çaj; pije më bazë çaji; çaj i akullt; kakao; pije me bazë 

kakao; puding, akull për ushqim, pluhur për akullore; produkte  afatgjate  bukëpjekësish 

dhe pjekurina, posaçërisht kuleç të gatshëm dhe patispanja; puding nga orizi   

43   Kafiteri; shërbime të kafës; snek bare; shërbime restorantesh për vetësherbim; 

restorane;  shërbime keteringu-furnizim me ushqim   

 

 

 

(111)  22350 

(151)  12/03/2018 

(181)  25/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/307 

(591)  e kuqe, ari, e bardhë,   e kaltër 

(732)  MUTTI S.p.A. VIA  

TRAVERSETOLO 28  FRAZIONE 

BASILICANOVA,  43022 

MONTECHIARUGOLO  (PR), IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Domate e konservuar, zier apo formë tjeter e përgaditur-ndryshe, domate e 

konservuar; domate e qëruar; ekstrakt domatesh;  pastë domatesh; pure domatesh; lëng nga 

domatëja për zierje; domate me tul; domate sheri; koncentrat domatesh,  koncentrat i 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

168 

 

dyfishtë domatesh; koncentrat i trefishtë domatesh; koncentrat  domatesh me perime.   

30   :  Salcë domatesh; salca për pica, salca për pasta; koncentrat salce, uthull domatesh; 

keçap domate, salca nga djathi   

32   Lëngje nga domatet [pije]   

 

 

 

(111)  22352 

(151)  12/03/2018 

(181)  25/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/308 

(732)  The Whitaker LLCU 4550 New 

Linden Hill Road, Wilmington, Delaware, 

US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  PLASTI-GRIP 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makinat dhe veglat e makinerisë, motorë (përveç për automjete tokësore), 

friksionet dhe makaratë (përveç për automjete), makineri bujqësore, inkubatorë   

8   Vegla dore dhe instrumente, thikat, pirunët dhe lugët, armet e ftohta   

9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, gjeodezike, elektrike (duke përfshirë edhe 

telegrafinë), optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), për ndihmë 

dhe trajnim, pajisjet automatike që vihen në veprim me futjen e monedhës ose fishës, 

aparatet për incizimin dhe riprodhimin e zërit, makinat llogaritëse të arkës, makinat për 

llogaritje, aparatet për shuarjen e zjarrit   

 

 

 

(111)  22353 

(151)  12/03/2018 

(181)  25/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/309 

(300)  3302015105843.6  07/09/2015  DE 

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

Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, 

Germany, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  trend it up expert 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   : Përgatitje për larje dhe zbardhim; përgatitje për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe 

gërryerje; sapunë; artikuj parfumerie, vajra esencialë, përgatitje për kujdes trupi dhe 

bukurie; locionë për flokë; përgatitje për kujdes të dhëmbëve; përgatitje kozmetike për 

banja; artikuj kozmetikë, përgatitje kozmetike për buzë, sy, vetulla, thonjë, thonjë për 
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gishta këmbësh, fytyrë ose duar; lapsa kozmetikë; përgatitje kozmetike për kujdes të 

buzëve, syve, vetullave, thonjë të gishtit ose gishtave të këmbës; locionë trupi; xhelra për 

dush; deodorantë për njerëz ose për kafshë; parfumë; kremra lëkure [për përdorim 

kozmetik]; gjalp për trup [për përdorim kozmetik]; locionë kozmetike për lëkurë; qumësht 

fytyre dhe trupi [për përdorim kozmetik]; serumë për lëkurë [për përdorim kozmetik]; 

përgatitje kozmetike që vihet si shtresë për pastrim lëkurë [për përdorim kozmetik]; 

përgatitje kozmetike që vihet si shtresë për pastrim të duarve [për përdorim kozmetik]; 

maska bukurie për duar; doreza, të ngopura me locione kozmetike [për përdorim kozmetik]; 

buzëkuqë; shkopa me pambuk për qëllime kozmetike; maska për bukuri; kremra për 

zbardhim lëkure; manikyr; përgatitje për makjazh; locionë për flokë; vajra esencialë prej 

kedre; bojra floku; përgatitje për valëzim floku; qerpikë artificial; përgatitje kozmetike për 

qerpikë; takëme kozmetike; topa pambuku për qëllime kozmetike; përgatitje për largim 

makjazhi; sapunë dezinfektues; tretësirë ujore e hipoklorit natriumit përdorur si 

dezinfektues apo agjent zbardhimi; livando; ujë me erë të këndshme aromatike; formë e 

holluar parfumi; përgatitje për depilim; dyll për depilim; ekstrakte lulesh [parfumë]; 

makjazh; baza për parfumë lulesh; përgatitje për tymosje [parfumë]; vaj esencial i acidit 

salicilik; vazelinë për qëllime kozmetike; alkol terpeni me aromë barbarize gjendur në vajin 

e trëndafilit përdorur në parfumeri; graso për qëllime kozmetike; peroksid hidrogjeni për 

qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike; vaj jasmine; vaj livande; vajra për parfumë 

dhe aroma; vaj trëndafili; vajra për qëllime tualeti; ketone trandafili [parfumë]; locionë për 

qëllime kozmetike; qumësht larës për qëllime tualeti; përgatitje për lavanderi; artikuj për 

tualet; esencë mendre [vaj esencial]; mendër për parfumë; sapunë me ilaç; artikuj 

kozmetikë për vetull; misk [parfum]; neutralizuesa për valëzim të qendrueshëm; shampo; 

thonjë artificial; përgatitje kujdesi për thonjë; parfum; përgatitje kozmetike për kujdes të 

lëkurës; sapunë për djersitje të këmbës; pomadra për qëllime kozmetike; pudër për 

makjazh; përgatitje për rroje; sapunë deodorantë; qese për parfumim teshash; sapunë 

tualeti; lapsa për vetull; pudër talk, për përdorim tualeti; bojra kosmetike; antidjersë [artikuj 

tualeti]; sapunë antidjersë; qumësht bajameje për qëllime kozmetike; përgatitje për nxirrje 

nga dielli [artikuj kozmetike]; artikuj aromatizues [vajra esencialë]; substanca me erë të 

mirë [aromatizues] për pije [vajra esencialë]; kripëra për banjë, jo për qëllime mjeksore; 

bojra për mjekër; përgatitje kozmetike për qëllime dobësimi; ngjitës për fiksimin e 

qerpikëve artificialë; kalkime zbukurimi për qëllime kozmetike; regjës për qëllime 

kozmetike; përgatitje për zbardhim [çngjyrues] për qëllime kozmetike; përgatitje për 

pastrim të protezave të dhëmbëve; shami letre të ngopura me locione kozmetike; 

shkëlquesa për dhëmbë të vënë; ngjitës për qëllime kozmetike; locionë pas-rroje; spraj për 

flok; bojë për qerpikë-vetulla; lule të thara dhe erëza  [artikuj arome]; spraj për freskim 

frymëmarrje; xhelra dentar për zbardhim; kallamë temjani; përgatitje për aromatizim ajri; 

kallamë për freskim frymëmarrje; përgatitje dushi për higjenën personale ose qëllime 

erëheqje [artikuj tualeti]; përgatitje prej aloe vera për qëllime kozmetike; xhelra për masazh 

ndryshe nga ata për qëllime mjeksore; shkëlqyesa buze; balsam ndryshe nga ato për qëllime 

mjeksore; shampo të thata; artikuj artistik për thonj; përgatitje për mbrojtje nga dielli; 

përgatitje për fërkim; përgatitje të aloe vera për qëllime kozmetike; vajra masazhi për 

qëllime kozmetike; larësa goje pa ilaç; vaj bajame; sapunë prej bajame; qelibar [parfum]; 

sapunë për të shndërit pëlhurat; sapunë rroje; larës goje, jo për qëllime mjeksore; dyll për 

mustaqe; vajra esencialë prej limoni; Kolonjë; ngjyruesa për qëllime tualeti; letër zumpare; 

përgatitje për heqje verniku; ngjitësa për fiksim të flokëve artificial; kripëra zbardhimi; 
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sodë zbardhimi; zbardhues për lavanderi; lustër lavanderie; dru me aromë; karbide të 

metalit [gërryesa]; karbid silikoni [gërryes]; hi vullkanik për pastrim; krem për këpucë; 

përgatitje për lustrim; përgatitje për shkëlqim; dyll këpucësh; lustër për mobilje dhe 

dysheme; përgatitje për shkëlqim [lustër]; dyll për këpucarët; parafinë për këpucar; dyll për 

lavanderi; dyll për dysheme parketi; dyll për shkëlqim; dyll për rrobaqepësa; ngjyruesa për 

lavanderi; ruajtësa lëkure [shkëlqyesa]; artikuj kozmetike për kafshë; shkumësa për 

pastrim; larguesa njollash; kremra për lustrim; sodë për larje, për pastrim; pasta për rripa 

për mprehje brisqesh; kremra për lëkurë; përgatitje për heqje ngjyrash; përgatitje për heqje 

verniku; temjan; përgatitje për njomje për lavanderi; esenca eteriale; përgatitje për pastrim; 

letër për lustrim; letër zmerile; gurë për lustrim; gurë prej shkume deti; safrol; tretësirë 

hidroksid natriumi; turpentin, për çlyrosje; vaj terpentine për çlyrosje; terpena [vajra 

esencialë]; veshje abrazive; veshje qelqi; gur fosil silice për lustrim; abrazivë; zumpare; 

amoniak [alkal i avullueshëm] [detergjent]; gurë shapi [regjës]; lëndë zbutëse për pëlhurë 

për përdorim në lavanderi; shampo për kafshë shoqëruese; ajër i presuar në bidon teneqeje 

për qëllime pastrimi dhe heqje pluhrash; pëlhura të ngopura me një detergjent për pastrim; 

deodorantë për kafshë shoqëruese; peceta letre të ngopura me vajra esencialë për përdorim 

kozmetik dhe peceta letre për kozmetik të para-njomura; vajra, locionë, kremra, pudra për 

qëlllime kozmetike dhe përgatitje kozmetike për banjo; xhel për trup dhe për dush; kremra 

për fytyrë, lëkurë dhe trup për përdorim kozmetik; lëndë për ushqim floku [për përdorim 

kozmetik]; kremra pas-rroje; ujë tualeti; shkumë rroje; xhel për rroje; kremra për rroje, 

lapsa për rroje [regjësa]; shtresuesa; spraj me ujë mineral për përdorim kozmetik; përgatitje 

për larje floku; vajra për qëllime pastrimi; përgatitje për pastrim në të thatë; gurë për rroje 

[regjësa]; shami letre të ngopura me vajra kozmetikë dhe locionë; rimelë; fshehësa [artikuj 

kozmetikë]; zbutësa lëkure; kremra për lëkurë; larguesa të lustrës të thoit; holluesa të 

lustrës të thoit; sedefë për thonjë të gishtave; materiale për kalim gdhendjesh dhe figurash 

në thonjë   

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

ushqim dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjeksor dhe veterinari, ushqim 

për bebe; shtesa ushqimore dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, material për fashatim 

plage; përgatitje për mbushje dhëmbi dhe material për marrje forme për qëllime dentare; 

dizinfektantë; përgatitje për shkatërim parazitësh; këpurdhëvrasës, herbicide; përgatitje për 

pastrim ajri; leukoplastë ngjitës; përgatitje për banjë për qëllime mjeksore; kripëra për banja 

me ujë mineral; banja oksigjeni; ujë deti për banjo mjeksore; përgatitje terapeutike për 

banjë; përgatitje balsamike për qëllime mjeksore; bandazhe mjeksore; bandazhe për 

fashatim; balsam për qëllime mjeksore; sheqerka me ilaç; baltë mjeksore; baltë për banja; 

byzylykë për qëllime mjeksore; përgatitje për trajtimin e djegieve; përgatitje për kallo; 

përgatitje farmaceutike; rripa për peceta sanitare [peshqirë]; pambuk për qëllime mjeksore; 

përgatitje kimiko-farmaceutike; shkopinj tymues; përgatitje me vitamina; solucione për 

lente kontakti; përgatitje për djegie nga dielli për qëllime farmaceutike; lapsa për 

kokëdhimbje; lapsa kaustikë; përgatitje për morth; lapsa hemostatik; ujë melise për qëllime 

farmaceutike; ujra mineral për qëllime mjeksore; kripëra uji mineral; ujë termal; lëvore për 

qëllime farmaceutike; eliksirë [përgatitje farmaceutike]; tretësa për heqje të leukoplastëve 

ngjitës; purgativë; yndyrë mjelje; locionë për qëllime farmaceutike; çamçakëzë për qëllime 

mjeksore; brekë sanitare; tampon sanitar; mbushje sanitare; peshqirë sanitar; përgatitje 

farmaceutike për kujdes të lëkurës; çajra bimorë për qëllime mjeksore; përgatitje 

farmaceutike për trajtim të zbokthit; ilaçe për djersitje të këmbës; përgatitje sterilimi; 
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pomadra për djegie nga dielli; kripëra banje për qëllime mjeksore; pije dietike të 

përshtatura për qëllime mjeksore; peceta higjenike për gra [sanitare]; përgatitje tymosëse 

për qëllime mjeksore; shami të ngopura me locionë farmaceutikë; përgatije me elementë 

gjurmues për përdorim tek njerëzit dhe kafshët; larësa goje për qëllime mjeksore; 

deodorantë për veshje dhe tekstilë; përgatitje që deodorizojnë ajrin; pilula për nxirrje; larësa 

goje me ilaç; përgatije me aloe vera për qëllime farmaceutike; dezinfektantë për qëllime 

higjenike; përgatitje për pastrim duarsh; ngjitësa për vënie dhëmbësh; artikuj për 

kokëdhimbje; pambuk antiseptik; leukoplastë mjeksorë; ilaçe prej drithi; pambuk për 

qëllime mjeksore; kopër për qëllime mjeksore; infuzione mjeksorë; çaj mjeksor; vaj prej 

mëlçisë së merlucit; ilaçe qetësues për nerva; ilaçe për djersitje; shirita ngjitës për qëllime 

mjeksore; peceta për mospërmbajtje; përgatitje që pastrojnë lentet e kontaktit; fibra dietike; 

pelena, thithëse, për mospërmbajtësit; mbushje pambuku për ushqyerje me gji; ngjitës 

kocke për qëllime kirurgjikale dhe ortopedike; ndrydhësa oreksi për qëllime mjeksore; 

përgatitje për dush për qëllime mjeksore; larësa syri; pilula për ndrydhësa oreksi; pilula 

antioksidante; përgatitje mjeksore për qëllime dobësimi; ndihmësa për qëllime mjeksore; 

alkol mjeksor; alkol për qëllime farmaceutike; lënda anestezike; antibiotikë; përgatitje 

kundra parazitëve; përgatitje antiseptike; barna për qëllime njerëzore; barna për qëllime 

veterinare; barna për qëllime dentare; përgatitje farmaceutike për përdorim në sy; përgatitje 

bakteriale për përdorim mjeksor dhe veterinar; qetësuesa; përgatitje biologjike për qëllime 

mjeksore; përgatitje biologjike për qëllime veterinare; bimë pastruese dhe detoksifikuese; 

lapsa rrudhës; kontraceptivë kimik; kontraceptivë kimik për diagnostikim shtatzanie; 

përgaitje kimike për qëllime mjeksore; përgatitje kimike për qëllime farmaceutike; 

përgatitje kimike për qëllime veterinare; deodorantë, ndryshe nga ata për njerëz ose për 

kafshë; detergjentë për qëllime mjeksore; substanca dietike të përshtatura për përdorim 

mjeksor; ushqim dietik përshtatur për përdorim mjeksor; ilaçe për qëllime mjeksore; 

përgatitje me cilësitë e albuminës për qëllime mjeksore; enzima për qëllime mjeksore; 

enzima për qëllime veterinare; përgatitje prej enzime për qëllime mjeksore; glukozë e 

përshtatur për përdorim mjeksor; gomë për qëllime mjeksore; infuzione mjeksore; hormone 

për qëllime mjeksore; lëndë të pakëndëshme për insekte; myshk Irlandez për qëllime 

mjeksore; kapsula për ilaçe; germicide; kompresa; pije me qumësht të maltuara për qëllime 

mjeksore; qumësht bajameje për qëllime farmaceutike; pije mjeksore; përgatitje mjeksore 

për rritje të flokut; bimë mjeksore; pelena; tamponë sanitar; mentol; shtesa ushqimore 

minerale; përgatitje për të ndihmuar daljen e dhëmbëve; përgatitje për mbrojtje nga mola; 

letër për mbrojtje nga mola; shtesa ushqimore të përshtatura për përdorim mjeksor; vajra 

mjeksorë; përgatitje kundra parazitëve; paraziticide; tableta për qëllime farmaceutike; 

mendër për qëllime farmaceutike; mbushje për rrëgjyl; fenol për qëllime farmaceutike; 

pilula për qëllime farmaceutike; përgatitje antikriptogamike; çanta mjeksore, të 

transportueshme, të mbushura; kripëra me aromë; vaj kastori për qëllime mjeksore; 

pomadra për qëllime mjeksore; hape të tretshme prej kripe amoniaku; kripëra për qëllime 

mjeksore; barna gjumi; çaj për dobësim për qëllime mjeksore; shurupra për qëllime 

farmaceutike; shirita për teste mjeksore; tinktura për qëllime mjeksore; glukozë për qëllime 

mjeksore; larësa vagine; vazelinë për qëllime mjeksore; kuti të ndihmës së parë, të 

mbushura; dixhestivë për qëllime farmaceutike; lapsa për lytha; pëlhura larje të 

paranjomura [shami] të ngopura me përgatitje farmaceutike; pelena për bebe prej material 

tekstili; brekë-pelena [pelena si brek] 
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8   Vegla dore dhe mjete (që operojnë pa elektricitet); takëm [thika, pirunj dhe lugë]; armë 

të ftohta; brisqe rroje; pinceta; shtytës për lëkurën mbi thua; përdredhësa qerpiku; gërshërë 

për mjekër; gërshërë; prerëse thonjsh; piskatore; vegël për heqjen e qimeve; takëme 

pedikyri; kuti brisqesh rroje; vegla dore për qethje flokësh; brisqe rroje; kuti për rroje; lima 

për thonjë, elektrike ose jo-elektrike; prerëse për thonjë, elektrike ose jo-elektrike; lustruesa 

për thonj, elektrik ose jo-elektrik; takëme manikyri; pajisje për heqje qimesh, elektrike dhe 

jo-elektrike; takëme manikyri, elektrik; shkopinj manikyri [vegël për manikyr]; shkopinj 

palisandre [vegla manikyri]; masha për të bërë çurrela; rripa lëkure për mprehje; 

instrumenta për mprehje brisku; instrumenta për mprehje brisku; lima; instrumenta për 

hollim tehu; hekura për lustrim [vegla për shkëlqim]; aparatura për tatuazh; brisqe rroje, 

elektrike ose jo-elektrike; takëm tavoline, veçanërisht për fëmijë, gjithashtu të bërë prej 

plastike; gërshërë thonjsh për bebe, elektrike ose jo-elektrike; lugë të ndjeshme, në veçanti 

lugë që ndryshojnë ngjyrën sipas temperaturës; hekura për drejtim floku, jo-elektrikë; 

aparatura për prerje flokësh (elektrike dhe jo-elektrike); makinë për prerje flokësh për 

përdorim personal, elektrike dhe jo-elektrike; vegla për heqje gozhdës; aparatura për shpim 

veshësh; vegla dore për bërje flokësh kaçurrela; vegla dore për dredhje floku   

10   : Aparatura dhe instrumenta kirurgjikalë, mjeksorë, dentarë dhe veterinarë, gjymtyrë, 

sy dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; material për qepje plage; doreza për ushqyerje 

dhe kujdes shëndetsor për qëllime mjeksore; doreza për qëllime mjeksore, doreza për 

masazh për qëllime mjeksore; proteza floku; doreza për të bërë makjazh për qëllime 

mjeksore; doreza njëpërdorimshme për qëllime mjeksore; doreza antiseptike për qëllime 

mjeksore; jastëkë për ngrohje [jastëkë], elektrikë, për qëllime mjeksore; dhëmbë artificialë; 

aparatura për masazh estetik; kruajtëse gjuhe; mjete për pastrim veshi; pasqyra për dentist; 

aparatura masazhi; gjymtyrë artificiale; prezervativë; sy artificial.     

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

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; ngrohësa shisheje bebesh (elektrike); shishe për ujë të 

nxehtë; llamba ndriçimi për gjumë; drita nate; avulluesa; karrige tualeti për fëmijë (WC); 

kabina tualeti (WC); uturak për fëmijë që zhvendoset (WC); tharëse flokësh si kapuçë; 

jastëkë për ngrohje, jo për qëllime mjeksore; pajisje të instaluara banje; pajisje metali që 

përmbajnë qymyr për ngrohje shtrati; bide; aparatura për nxirrje; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; pajisje të instaluara për gjenerim avulli; pajisje me avull për heqje rrudhash; 

aparatura dezinfektuese; makinë automatike dezinfektuese për tualete; aparatura për heqjen 

e erës së keqe, jo për përdorim personal; aparatura për distilim; koka dushi; makina dhe 

aparatura për akull; freskore elektrike për përdorim personal; çajnikë, elektrikë; pajisje 

sinjalizuese me dritë; abazhurë tavolinë me formë të rrumbullakët; pajisje elektrike ose jo-

elektrike për të mbajtur këmbët ngrohtë; aparatura me avull për kozmetikë fytyre [sauna]; 

aparatura për ftohje pije; tharëse flokësh; aparatura për tharje duarsh për banjo; aparatura 

me ajër të ngrohtë; mbulesa, elektrike, jo për qëllime mjeksore; soba me ajër të ngrohtë; 

makina për kafe, elektrike; aparatura të instaluara për ajër të kondicionuar; pajisje dhe 

aparatura të instaluara për ftohje; enë frigoriferike; dollapë frigoriferik; llampa elektrike; 

fenerë për ndriçim; aparatura për largimin e erës së keqe; njësi për pastrim ajri; aparatura 

për tharje të ajrit; instalime për sauna; vaska me ndenjëse; shatërvane; stufa; kabina për 

banja turke, të transportueshme; llampa me rreze ultravjollcë, jo për qëllime mjeksore; 

aparatura për filtrim të ujit; pajisje të instaluara për ftohje të ujit; pajisje të instaluara për 

pastrim uji; aparatura për marrje uji; qese sterilizimi të flakshme; aparatura për shtjella uji   
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14   : Metale të çmuar dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, stoli [artikuj argjendarie]; 

gurë të çmuar; instrumenta  për matjen e kohës dhe krononmetrikë; agate; artikuj 

argjendarie prej qelibari të verdhë; perla të bëra prej ambroidi [qelibar i presuar]; hajmali 

[artikuj argjendarie]; pe argjendi [fill argjendi]; fije argjendi [artikuj argjendarie]; ora me 

lavjerës; lavjerësa [orë- dhe bërje orash]; cilindra [orë- dhe bërje orash]; byzylykë [artikuj 

argjendarie]; ora dore; rripa ore; stringla [artikuj argjendarie]; karfica zbukurimi [artikuj 

argjendarie]; fusha [ore- dhe bërje orash]; ora diellore; ora me kurdisje; zinxhirë [artikuj 

argjendarie]; zinxhirë ore; kronografë [ora]; kronometra; kronoskopë; instrumenta 

kronometrik; varëse [artikuj argjendarie]; byzylykë për këmbë [artikuj argjendarie]; artikuj 

argjendarie sipas modës; ora muri, tavoline dhe dore, elektrike; kapëse për kravata; 

monedha; diamantë; kuti për orë – dhe bërje orash; fije prej metali të çmuar [artikuj 

argjendarie]; kuti ore; artikuj argjendarie prej fildishi; arnamente prej qelibari të zi; qelibar i 

zi, i papunuar apo gjysmë i punuar; monedha bakri; medaljonë [artikuj argjendarie]; 

medalje; metale të çmuara, të papunuar ose gjysmë të punuar; ora; zemberekë ore; xhama 

ore; mekanizma për ora muri, tavoline ose ora dore; olivinë [gurë të çmuar ]; flori, i 

papunuar ose i rrahur; fill floriri [artikuj argjendarie]; karfica ornamentale; margaritarë 

[artikuj argjendarie]; gurë gjysmë të çmuar; platin [metal]; ora me zile; spinel [gurë të 

çmuar]; statuja prej metali të çmuar; artikuj argjendarie prej guri të çmuar artificial; aliazhe 

prej metali të çmuar; unaza [artikuj argjendarie]; punime arti me metal të çmuar; kuti prej 

metali të çmuar; stoli për kapele prej metali të çmuar; vathë; stoli për këpucë prej metali të 

çmuar; butona mansheti; buste prej metali të çmuar; kuti orash; kuti për ora [për paraqitje]; 

figurina [statujëza] prej metali të çmuar; karfica [artikuj argjendarie]; karficë kravate; 

simbole prej metali të çmuar; varëse çelsash [stringla ose medaljon]; argjend, i papunuar 

ose i rrahur; karkasa për artikuj argjendarie [kuti]; rruaza për të bërë artikuj argjendarie; ora 

diellore   

16   Letër, kartonë; materiale të shtypur; materiale për libërlidhje; fotografi; artikuj shkrimi; 

lëndë ngjitëse për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; materiale për artistë; furça për 

pikturë; makina shkrimi dhe pajisje zyre (me përjashtim të mobiljeve); materiale mësimore 

dhe për mësimdhënie (me përjashtim të aparaturave); materiale plastike për amballazhim, 

që nuk përfshihen në klasa të tjera; modele të shtypjes; blloqe për tipografi; qese jo të 

flakshme për amballazhim; qese letre për amballazhim; qese plastike, për amballazhim; 

letër; furça për piktorë; letër higjenike; qese letre; shami letre; artikuj shkrimi; qese 

[mbështjellëse, qese] prej letre ose plastike, për amballazhim; gluten [ngjitës] për artikuj 

shkrimi ose qëllime shtëpiake; shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; 

fasha ngjitës për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; brum me niseshte [ngjitës] për 

artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; furça; shirita vet-ngjitës për artikuj shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; grykashkë prej letre; kuti prej kartoni ose letre; peceta prej letre për 

largimin e makjazhit; peceta tavoline prej letre; shami letre; shami letre të flakshme; 

peshqir duarsh të flakshëm prej letre; shtupa letre të flakshme; peshqir duarsh prej letre; 

peshqir fytyre prej letre; tabela prej letre ose kartoni; thuma [artikuj shkrimi]; furça për 

shkrim; instrumenta shkrimi; fjongo prej letre; fletë thithëse prej letre ose plastike; fletë 

prej letre ose plastike për kontroll të lagështirës; kuti lapsash; shkumësa me ngjyrë; 

shkruejtësa me maje shajaku; makina me shirit ngjitës [pajisje zyre]; shirita të gomuar 

[artikuj shkrimi]; blloqe shënimesh; blloqe [artikuj argjendarie]; rripa dore për mbajtje të 

instrumentave të shkrimit; dizenjime për qëndisje [modele]; pajisje lagështuese [pajisje 

zyre]; letërthithëse; kuti për kapele prej kartoni; këmbaleca për piktorë; grafit lapsi; fshirësa 
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prej gome; lapsa prej qymurdruri; pjata për vizatim me bojra uji [bojëuji] për artistë; pastelë 

[shkumësa me ngjyrë]; modele për rrobaqepsi; modele për bërje rrobash; fjongo prej letre; 

fasha elastike për zyra; shkopinj prej boje për kaligrafi; letër dylli; stilolapsa me ngjyra 

[artikuj shkrimi]; libra; blloqe shënimesh; mprehëse lapsash kozmetikë; qese 

[mbështjellëse, qese] prej plastike, për amballazhim   

18   : Lëkurë dhe imitacione prej lëkure; lëkurë kafshe dhe gëzofë; sëndukë dhe valixhe 

udhëtimi; çadra dhe çadra dielli; bastunë; kamzhikë, pajime dhe takëme për kuaj; qese jo 

për amballazhim; qese plastike jo për amballazhim; rripa lëkure; kuleta; rripa për pajisje të 

ushtarëve; shkopinj çadre; shkop për ecje; ndenjëse si shkopinj ecje; çanta gjahu [pajisje 

shtesë për gjueti]; çanta shkolle; çanta për karta [portofolë]; kuti për kapele prej lëkure; 

sëndukë për udhëtim; lidhëse lëkure; tirante lëkure; mbulesa prej lëkure [gëzof]; lëkurë, e 

papunuar ose gjysmë e punuar; fill lëkure; imitacion lëkure; çanta shpine; çadra dielli; 

gëzofë; doreza çadre; portofol xhepi; çanta me rrota për psonisje; çanta për psonisje; 

valixhe e vogël lëkure për dokumenta; çanta për alpinistë; çanta për fushues; çanta plazhi; 

çanta të vogla dore udhëtimi; çanta udhëtimi; qese [mbështjellëse, qese] prej lëkure, për 

amballazhim mallrash; rripa lëkure që vendosen në mesin e kafshëve për të mbajtur diçka; 

çanta për libra dhe dokumenta; sete për udhëtim [artikuj prej lëkure]; valixhe të vogla për 

udhëtim; doreza valixheje; kuti prej lëkure ose pothuajse lëkure; çanta prej rrjete dhe 

zinxhirë për gra; çanta, prej lëkure ose pothuajse lëkurë; sëndukë [bagazhe]; kuti tualeti, jo 

të pajisura; kuti prej fibre të vullkanizuar; çanta të vogla shpine për eskursionistë; çanta për 

rroba për udhëtim; çanta për çelësa; çanta prej rrjete për psonisje; çanta për sporte; hobe për 

mbartje foshnje; çanta për mbartje fëmijësh; çanta beli; sëndukë; çanta tualeti, kuti tualeti; 

çanta; shkopinj që ndihmojnë në marshim; hobe për mbartje fëmijësh; çanta me materiale 

për ndërrim dhe pastrim të bebeve; kuti prej lëkure ose pothuajse lëkure; çanta për artikuj 

kozmetike të shitura bosh; qese jo të flakëshme, jo për amballazhim; qese prej letere, jo për 

amballazhim   

20   : Mobilje, pasqyra, korniza për piktura; zbukurime prej plastike për artikuj ushqimorë; 

xham i argjendizuar [pasqyra]; dollape rrobash; dollape për ilaçe; skelete furçash; freskore 

për përdorim personal, jo-elektrike; pllaka si pasqyrë; pasqyra dore [pasqyra për tualet]; 

manekinë; kuti, jo prej metali [ruajtje, transport]; kosha, jo prej metali; shtroje, me 

përjashtim të çarçafëve; jastëkë; dyshekë; aparate për shpërndarje peshqirësh, të fiksuar, jo 

prej metali; kuti amballazhimi prej plastike; mbulesa për tesha [garderobë]; kanistra 

[kosha]; varëse rrobash; jastëkë; jastëkë prej ajri, jo për qëllime mjeksore; mbushje prej 

ajri, jo për qëllime mjeksore; dyshekë prej kashte; kashtë e thurur, me përjashtim të hasrës; 

gërshetë prej kashte; paret portativ [mobilje]; tryeza tualeti; punime artistike prej druri, 

dylli, allçie ose plastike; sëndukë, jo prej metali; kuti prej druri ose plastike; figurina 

[statujëza] prej druri, dylli, allçie ose plastike; mbështjellëse për veshje [ruajtje]; rafte për 

ruajtje; karroca për servirje çaji; tabela ekspozimi; mobilje të fryra; guacka të gocave të 

detit; perde bambuje; elementë për mbyllje, jo prej metali, për kuti; pajisje shtrati, jo prej 

metali; shtretër; ndarësë ambientesh [mobilje]; karrige berberi; varëse, jo prej metali, për 

kremastar; hallka perdesh; mbajtëse perdesh, jo prej materiali tekstil; dollap për peshqirë 

[mobilje]; varëse për kapele; byzylyk identifikimi, jo prej metali, ndryshe nga artikujt e 

argjendarisë; pllaka identiteti, jo prej metali; grila të brendshme prej tekstili për dritare; 

grila të brendshme për dritare [grila] [mobilje]; varëse palltoje; varëse rrobash, jo prej 

metali; varëse të fiksuara të rrumbullakta, jo prej metali; arka për dezinjatorë; jastëkë të 

gjatë të rrumbullakët; artikuj shportarie; çelësa prej kartash plastike, jo të koduar dhe jo 
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magnetikë; banakë [tavolina]; kolltukë; dyshekë me ajër, jo për qëllime mjeksore; karrige 

ergonomike për masazh; tavolina masazhi; skluptura me pjesë të lëvizëshme që lëvizin me 

trazimin e ajrit [zbukurim]; jastëkë për mbështetje të qafës; fole për shtretër foshnje ose 

karrige me rrota; perde prej rruzash për zbukurim; varëse rrobash [mobilje]; grila dritaresh 

[grila dritaresh të rrotullueshme] prej druri ose bambuje; stola; tabela prej druri ose 

plastike; mbështetëse për çadra; thasë për fjetje për kamping; tabela për varje çelësash; 

divanë; karrige plazhi; karrige [ndenjëse]; dollapë ekspozimi; platforma të varura në mur 

për ndërrim garzazh [pelena]; lavamanë [mobilje]; shtretër hidrostatik [uji], jo për qëllime 

mjeksore; objekte publiciteti që fryhen; shtroje për ndërrim pelenash; shilte për ndërrim 

pelenash; djepër; komplet zilkazh që tingëllojnë me fryrje ere [zbukurim]; mbajtëse 

artikujsh argjendarie në formë të duarve ose pemëve; mbajtëse artikujsh argjendarie.   

21   Pajisje dhe enë shtëpiake dhe kuzhine; krëhëra dhe sfungjerë; furça (me përjashtim të 

atyre që përdoren për pikturim); materiale për përgatitje furçash; artikuj për qëllime 

pastrimi; lesh çeliku; qelq i papunuar ose gjysmë i punuar (përjashtuar qelqin të përdorur 

për ndërtim); qelqe, porcelan dhe punime argjile, që nuk përfshihen në klasa të tjera; furça 

për kozmetikë; furça për të bërë makjazh; sfungjerë për makjazh; furça për thonj; furça për 

banjë; mallra për furçë; qime për furça; krëhëra; pëlhura për pastrim; pajisje kozmetike; 

krëhëra me dhëmbë të mëdhenj për flokë; çanta tualeti; sfungjerë për tualet; këllëfë për 

krëhër; tabakë xhami [material i papërpunuar]; furça për katran, me bisht të gjatë; pufe 

pudre; pajisje për qëllime shtëpiake; krëhëra elektrikë; kuti pudre; enë për qëllime shtëpiake 

apo kuzhine; furça për vetulla; pajisje tualeti; shishe parfumi; furça rroje ; mbështëse të 

furçave të rrojës; furça dhëmbësh; furça elektrike, me përjashtim të pjesëve të makinerive; 

furça elektrike për pastrim fytyre; buste prej porcelani, argjile ose qelqi; aparatura uji për 

pastrim dhëmbësh dhe gomash; kosha për përdorim shtëpiak; furça dhëmbësh, elektrike; 

aparatura për heqjen e erës së keqe për përdorim personal; sfungjerë për qëllime shtëpiake; 

pagure; doreza për qëllime shtëpiake; doreza për lustrim; filxhanë prej letre ose plastike; fill 

për qëllime dentare; sfungjerë abrazivë për pastrim të lëkurës; pajisje për heqje të 

makjazhit; pajisje shtëpiake ose kuzhine; fshesa; kova; legena [enë]; kuti metalike për 

shpërndarje të peshqirëve prej letre; kuti sapuni; vazo [tasa]; pajisje djegëse me erë të mirë; 

furça për këpucë; gota [enë]; pajisje për hekurosje kravatash; aparatura për shpërndarje letër 

higjenike; aparatura për shpërndarje sapuni; mbajtëse sfungjeri; aparatura dhe makineri për 

lustrim, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; materiale lustrimi për shkëlqim letre dhe guri, 

përjashtuar përgatitjet; mbajtëse sapuni; mbajtëse picetash; qelqe të vizatuara; punime arti 

prej porcelani, argjile dhe qelqi; tabaka për qëllime shtëpiake; pendë për heqje pluhuri; 

pëlhura për heqje pluhuri [lecka]; figurina [statujëza] prej porcelani, qeramike, argjile ose 

qelqi; shtupë pastrimi; kapëse rrobash; gota pije; çanta izotermike; pjata, pjata për ngrohje 

[si enë të izoluara termikisht për ushqim], enë të thella për ushqyerje bebesh dhe invalidësh; 

vaska për bebe (të mbartshme); ngrohëse shishesh për fëmijë (jo-elekrike); furça për 

pastrim e shisheve të ushqimit për bebe; furça floku; mbajtëse shishesh; kuti për mbajtje 

gjelle; kuti frigoriferike; enë për ngrohje (enë të izoluara termikisht); furça për pudër; kova 

plehrash; aparatura për heqje makjazhi, jo-elektrike; avulluesa aerosoli, jo për qëllime 

mjeksore; sita të imëta (artikuj shtëpiake); gota me fron; tavolinë hekurosje; aparatura për 

heqje të erës së keqe për përdorim personal; pjata të flakshme; kova akulli; furça elektrike, 

përjashtuar pjesët e makinës; shufra dhe unaza për varje peshqiri; laqe për insekte; enë të 

izoluara termikisht; shishe të izoluara termikisht; produkte qeramike për përdorim shtëpiak; 

çanta ftohëse, kuti, të mbartëshme, jo-elektrike; pajisje pastrimi, që operojnë me dorë; lecka 
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për pastrim; lugë këpucësh; aparatura për pastrim këpucësh, jo-elektrike; hekura për të 

mbajtur këpucët në kallëp (kallëp); mbajtesë letre higjenike; gota për pije; dërrasa për larje 

rrobash; vaska; kruajtëse dhëmbësh; kuti për kruajtëse dhëmbësh; ndarëse gishtash për 

përdorim në pedikyr [pajisje kozmetike dhe tualeti]; shabllonë thonjsh për manikyr [pajisje 

kozmetike dhe tualeti]; ndihmuesa për qerpikë [pajisje kozmetike dhe tualeti]; filxhanë për 

furça dhëmbësh   

22   Litarë, spango, rrjeta, tenta, streha, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese [që nuk 

përfshinen në klasa të tjera]; materiale mbushës dhe gjëra jo prej kauçuku ose plastike; 

lëndë e parë materiali tekstil fibroz; materiale lidhës, jo prej metali; qese [mbështjellëse, 

qese] prej tekstili, për amballazhim; fasho për mbështjelle ose lidhje, jo prej metali; pëlhura 

të gomuara; litarë; spango; thurje të bëra prej letre; thurje për rrjeta; flok mëndafshi   

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

mbulesa tavoline; fshirëse këmbësh për banjë (përjashtuar mbulesat); tekstura; çarçafë 

[tekstili]; lecka për xhama [peshqirë]; shtupa me copa që përdoren për larje; pëlhurë e 

gomuar, ndryshe nga artikujt e shkrimit; tekstura me përbërje qimesh kali [pëlhurë thesi]; 

pëlhura për shtëpi; peshqirë prej tekstili; shami tekstili; peshqirë fytyre prej tekstili; copa 

prej tekstili për heqje makjazhi; tekstile për shtëpi; tekstura prej imitimit të lëkurëve të 

kafshëve; velencë për udhëtim [mantele të mbështjellë]; çarçafë krevati; këllëf jastëku; 

tesha shtrati; mbulesa për shilte; mbulesa të përshtatura për kapak tualeti prej teksture; 

perde dushi prej tekstili ose plastike; shtrojë prej tekstili për të luajtur bebet dhe fëmijët; 

mbulesa krevati; mbulesë ndenjëse për ndenjëset e fëmijëve; lecka për larje; rrjeta për 

mushkonja; pëlhura pambuku; mbulesa krevati prej letre; jorgan me pupla [mbulesë krevati 

e poshtme]; astar [tekstili]; astar për këpucë; fanellatë higjenike; tekstura prej përdorim 

tekstili; këllëfë dysheku [mbulesa dysheku]; mbulesa dysheku; rrjeta për mushkonja; thasë 

për fjetje [pëlhura liri të qepura në një thes]; mëndafsh [pëlhurë]; peceta tekstili; teksturë 

për këpucë; teksturë për veshje të brendshme grash; pëlhurë e zbukuruar me lajle   

25   Veshje, këpucë-sandale, kapele; brekë për bebe [veshje]; pajë fëmije të porsalindur 

[veshje]; veshje për bebe; pelerina shiu; shallra për në qafë; gjimbajtëse; gjimbajtëse për 

ushqim me gji; tabanë të brendshëm për këpucë; kapele të trikotuara, çorape të shkurtra, 

këpucë për ecje këmbadoras për fëmijë; kostume banjoje; brekë banjoje; rrobë banjo; kapuç 

për dush; sandale banje; pantofla banje; shami të larme [shallra]; veshje prej letre; boa [për 

në qafë]; veshje pelushi [ndërresa]; jelekë grash [veshje të brendshme grash]; kapuçë për 

dush; tabanë të brendshëm; shami xhepi zbukuruese; galloshe; këpucë me qafa pa lidhëse; 

çantë parash për në bel [veshje]; pajisje që nuk rrëshqasin për këpucë-sandale; rripa 

[veshje]; veshje për gjimnastikë; këpucë gjimnastike; doreza [veshje]; pantofla; sete 

kanatjeresh dhe bluzash të brendshme [ndërresa]; këmisha grash; bolero fundesh; këmisha; 

jakë këmishash [veshje]; pjesë të përparme këmishash; mbërthesa për veshje [llastik 

çorapesh]; korse; xhaketa [veshje]; fanella të thurura me mëngë të gjata [veshje]; kësula; 

kapuçë [veshje]; astar të gatshëm [pjesë veshjes]; xhepa për veshje; shamija koke; jeleqe 

grash; korse [ndërresa]; jaka [veshje]; kravata; kravata të gjera; grykashka, jo prej letre; 

veshje prej lëkure; ndërresa; të brendshme që thithin djersën; uniforma; mansheta; 

gjoksore; xhybe; këllëfë gëzofi për duar [veshje]; kapele [kapele]; kapele me strehë; 

mbulesa prej gëzofi për veshë [veshje]; veshje të brendshme prej leshi një-pjesëshe me 

mëngë dhe këmbëza të gjata [veshje]; sheshka; pizhama; sandale; veshje prej cope të gjatë 

pambuku ose mëndafshi e mbështjellë pas trupit e përdorur nga gratë e Azisë Jugore (sari); 

dorashka pa gishta; fjongo që lidhen në bel ose mbi shpatulla si pjesë uniforme; pizhama 
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trikotazhi; maska për gjum; vello [veshje]; pantollona; tabanë për këpucë; përparëse 

[veshje]; copa mbrojtëse nga lagështia që ngjiten në sqetull të robave; pantollona të 

shkurtra; çorape; aski çorapesh grash; shirita për në kokë [veshje]; këpucë ose sandale prej 

cope; shallra prej gëzofi; veshje plazhi; këpucë plazhi; llastik çorapesh; çorape grash; 

çorape grash që thithin djersën; thembër për çorape grash; aski për çorape grash; geta; triko; 

bluza me mëngë të shkurtra në formë T-je; të brendshme; të brendshme që thithin djersën; 

brekë; ndërresa; çorape grash gjer në pulpë; veshje të brendshme grash; veshje direkt për 

këmbë dhe kofsha   

26   : Dantella, qëndisje, fjongo dhe gajtanë; kopsa, gremça dhe syçka, gjilpëra me kokë 

dhe grepe; lule artificiale; tokëza për këpucë; gjilpëra rrobaqepsi; tokëza për veshje; shiritë 

për flokë; mustaqe artificiale; kapëse flokësh [karfica]; zbukurime për kapele, jo prej metali 

të çmuar; bordure për veshje; ngjitësa me kërcitje; shirita të zgjerueshëm për mbajtjen e 

mëngëve; shirit që vihet në krah me një shenjë identifikimi; bashkuesa për aski; karfica 

zbukurimi [pajisje shtesë për veshje]; tokëza rripi; lidhëse këpucësh; zbukurime për këpucë, 

jo prej metali të çmuar; syçka për këpucë; zbukurime për flokë; gjilpëra për përdredhje 

floku; tokëza të vogla për mbajtje flokësh [karfica për flok]; kapëse floku; rrjeta për flok; 

flok artificial; gërsheta prej fokësh; gjalmë për veshje; gremça [artikuj prej çikërimash]; 

bordure zbukuruese; artikuj çikërrimash, përjashtuar fillet; mustaqe artificiale; syçka për 

veshje; pupla shpendësh [pajisje shtesë për veshje]; shirita varaku [stoli për veshje]; fjongo 

[artikuj çikërrimash]; xhingla për veshje; paruke; pupla [artikuj shtesë për veshje]; tufa 

puplash [xhufka]; dantellë fundi; rozeta [artikuj çikërrimash]; lulka për veshje; tokëza për 

këpucë; paruke të vogla; fjongo elastike; tokëza [pajisje shtesë për veshje]; kurora me lule 

artificiale; distinktiv për veshje, jo prej materiali të çmuar; fasha me ngjitje në të nxehtë për 

zbukurime prej artikuj prej tekstili [artikuj çikërrimash]; distinktivë të rinj zbukurues 

[sumbulla]; rrathë për flokë; kapuç për ndryshim ngjyre të flokut; gremça dhe thekë për 

bashkim kordelesh; letra për bërje kaçurrela flokun; rruaza, ndryshe nga ato për të bërë 

artikuj argjendarie; shtesa floku; flok njeriu; bigudi flokësh, ndryshe nga mjetet e dorës; 

fasha për veshje [artikuj çikërimash]; mbërthecka; fruta artificiale; kapistal për drejtim 

fëmijësh; kuti gjilpërash; kuti rrobaqepsi; gajtanë; bigudi flokësh, jo elektrikë, ndryshe nga 

pajisjet e dorës   

 

 

 

(111)  22356 

(151)  12/03/2018 

(181)  26/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/312 

(732)  Coherus BioSciences, Inc. 333 Twin 

Dolphin Drive, Suite 600 Redwood City, CA 

94065, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  COHERUS  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Podukte farmaceutike.   

40   Sherbime prodhimi për të tjerët në lëminë e prodhimeve farmaceutike.   
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42   Sherbime hulumtimi, zhvillimi dhe konsulence në lëminë e mjekësisë, farmaceutikës 

dhe të bioteknologjisë    

44   Sigurimi i informatave nga lëmia e shëndetësisë dhe mjekësisë.   

 

 

 

(111)  22358 

(151)  12/03/2018 

(181)  26/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/313 

(732)  Coherus BioSciences, Inc. 333 Twin 

Dolphin Drive, Suite 600 Redwood City, CA 

94065, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  COHERUS BIOSCIENCES  

 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Podukte farmaceutike   

40   : Sherbime prodhimi për të tjerët në lëminë e prodhimeve farmaceutike   

42   : Sherbime hulumtimi, zhvillimi dhe konsulence në lëminë e mjekësisë, farmaceutikës 

dhe të bioteknologjisë    

44   Sigurimi i informatave nga lëmia e shëndetësisë dhe mjekësisë   

 

 

 

(111)  22359 

(151)  12/03/2018 

(181)  26/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/314 

(732)  Coherus BioSciences, Inc. 333 Twin 

Dolphin Drive, Suite 600 Redwood City, CA 

94065, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Podukte farmaceutike.   

40   Sherbime prodhimi për të tjerët në lëminë e prodhimeve farmaceutike   

42   Sherbime hulumtimi, zhvillimi dhe konsulence në lëminë e mjekësisë, farmaceutikës 

dhe të bioteknologjisë   

44   Sigurimi i informatave nga lëmia e shëndetësisë dhe mjekësisë   

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

179 

 

(111)  22362 

(151)  12/03/2018 

(181)  26/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/315 

(300)  1322662  08/12/2015  BX 

(732)  Coöperatie Royal FloraHolland U.A. 

Legmeerdijk 313, 1431, GB AALSMEER 

, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e udhëheqjes afariste; shërbimet e udhëheqjes administrative; 

shërbimet e zyres; shërbimet e ndërmjetësimit në qarkullim të cilat kanë të bëjm me 

bujqësinë, hortikulturen dhe pylltarinë, duke përfshirë lulet dhe bimët; shërbimet e shitjes 

me pakicë dhe shumicë  në lëminë e produkteve bujqësore, të hortikultures dhe pyjore, 

perms internetit, duke i përfshirë lulet dhe bimët; shërbimet promovuese reklamuese dhe të 

shitjes; shërbimet e organizimit të udhëheqjes afariste dhe konsultimit mbi afarizmin 

ekonomik; shërbimet e hulumtimit të tregut dhe analizës; ofrimi I shërbimeve të këmbimit 

të informative; shërbimet e përpunimit dhe udhëheqjes me bazen e të dhënave; shërbimet e 

organizimit të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komercijale; shërbimet e lobimit për 

qëllime komercijale për mirëqenjen e sektorit të horticultures   

 

 

 

(111)  22886 

(151)  29/03/2018 

(181)  26/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/316 

(732)  Non Stop Communication sh.p.k. 

Marigona Rezidence 532/1 | 10000 Prishtinë, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Diçka po Zihet 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Filma kinemaje, shirita videoje, videokaseta, audiokaseta, disqe video, CD rom 

Video lojra në CD, kompakt disqe, regjistrime, shirita, kaseta dhe kompakt disqe për 

riprodhimin e zërit dhe figurës , aparatet për incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e 

zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; studio televizive e 

radiofonike për riprodhim dhe regjistrim të zërit dhe të imazheve virtuale të regjistruara ose 
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direkt/live, fotografi në film (diapozitive), disqe pasqyrues dhe rrypa sinjalizues magnetike 

që shikohen me rreze laser, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë per 

perpunim te dhenave dhe imazheve të zërit për publicitet, transmetime televizive 

radiofonike dhe online, modema dhe pajisje për transmetimin online dhe në internet të 

prodhimeve televizive dhe radiofonike. Kamera dhe aparatura për transmetime online të 

“reality show”, të gjitha për të mbartur materiale që transmetohen në media duke filluar nga 

televizioni e deri tek telefonat e menqur/smart   

16   Letra dhe produktet prej letre, materiale të shtypura, posaçërisht doracakë për 

përdorim, libra gatimi, publikime, revista, buletine, fotografitë dhe reproduktimet, kartela 

me receta, etiketa të shtypura, tekste shkollore, shabllone, fotografitë me ose pa korniza, 

shtroja të vogla prej letre për gota, mbulesat prej letre për tavolina, shtrojat prej letre për 

pjata, tabelat për porosi dhe lajmërime   

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

41   Organizimi, produkcioni dhe prezantimi për spektakle, programe argëtuese radiofonike 

ose televizive, dhe online përfshirë “reality show” veçanerisht spektakel televiziv dhe 

online në internet kryesisht ne fushën e kulinarisë, kombinuar me klipe të shkurtëra, me 

humor, muzikë, kronika të shkurtëra etj   

42   Shërbime të restoranteve dhe shërbime hoteliere, strehim të përkohshëm dhe dhënie me 

qira shtëpish dhe ambientesh tregtare, rezervimin e hoteleve, apartamente dhe shtëpi 

pushimi, furnizim ushqimi shërbime të kateringut   

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

restorantet, baret, kuzhinat e lëvizshme dhe kateringu   

 

 

 

(111)  22293 

(151)  07/03/2018 

(181)  26/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/317 

(732)  Non Stop Communication sh.p.k. 

Marigona Rezidence 532/1 | 10000 Prishtinë, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Filma kinemaje, shirita videoje, videokaseta, audiokaseta, disqe video, CD rom 

Video lojra në CD, kompakt disqe, regjistrime, shirita, kaseta dhe kompakt disqe për 

riprodhimin e zërit dhe figurës , aparatet për incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e 

zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; studio televizive e 

radiofonike për riprodhim dhe regjistrim të zërit dhe të imazheve virtuale të regjistruara ose 

direkt/live, fotografi në film (diapozitive), disqe pasqyrues dhe rrypa sinjalizues magnetike 

që shikohen me rreze laser, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë per 

perpunim te dhenave dhe imazheve të zërit për publicitet, transmetime televizive 
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radiofonike dhe online, modema dhe pajisje për transmetimin online dhe në internet të 

prodhimeve televizive dhe radiofonike. Kamera dhe aparatura për transmetime online të 

“reality show”, të gjitha për të mbartur materiale që transmetohen në media duke filluar nga 

televizioni e deri tek telefonat e menqur/smart   

16   Letra dhe produktet prej letre, materiale të shtypura, posaçërisht doracakë për 

përdorim, libra gatimi, publikime, revista, buletine, fotografitë dhe reproduktimet, kartela 

me receta, etiketa të shtypura, tekste shkollore, shabllone, fotografitë me ose pa korniza, 

shtroja të vogla prej letre për gota, mbulesat prej letre për tavolina, shtrojat prej letre për 

pjata, tabelat për porosi dhe lajmërime   

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

41   Organizimi, produkcioni dhe prezantimi për spektakle, programe argëtuese radiofonike 

ose televizive, dhe online përfshirë “reality show” veçanerisht spektakel televiziv dhe 

online në internet kryesisht ne fushën e kulinarisë, kombinuar me klipe të shkurtëra, me 

humor, muzikë, kronika të shkurtëra etj   

42   Shërbime të restoranteve dhe shërbime hoteliere, strehim të përkohshëm dhe dhënie me 

qira shtëpish dhe ambientesh tregtare, rezervimin e hoteleve, apartamente dhe shtëpi 

pushimi, furnizim ushqimi shërbime të kateringut   

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

restorantet, baret, kuzhinat e lëvizshme dhe kateringu   

 

 

 

(111)  22252 

(151)  06/03/2018 

(181)  26/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/318 

(732)  INA-INDUSTRIJA NAFTE,d.d 

Avenija V.Holjevca 10 10000 Zagreb, HR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  INA ULTRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra motrike për automjete   

 

 

 

(111)  22253 

(151)  06/03/2018 

(181)  26/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/319 

(732)  INA-INDUSTRJA NAFE,d.d Avenija 

V.Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  INA 2T 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra motrike per motoçikleta dhe skuterë   
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(111)  22255 

(151)  06/03/2018 

(181)  26/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/320 

(732)  INA-INDUSTRIJA NAFTE,d.d 

Avenija V.Holjevca 10 10000 Zagreb, HR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  INA LIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Graso lubrifikus përrule dhe shtetër rëshqitës   

 

 

 

(111)  22258 

(151)  06/03/2018 

(181)  26/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/321 

(300)  014683098  15/10/2015  IE 

(732)  Irish Distillers Limited 

 Simmonscourt Hose,Simonrecurt 

Road,ballsbridge, IE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  FRA A NIT LESS,LIVE A 

BIT MORE 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoholike (pos birrave)   

 

 

 

(111)  22264 

(151)  07/03/2018 

(181)  01/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/322 

(732)  Nissan Chemical Industries, Ltd. 7-1, 

Kanda-Nishiki-cho 3-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  LEIMAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Herbicides; insekticide; fungicide; preparate për mbytjen e barërave të këqija dhe 

paraziteve.   
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(111)  22267 

(151)  07/03/2018 

(181)  01/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/323 

(591)  E Gjelbër (P340 C), e bardhë dhe e 

Zezë 

(732)  TEB SH.A.  Rr. Agim Ramadani Nr. 

15, Prishtinë 10.000, KS 

(740)  Misim Fetahu, Zyrtar Ligjor, 

Departamenti Ligjor  Rr. Agim Ramadani 

Nr. 15, Prishtinë 10.000 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softver dhe programe kompjuterike, publikimet elektronike, të gjitha në lidhje me 

shërbimet bankare; softver kompjuterik për përdorim në dhënien e shërbimeve për klienta; 

softver kompjuterik që u mundëson klientave qasjen online në llogaritë personale dhe 

informatat për llogaritë e tyre, si dhe u mundëson pagesat dhe transakcione të tjera nga këto 

llogari; kartelat; kartela shpenzimesh; kartela kreditore; kartela pagesash   

16   Kartela të shtypura bankare   

35   Ofrimin e informatave në lidhje me kartelat bankare, shërbime këto qe ofrohen edhe 

“on-line” nga baza e të dhënave kompjuterike ose nga interneti; ofrimin e kryerjes së 

pagesave përmes sistemit online si dhe kryerjen e pagesave me anë të kësteve; ofrimin e 

bonuseve/starpikëve për blerje në POS terminalet e bankës   

36   Shërbimet bankare; sigurimin e të hollave të gatshme dhe mundësia e kthyerjes së 

shumës deri në 12 këste mujore; shërbimet e mundësimit të përfundimit të punëve bankare 

nga shtëpia; dhe shërbimet bankare përmes internetit   

 

 

 

(111)  22272 

(151)  07/03/2018 

(181)  01/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/324 

(591)  E Gjelbër (P.340*2) 

(732)  TEB SH.A.  Rr. Agim Ramadani Nr. 

15, Prishtinë 10.000, KS 

(740)  Misim Fetahu, Zyrtar Ligjor, 

Departamenti Ligjor TEB SH.A.  

Rr. Agim Ramadani Nr. 15, Prishtinë 10000 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Produkte dhe shërbime: “Softver dhe programe kompjuterike, publikimet 

elektronike, të gjitha në lidhje me shërbimet bankare; softver kompjuterik për përdorim në 

dhënien e shërbimeve për klientë; softver kompjuterik që u mundëson klientave qasjen 
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online në llogaritë personale dhe informatat për llogaritë e tyre, si dhe u mundëson pagesat 

dhe transakcione të tjera nga këto llogari; kartelat; kartela shpenzimesh; kartela kreditore; 

kartela pagesash   

16   Kartela të shtypura bankare   

35   Ofrimin e informatave në lidhje me kartelat bankare, shërbime këto qe ofrohen edhe 

“on-line” nga baza e të dhënave kompjuterike ose nga interneti; ofrimin e kryerjes së 

pagesave përmes sistemit online si dhe kryerjen e pagesave me anë të kësteve; ofrimin e 

bonuseve/starpikëve për blerje në POS terminalet e bankës   

36   Shërbimet bankare; sigurimin e të hollave të gatshme dhe mundësia e kthyerjes së 

shumës deri në 12 këste mujore; shërbimet e mundësimit të përfundimit të punëve bankare 

nga shtëpia; dhe shërbimet bankare përmes internetit.   

 

 

 

(111)  22277 

(151)  07/03/2018 

(181)  01/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/325 

(732)  TEB SH.A.  Rr. Agim Ramadani Nr. 

15, Prishtinë 10.000, KS 

(740)  Misim Fetahu, Zyrtar Ligjor, 

Departamenti Ligjor  Rr. Agim Ramadani 

Nr. 15, Prishtinë 10.000 
 

 
 

(540)  TEB 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softver dhe programe kompjuterike, publikimet elektronike, të gjitha në lidhje me 

shërbimet bankare; softver kompjuterik për përdorim në dhënien e shërbimeve për klienta; 

softver kompjuterik që u mundëson klientave qasjen online në llogaritë personale dhe 

informatat për llogaritë e tyre, si dhe u mundëson pagesat dhe transakcione të tjera nga këto 

llogari; kartelat; kartela shpenzimesh; kartela kreditore; kartela pagesash   

16   Kartela të shtypura bankare   

35   Ofrimin e informatave në lidhje me kartelat bankare, shërbime këto qe ofrohen edhe 

“on-line” nga baza e të dhënave kompjuterike ose nga interneti; ofrimin e kryerjes së 

pagesave përmes sistemit online si dhe kryerjen e pagesave me anë të kësteve; ofrimin e 

bonuseve/starpikëve për blerje në POS terminalet e bankës   

36   Shërbimet bankare; sigurimin e të hollave të gatshme dhe mundësia e kthyerjes së 

shumës deri në 12 këste mujore; shërbimet e mundësimit të përfundimit të punëve bankare 

nga shtëpia; dhe shërbimet bankare përmes internetit   
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(111)  22279 

(151)  07/03/2018 

(181)  01/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/326 

(732)  ENI  S.p.A. Piazzale Enrico Mattei, 1 

00144 Roma, IT 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; thithës pluhuri; përbërje lagëse dhe 

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

 

   

 

 

(111)  22282 

(151)  07/03/2018 

(181)  01/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/327 

(732)  SOREMARTEC S.A. Findel Business 

Center, Complexe B Rue de Trèves, L-2632 

Findel Luxembourg a company organized 

under the laws, LU 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pastë dhe ëmbëlsira, biskota,  wafers të mbushura, wafers të mbështjellura, 

çokollatë dhe bonbone me çokollatë, biskota me arra dhe bajame, karamele   

 

 

 

(111)  22410 

(151)  13/03/2018 

(181)  01/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/328 

(591)  E  kuqe  

(540)   
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(300)  DE 302015051972.3  01/09/2015  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(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; 

përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe ngjitje; substanca kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substanca tanin; adezivë për qëllime industriale; 

kimikate industriale, posaçërisht preparate për heqjen e gurrit gëlqeror dhe preparate për 

zbutjen e ujit; filma të ndishëm të paekspozuar, pëlhura dhe tabakë të ndishëm për 

fotografi, letër otografike; pleh torfe, plehra natural; plehra azotik; humus, dhe për lule, 

kompost, dhe për ritje, tokë kimikisht e përgatitur me kondicioner; mbrojtës të luleve; enë 

dheu për kopshtari; kimikate kopshtarie (pos fungicideve, herbicideve, insekticideve dhe 

pesticideve); preparate kundër zjarrit; preparate që stimulojnë pjekjen dhe gatimin për 

qëllime industriale; zbutës mishi për qëllime industriale; preparate kundër ngrirjes; 

baktericide onologjike (preparate kimike që përdoren për bërjen e verës); potasë; preparate 

bakteriologjike për acetifikim; ëmbëltues artificial (preparate kimike); cement për mbathje, 

rëshira për lëkura, rëshirë për pikëlim (ngyrosje); stuko xhami; nisheste për qëllime 

industriale; ngjitëse për varëse letre; preparate për heqjen e tapetave; ngjitës për pllaka 

muri; tretës për llak; substanca për kujdes të këmbëve në çorape; rripa për makina 

automjetesh; kimikate për mbrojtje të lëkurës nga lagështia, kimikate për impregnim të 

lëkurës; kimikate për rinovim të lëkurës; ngjitës për qëllime industriale; kimikate për 

mbrojtje të tekstilit nga uji; kimikate për prevencë nga njollat për përdorim në pëlhura; 

kompozime për riparim të rrotave; kompozime pë rriparim të gomave të brendshme të 

rrotave; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 01   

2   Ngjyra, vernik, llak; mbrojtës nga ndryshku dhe kundër dëmtimit të drurit; ngjyruesës;  

fiksues;  rrëshira natyrale të pa përpunuara; metale në formë folish dhe pluhuri për piktorë, 

dekoratorë, printerë dhe artistë; ngjyrues për likerë; ngjyra këpucësh; ngjyra kundër zjarit; 

graso kundër ndryshkjes; pasta priterësh (bojë shtypi); bojë për printim, gëzhoja për bojë 

printerësh për kompjuter, gëzhoja toneri (të mbushura) për printerë, makina faksimilesh dhe 

fotokopjues; ngjyra; glazura (ngjyra, llak); mbështjellës druri (ngjyra), ngjyrues për pije; 

ngjyra ushqimi; letër për ngjyrosje të vezëve të pashkëve; mbulesa për pjesët e poshtme të 

shasive të veturave; hollues për ngjyra; tempera (ngjyra); i gjith malli i lartëpërmendur për 

aq sa është i përfshirë në klasën 02   

3   Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, gërryerje dhe abrazivë; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione flokësh; dentifricë; tualeteri (higjienë personale); losione flokësh për higjienë 
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personale; preparate kozmetike për kujdes lëkure; ngjitës për qëllime kozmetike; losione 

pas rrojes; antiprespirant (tualeteri); preparate antistatike për qëllime shtëpiake; 

aromatizues (vajra esencial); lëvore kullaie për larje; kripëra banje, jo për qëllime 

mjekësore; preparate kozmetike për banjë; maska bukurie; kripra për zbardhje; soda për 

zbardhje; detergjent për ruajtjen e bardhësisë për lavanderi; kimikate për freskim të 

ngjyrave për përdorim shtëpiak (lavanderi); preparate për heqjen e ngjyrava; stuko 

kozmetike (për mbushje); preparate kimike për qëllime dobësimi; kozmetikë për kafshë; 

kremë kozmetike; krem për zbardhje të lëkurës; lustrues protezash; preparate për pastrimin 

e protezave; spraj për freskim të frymëmarjes; deodorant për qenje njerzore dhe kafshë; 

detergjent të ndryshëm nga ata që përdoren në proceset e prodhimit dhe për qëllime 

mjeksore; ngjyra kozmetike; eau de Cologne (ujë kolonje); krem flokësh; xhele flokësh, 

shamponë, kondicioner flokësh dhe mbajtje të lagështisë; parfume; buzëkuq; krem dhe 

losione fytyre; thonj të remë; lustrues dhe vernik për thonj; preparate zbardhues për qëllime 

kozmetike; ngjyrues për torte (vajra esenciale); esenca eterike; qumsht pastrues për qëllime 

tualeti; kozmetikë vetullash; lapsa vetullash; zbutës pëlurash për përdorim lavanderie; 

qerpik të remë; dyll për parket; ngjyra flokësh; ngjyra mjekre; dyll mustaqesh; spraj 

flokësh; preparate për valëzim të flokëve; zbardhues për lavanderi; preparate për zbutje në 

lavanderi; nisheste për qëllime lavanderie; losione për qëllime kozmetike; make-up; pudër 

make-up; preparate make-up; preparate për heqjen e make-up-it; maskara; larës goje, jo për 

qëllime mjekësore; preparate për kujdes të thonjve; lapsa kozmetik; dyll për parket; pomadë 

për qëllime kozmetike; putpuri (aroma); shkumë deti (gurr); veshje rrëre (zmerile); letër 

zmerile; dru aromatizues; shampon për kafshë; krem barkash; lustrues këpucësh; dyll 

këpucësh; preparate zbutës (nishesteje); sapun pëë zbardhje të veshjeve; nisheste lustruese 

për qëllime lavanderie; preparate për rezitje (kozmetike); facoleta të lagura me losion 

kozmetik; preparate për heqjen e llakut; dyll për depilim; dyll lavanderie; dyll lustrimi; 

krem për lëkurë; preparate depilimi; xhell petroliumi për qëllime kozmetike; transfere 

dekorative për qëllime kozmetike; shkop temjani (joss shkop); joss shkop (aromatizues); 

aromë; preparate banje, jo për qëllime mjekësore; detergjent enësh; preparate tualeti deri sa 

janë përfshirë në klasën 03; krem kundër diellit dhe rezitje; preparate për kujdes të lëkurës 

pas banjës në det; veshje e impregnuar me detrgjent për pastrim; pambuk deri sa është 

përfshirë në klasën 03, posaqërisht lesh pambuku; shputa, vata pambuku; preparate për 

drenazhim të tubave; solucione për fërkim; preparate antistatike për qëllime shtëpiake; 

preparate për shkëlqimin e gjetheve të bimëve; ekstrakte bimësh (parfume); baza bimësh 

për parfume; ajër i presuar në kanaqe për qëllime pastrimi ose pluhuri; preparate për heqjen 

e ngjyrës; preparate heqje shkallëzuese për qëllime shtëpiake; ngjyrues për qëllime 

lavanderie dhe tualeti; graso për qëllime kozmetike; heqës njollash; lëngje jo rëshqitës për 

dysheme; dyll jo rëshqitës për dysheme; xhel dental për zbardhje; glazura për qëllime 

lavanderie; lecka xhami; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës; preparate për rezitje 

(kozmetike); takëm kozmetik (e mbushur); losion për qëllime kozmetike; vaj bajemje për 

qëllime kozmetike; preparate larje të ngjyrave; preparate për rroje, shkumë për rroje, gurë 

për rroje (ostrigjen); losione për pas rroje; likuid për pastrim të xhamit të veturave; vajra 

për qëllime pastrimi; make-up; preparate për pastrim të tapetave; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 03   

4   Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; kompozime për absorbim, lagështim dhe lidhje 

të pluhurit; karburant (përfshi spirit për motor) dhe ndriques; kandela dhe qirinj për qëllime 

ndriqimi; graso për rripa; graso për lëkurë; graso për barka; vajra për ruajtjen e lëkurës; 
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vajra për ngjyrosje; preparate jo rëshqitës për rripa; praparate për heqjen e pluhurit; 

karburant të lëngshëm, solid dhe gazi (përfshi karburantët e motorit) dhe karburantët për 

ndriçim; derdhje druri (prodhime) për ndezje; derdhje letre për ndezje; ndezës zjarri; graso 

ndriques; kandela të pemës së krishtlindjes; dyll blete; gaz karburanti, dru zjarri, vajra 

karburanti, spirit i metilizuar; briketa ndezëse; kandela me parfum; briketa druri; qymyr 

druri, pluhur qymyri (karburant), torfë (karburant); briketa torfe (karburant); qirinj lampe; 

mbrojtës lëkure (vajra dhe graso); vajra motorik; gaz për ndriqim; vajguri (i papërpuuar ose 

i rafinuar); graso për barka; dyll ndriques; graso për armë, graso leshi; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 04   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; 

substanca dhe ushqime dietike të përshtatura për përdorim në mjeksi dhe veterinari, ushqim 

për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materiale fashimi; dyll dentar; 

materiale për mbushje të dhëmbëve; preparate për shkatërimin e dëmtuesve; fungicidë, 

herbicidë; preparate farmaceutike dhe veterinare për kujdes shëndeti, posaqërisht shëllirë, 

solucione dhe inhalatorë, solucione për iritim nazal, inhalim dhe gargara; kura që pihen për 

qëllime mjeksore; preparate dhe substanca mjeksore; pambuk absorbues; shirita adeziv për 

qëllime mjeksore; preparate për përmirsimin e ajrit; preparate për purifikim të ajrit; gjëra 

ushqimore albuminoze; larës kafshësh, preparate biologjike për qëllime mjeksore; pambuk 

antiseptik; antiseptikë; balsam për qëllime mjekësore; vata higjienike; vata menstruale; vata 

për fashim; preparate terapeutike për banjo; preparate banje terapeutike për qëllime 

mjeksore; krip banje për qëllime sanitare; banjo oksigjeni; kripra për banja me ujë mineral; 

rripa për peceta sanitare; vata menstruale; rrathë për qëllime mjeksore; jastëk për kujdes të 

gjinjve; embëlsira me ilaçe; rrathë për qëllime mjeksore; vula për qëllime farmaceutike; 

çamçakëz për qëllime mjeksore; kolar antiparazit për kafshë; ëmbëlsira për qëlime 

mjeksore; produkte  dezinfektues, shpërlarës, ruajtës dhe pastrues për kontakt lense 

(thjerza); solucione për dhe për përdorim me kontakt lense; kimikate kontraceptive; ilaçe 

misri, rrathë misri për këmbë; pambuk për qëllime mjeksore; preparate farmaceutike për 

trajtim të zbokthit; deodorant për veshje dhe tekstil; detergjent për qëllime mjeksore; pije 

dietike të adaptuara për qëllime mjeksore; ushqim dietik dhe preparate ushqimore për 

qëllime mjeksore; ushqim dietik për kujdes shëndetsor me bazë vitaminash, mineralesh dhe 

element gjurmësh; preparate enzimesh për qëllime mjeksore; substanca dietike për qëllime 

mjeksore; desinfektantë për qëllime higjienike; losione qensh; larës qensh; repelent 

(neveritës) për qen; pije mjeksore; ujitje okulare; kuti të ndihmës së parë, të mbushura; 

ngjitës insektesh; letër për kapjen e insekteve; preparate për shkatrimin e insekteve; ilaç për 

djersitjen e këmbëve; fashë për fashim; germicid; kedër druri për përdorim kundër 

insekteve, graso për qëllime mjeksore; çaj mjeksor; repelant (neveritës) insektesh; 

insekticid; xhel vajguri për qllime mjeksore; brekë menstruacioni; brekë sanitare; pluhur 

qumshti për bebe; sheqer qumshti; pëlhurë e impregnuar me losion farmaceutik; losion për 

qëllime farmaceutike; losion për qëllime veterinare; tableta; pije qumshti të ëmbla për 

qëllime mjeksore; alkool për qëllime mjeksore; barishe mjeksore; vajra mjeksor; arka të 

bartshme mjeksore, të mbushura; ilaçe për qëllime mjeksore; tampon sanitar; mentol; 

pomadë; shtesa ushqimore minerale, produkte shtesë ushqimore për qëllime jo mjeksore 

mebazë minerale, amono acidi, elemnte gjurmësh, fibrave bimore (me kalori të ulët), të 

vetëm ose në kombinim; letër për gjurmë dhëmbësh, preparate për gjurmë dhëmbësh; 

shpërlarës goje; baltë për banjë; peceta të papërmbajtura; zëvendësues ushqimi për qëllime 

mjeksore; peshqir sanitar; vata menstruacioni; brekë absorbuese të papërmbajtra; brekë të 
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linjta; preparate antiparazite; pilula për qëllime farmaceutike, preparate farmaceutike për 

diagnostifikim të shtatzanisë; çaj për dobsim për çëllime mjeksore; ilaç për djersitje; xhel 

mbretëror për qëllime mjeksore; preparate farmaceutike për kujdes të lëkurës; kripra 

aromatike; preparate sterilizuese; pomadë kundër djegies nga dielli; preparate kundër 

djegies nga dielli për qëllime farmaceutike; blokues dielli; llapë; kompresues; kompresues 

dhe fashime për zbritjen e temperaturës së trupitose për zvoglimin e etheve ose zbutjen e 

kokë dhimbjes; fashime mjeksore për plagë; ilaçe për qëllime mjeksore; ulës i 

temperraturës; çaj barishtash; llapa me sinap; preparate dobësimi për qëllime mjeksoe; 

ndalës apetiti për qëllime mjekosre: tonik për qëllime mjeksore; ilaç për alergji; preparate 

pediatrike për qëllime mjeksore; preparate për kallo për qëllime mjeksore; preparate sprai 

për freskim të dhomave; preparate farmaceutike dhemjeksore për atlet, siç janë pomadat, 

xhelet, spraj, për muskuj të tendosur dhe të tensionuar; kompresa; vata sportive dhe vata për 

qëllime shëndetsore, pambuk për qëllime mjeksore; peceta të hedhshme për bebe nga letra 

dhe celuloza; astar pecetash; peceta bebesh nga materiali tekstil; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 05   

6   Metale të zakonshëm dhe aliazhet e tyre; materiale ndërtimi metalik; ndërtesa të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binar hekurudhash; tela dhe kablo jo 

elektrik nga metale të zakonshëm; hekurishte, gjëra të vogla nga metali; tuba dhe gypa nga 

metali; kasaforta; kabina nga metali; shirit mbështjellës ose lidhës ngametali, kapse nga 

metali për kabllo dhe tuba, fije nga metali për lidhje, plaka dyshemeje nga metali, fuqi nga 

metali, shkronja dhe numra nga metali i zakonshëm, pos shkronjave të shtypit, figurina 

(statueta) nga metali i zakonshëm, tela, llitar teli, timon nga metali, tel hekuri, bedgje 

(shenja) nga metali për vetura, montime nga metali për dritare, ndalës dritaresh nga metali, 

rolete metali për dritare, hapës dritaresh, jo elektrik, mbyllës dritaresh, jo elektrik, dysheme 

nga metali, tuba kapse për banjë nga metali, numra shtëpish nga metali, jo ndriques,punë 

artizanale nga metali, mbajtëse nga metali për trajtimin e ngarkesave, mbajtës thikash nga 

metali, pllaka nga metali me emra, pllaka të regjistruara nga metali, gjuhë dryni nga metali, 

mbyllës spiral, kuti sigurta për para, sirta nga metali për ushqim, stol hapi për ushqim, 

montime dere ngametali, ndalës portash nga metali, doreza dere, nga metali, zile dere nga 

metali, jo elektrike, doreza dere, kapse gugaçe dere, hapës dere, jo elektrik, spirale derësh, 

jo elektrike, dry, kafaz nga metali, gardhe nga metali, kunj tende nga metali; xehe; shkronja 

kutish nga metali; dry nga metali për vetura; rrjeta nga metali; rjeta insektesh nga metali; 

kruese dere; kuti keshi nga metali; grila nga metali; mbërthecka veshjesh nga metali; tabela 

rosash (rrugica) nga metali; veranda nga metali; (ndërtime) pishina (me struktura të 

parafabrikuarra metali); rrota mobiljesh; tabela me shenja, përfshi tabelat e regjistrimit për 

automjete; kontejner transporti, cisterna; kudhër; kabina ashensori; çezma për enë; kapakë 

shishesh; nyje për tubacione; valvula (të ndryshme nga ato për makina); foli alumini; serra 

nga metali (të transportueshme); instalime parkingjesh për biçikleta nga metali; erësues të 

jashtëm dyersh nga metali; mbrojtës drunjsh nga metali; kunj fiksues; kapse nga metali për 

kablo dhe tuba; kontenjer paketues nga metali; mbyllës për kontejner nga metale 

 struktura metalike për mobilje; bishta nga metali; kuti konservimi nga metali; mbyllës 

(shul) kutije nga metali; veshje teli (rjeta) nga metali; priza muri nga metali; kurtha metali 

për kafshë të egra; figurina (statueta) nga metali, kapak shishes nga metali; foli metali për 

mbështjellje dhe paketim; gremça metali për veshje binarësh; doreza nga metali; dispenzues 

(dozues) për peshqir, i fiksuar, nga metali; zinxhir për qen, plaka identiteti nga metali; kuti 

veglash nga metali, të zbrazta, shkallë nga metali; shkallë hapëruese nga metali; rrjetë 
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mbrojtese nga zjarri; kapëse rrotash (anije); tel me gjemba; mbështetës nga metali; drejtues 

ere për shqetësim të shpezëve nga metali; kafaz dhe banjo zogjsh nga metali; tregues kohe 

ose ere nga metali; unaza për çelsa; zinxhir çelsash nga metali i çmuar dhe gurë të çmuar; 

bexhe (shenja) nga metali i zakonshëm; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i 

përfshirë në klasën 05   

7   Makina për metal, dru dhe procesim të plastikës, makina për industrinë kimike, bujqësi, 

miniera, makina tekstile, makina për industrinë e pijeve, makina paketimi dhe vegla 

makinash; motor dhe makina (pos për automjete toksore); lidhje makinash dhe komponent 

transmisioni pos për automjete toksore); zbatime bujqësore të ndryshme nga ato që 

operohen me dorë; inkubator për vezë; makina atumatike për shitje; aparate elektrike për 

kuzhinë dhe mirëmbajte shtëpie, posaqërsiht pastrues avulli, makina elektrike universale 

për kuzhinë, mikser për qëllime shtëpiake, thika elektrike, makina elektrike për çarje 

(coptim), bluarje, shpypje ose hapje, çelës elektrk për kanaqe, procesor elektrik frutash për 

qëllime shtëpiake, mulli kafje, që nuk operon me dorë; mulli për qëllime shtëpiake, që nuk 

operon me dorë, makina për përzierje; makina elektrike për saldim; fshirëse elektrike për 

qëllime shtëpiake; makina për prerje; makina për bërjen e pastave ushqimore; makina për 

prerjen e bukës, bluajtës mishi, rahës elektrik; makina për qërim (heqje të lëvores), makinë 

për bluarje të perimeve, makina etiketash, aparate për bërjen e pijeve të gazuara; makina 

dhe aparate elektrike për lustrim me dyll; hekur me presion avulli për pëlhura; makinë për 

shtrydhje për lavanderi; makinë enësh, pastrue vakum dhe aksesuarë për pastrues, 

posaqërsiht thasë për vakum pastrues; lavatriqe, tharëse centrifuge, makina dhe aparate për 

lustrim, të makinave për hekurosje; makina për qepje, pedalje për makina për qepje; larës 

me presion të lartë; kositëse; sharra (makinë); dispozicion i plehrave; makina dhe aparate 

për shkumëzim të qilimave, mobilje me susta dhe qilima muresh; sharë zinxhirore; hekur 

saldimi (që operon me gas); vegla makinash elektrike, posaqërsiht makina shpimi, shpim pa 

tel, kaçavida (shpuese) pa tel; pjesë të makinave për metal, dru dhe procesuim të plastikës; 

sharë zinxhirore; makina fryrëse; gjeneratorë ryme, aprate ashensorësh (makina); makina 

elektrike lustrimi, jo për qëllime shtëpiake; lustrues elektrik për këpucë; gërshërë elektrike, 

presa elektrike (makina); makina për bluarje; makina për prerje  përdorim industrial, 

makina elektrike saldimi; makina për grirje; zbatime bujqësore  dhe kopshtare; pompa 

ajrimi për akuariume; aparate për operim me ashensore; i gjith malli i lartëpërmendur për 

aq sa është i përfshirë në klasën 07   

8   Vegla dore (që operojnë me dorë); orendi që operojnë me dorë për përdorim në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari, për konstruksionin e makinave, aparateve dhe automjeteve si dhe për 

industrinë e ndërtimit; takëm thikash; armë brezi; brisqe; takëm thikash tavoline; pjata 

argjendi; aplikime epilatorësh dhe depilatorësh (elektrik dhe jo elektrik), takëm manikyri 

(elektrik dhe jo elektrik); skedar (vegla); lustrues thonjsh (elektrik dhe jo elektrik), kapse 

flokësh për përdorim personal (elektrik dhe jo elektrik), orendi për dredhje vlokësh (që 

operojnë me dorë jo elektrik);  hekur për hekurosje flokësh, mbushës thonjsh (elektrik dhe 

jo elektrik), kapës thonjsh (elektrik dhe jo elektrik); takëm pedikiri, orendi për kujdes të 

këmbëve ( (përderisa janë të përfshirë në klasën 08); pinca; lakues të qerpikëve; brisqe 

(elektrik dhe jo elektrik), arka brisqesh; kuti rroje, brisqe për rroje, brisqe; orendi që 

operojnë me dorë për prerje, shtypje ose hapje; orendi që operojne me dorë për përdorim në 

bujqësi, kopshtari dhe pylltari, për konstruksione të makinave, aparateve dhe automjeteve si 

dhe për industrinë e ndërtimit; thika të lakuara (të vogla), thika të lakuara, vegla kopshti (që 

operojnë me dorë), kositëse bari (që operojnë me dorë), mjete për hapje kanale (që operojnë 
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me dorë), çekiç (vegël dore), turjela (vegla dore), dana, shara (vegla dore), korniza për 

shara dore, libela, qethës skajesh (metal, krasitje, kopshti), prerës, vegla për prerje, 

kaçavida; gurr zmeril ose disk zmeril (orendi dore); orendi dore për zbulim të likuidëve; 

hapës i guacave; sëpata, kazma; kamin të poshtëm; kapës mjekre, gërshër drunjsh, gërshër 

për krasitje; turjela; turjela për vrima të mëdha (vegla dore), turjela që shtyhen me gjoks; 

sqepar (vegla); hekur i rafsht për hekurosje; kamë, hapës kanaqesh; turjela; kunj goditës, 

kunj akulli (goditje); thika për shpëndarje të masës; thika shkallore; thika harkore (vegla 

dore), prerës perimesh në riska; hanxhar; shufër për dredhje flokësh; spërkatës, avullues, 

shiringa për spërkatje të insekticidëve; thika gjuetie, shat (vegla dore); instrumete për 

goditje të biletave; thikë djathi riskash (jo elektrik); garuzhdë (vegla dore); vegla tornosh 

(vegla dore), shara elektrike vertikale; vegla shpuese (vegla dore); hanxhar (masheta); 

mistri; kosa; dibek për goditje; gjjilpër për qendisje; pionca prerëse; heqës thonjsh; arë 

thyes; mbledhës frutash; lopata për ngritje (shkulje) të bimëve; aparate për eliminimin e 

parazitëve të bimëve; revole për shkatrimin e mastikës (dyllit) (që operojnë me dorë); 

prerës pice (jo elektrike); vegël për bishtalec (vegël dore); lëmues brisqesh; limë (vegël 

dore), instrumente për prerjen e tubave; mbajtës share; orendi për bluarje dhe sharim; 

lopata; disqe për bluarje; çelsa (vegla dore); mjete zmerile; mengene, kapse zdrukthatri ose 

fuqibërësi; hekura zjarri; kosa; kosa gurësh; drapër; lopata, tërfurq; goditës qendre (vegla 

dore), tokmak (vegël dore); shkulës rrënjësh; mprehës çeliku; grihë guri; mbajtës grihe; 

sakicë; hekur të rafsht për hekurosje; prerës shiritash; i gjith malli i lartëpërmendur për aq 

sa është i përfshirë në klasën 08   

9   Aparate dhe instrumente: shkencore, nautike, survejuese, 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, incizime; CD, DVD dhe 

bartës tjerë digjital; makina automatike dhe aparate që aktivizohen me monedha; arka 

regjistruese, harduer për procesuim të dhënave, kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate për 

shuarjen e zjarrit; numratorë; orendi mësimdhënje audio-visuele; bateri, kuti baterish; 

mbushës baterish; dylbi; makina kalkuluese; kamera, kamera kinematografike si dhe pjesë 

dhe komponentë për ato; thjerza për kamera; filma vizatimor të animuar; kasetofon; zinxhir 

syzesh; filma kinematografik (të ekspozuar); CD plejer; CD (audio dhe video); disqe me 

reze të kaltëra; CD-ROM-e; programe të incizuara kompjuterike, të regjistruar; programe 

kompjuteri; softuer kompjuteri, i regjistruar; kompjutorë; printer që përdoren me 

kompjuter; kompjuter doracak dhe aksesuarët e tij posaqërisht mbushësit e baterive, bateri 

dhe çanta të dizajnuara për kompjuter doracak; softuer kompjuteri i shkarkueshëm nga 

interneti; PDA (sistencë digjitale personale), kopjuter xhepi; paisje preifere të kompjuterit 

dhe aksesuarë të tyre, posaqërisht tastatura, miu i kompjuterit, top gjurmues në maus, surf 

stick (usb), xhointstick (dorezë), mbështetëse për lojëra (gamepads), timon kompjuteri, 

paisje për gjenerim të muzikës për përdorim me kopjuter, kyçje në platformë, memori 

kartela, kartela grafike, TV kartela për kompjuter, kartela zëri, uebkamera, CD ndezës 

(burner), DVD disqe, ndezës (burner) reze të kaltëra; modem; kablo konetktues, priza 

konektuese, USB kablo; altoparland kompjuteri, hard disk, disk driver, USB memori driver, 

adaptor rrjeti, lexues kartelash, altoparlandë, kontakt thjerza; kuti për kontakt thjerza; 

aparate për procesuim të dhënash; matës rrobaqepsie; zile elektrike për dyer; përkthyes 

elektronik xhepi; shuajtës zjarri; filma të ekspozuar; alarm zjarri; korniza për transparencë 
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fotografish; aparate për regullimin e nxehtësisë; xhu boks muzike; thjerza optike; matës 

letre (shkallor); gomë shpëtimi; trap jetë shpëtues; çelësa elektrik; media magnetike për të 

dhëna; kartela magnetike të koduara; pajise magnetike të koduara; magnet; syze zmadhuese 

(thjerza); aparate matës; mikrofonë; mikroskop; shenja projektuese; ekran projektues; 

radio; gramafon; aparate për kontroll nga distanca; vizore (instrument matës); smart kartela; 

detektor tymi; priza, fishe dhe kontakte tjera; aparate për incizim zëri; incizime 

fonografike; aparate për reprodukim të zërit; aparate për transmetim të zërit; kuti syzash; 

korniza syzash; syze; syze (optike); syze dielli; kyçës elektrik; shirit incizues; aparate 

telefoni, pranimi, transmetimi, tela; teleskopë; takëm TV; aparate televizive; indikatorë 

temperature; instralime elektrike kundër vjedhjes; termometra; tremostatë; video kaseta; 

gëzhoja video lojrash; video disqe; video shirita, video ekrane; video incizues; video CD; 

DVD (video disqe); plejer dhe video incizues për CD, DVD dhe disqeve me reze të 

kaltërta; aparate audio visuale me paisje për këndim të gjatë; mbajtës të përshtatshëm, 

bartës, mbulesa të dizajnuara për video dhe kaseta zëri, CD, disqe laserike, videodisqe dhe 

DVD (video); mbështetës miu; telefon, telefon pa tel, telefon celular si dhe pjesë dhe 

komponentë për ato; çanta dhe kuti për telefonë; radio pejgjer si dhe pjesë dhe komponentë 

për ato; çanta për radio pejgjer; mbulesa, kontejner, bartës dhe mbajtës për celular dhe radio 

pejgjer; kufje; telefon veshi dhe mikrofonë/folës telefon për përdorim me celular; indikator 

thirjesh për telefonë, celular dhe radio pejgjer; maska sysh si mbrojtës nga rezatimet 

ndriquese; agjenda elektronike; zile alarmi elektronike; sisteme alarmi; lexues të bar 

kodeve; barometra; sirena; njësi qëndrore për procesuim (për procesuim të dhënash); çip 

(qarqe të integruara); kronograf (aparate për regjistrimin e kohës); tastierë kompjuteri, 

memori kompjuteri; bashkues akustik; bashkues (paiseje për procesuim të dhënash); media 

optike të dhënash; disqe optike; disqe magnetike; aparate për zhytje; maska për zhytje; 

takëm për zhytje; tabela doracak elektrinike, lapsa elektronik (për njësi për ekrane vizuale); 

penj për syza; syze (okular); erësues sysh; faks makina; filtra për fotografi; flopi disqe; 

shirita për pastrim të kokave për incizim; higometra; qarqe të itegruara; aparate 

interkomunikimi; ndërfaqje (paisje përndërfaqje ose program për kompjuter); makina 

faturimi; konvertues thjerzash (optike); njsi të shiritave magnetik për kompjuter; shirita 

magnetik; lugë matëse; mikroprocesor; modemë; makina për numrim dhe klasifikim të 

parave; monitorë (harduer kompjuteri); monitorë (programe kompjuteri); mi (paisje për 

procesuim të dhënash); fibra optike (filament si ndriques drite); syza optike; mallra optike; 

thjerza optike; sahat parkingu; paisje periferike të kompjuterit; këndmatës (instrument 

matës); takëm për radiotelegrafi; takëm radiotelefonie; skaner (paisej për procesuim të 

dhënash); gjysëmpërçues; transparenca (fotografi); shirita incizues; aparate demagnetizues 

për shirita magnetik; tela telegrafik; telegrafë (aparate);  teleprinterë; telepromterë; 

shpërndarës biletash; transmetues (telekomunikim); takëm transmetimi (telekomunikim); 

 matës; video telefonë; alarm fishkëllues; priza veshës për zhytës; syza mbrojtëse për 

sportistë; helmeta mbrojtëse për sport; aparate dhe aksesuarë navigimi, posaqërisht antena, 

mbushës baterish, bateri, mbajtës të përshtatshëm dhe çanta; pragrame për lojëra 

kompjuteri; publikime kompjuteri (të shkarkueshme); pragrame kompjuteri (softuer i 

shkarkueshëm); stero për përdorim personal; satelitë për qëllime shkencore; mbështetës të 

kyqit të dorës përpërdorim me kompjuter; kablo për telefon pa kablo; kapela antenash për 

celular; qarqe të integruara dhe CD-ROM-e për ruajtjen automatike të programeve për 

instrumente muzikore elektronike; mbrojtës dhëmbësh; i gjith malli i lartëpërmendur për aq 

sa është i përfshirë në klasën 09 
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10   Aparate dhe instrumenta kirurgjike, mjeksore, dentare dhe vetrinare, gjymtyrë, sy dhe 

dhëmbë artificiale; artkuj ortopedik; materiale për qepje; aparate për matje tensioni; shishe 

për ushqim; bebiron për bebe; vata; batanie elektrike për qëllime mjeksore; kondomë; 

kontraceptiv jo kimik; aparate dentare; bebiron për shishe; kunj për veshë (pastrim); 

mbështetës për taban të rafsht; pinca; dorëza për masazh; dorëza për qëlime mjeksore; 

ndihmesa ndëgjimi për shurdhanë; mbrojtës të ndëgjimit; aparate terapeutike me ajër të 

nxehtë; qese akulli për qëllime mjeksore; inkubator për bebe; aparate për masazh; ripa 

materniteti; thasë foshnjesh; jastëk barku; jastëk ngrohës (elektrik) për qëllime mjeksore; 

jastëk gjumi për pagjumsi; sfungjer kirurgjikal; lugë për administrim mjeksor; stetoskop; 

barelë ambulance; pako termale për ndihmë të parë; krurës gjuhe; pe për qëllime dentare 

(instrumet dentar)¸ paisje kontraceptive; termometra për qëllime mjeksore; qese uji për 

qëllime mjeksore; oturak për krevat; unaza dhëmbësh; kompresa të ngrohta dhe të ftohta 

për qëllime mjeksore; jastëk me akumulator nxehtësie për qëllime mjeksore; inhalator; 

gjilpëra akupunkture; aprate për rehabilitim të trupit për qëllime mjeksore; basen për 

qëllime mjeksore; krevat, posaqërisht të bërë për qëllime mjeksore; hark mbështetës për 

mbathje; filtra për reze ultraviolete, për qëllime mjeksore; mbrojtës gishti për qëllime 

mjeksore; paryka flokësh; thika misri; qese dushi; çorape venash, paterica, lampa për 

qëllime mjekore; pompa gjinjsh; kupa vakumi; aparate reanimimi; priza veshësh (paisje për 

mbrojtjen e veshëve); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 10   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, furnizim 

uji dhe qëllime sanitare; aparate për kondicionim ajri; tharës ajri; aparate dhe makina për 

pastrim të ajrit; tapë hunde kundër spërkatjes; aparate filtrimi të ujit; ngrohës akuariumi; 

lampa akariumi; montime dhe instalime për banjo; ngrohës banje; ngrohës krevati; aparate 

për ftohje të pijeve; drita biçiklete; batanije lektrike për ngrohje; bojler, posqërisht për 

ngrohje dhe bojler uji; toster; qilima që ngrohen me rymë; drita tavani; llambadar; drita 

elektrike për pemën e krishtlindjes; drita akuariumi; lampa; filtra për kafe elektrik; makina 

për kafe; kafeterie me filtër; furë për pjekje të kafes; kontejner ngrirës; gatues; aparate dhe 

instalime gatimi; paisje elektrike gatimi; instalime përftohje për ujë dhe lëngje; instalime 

për ftohje për duhan; ngrirës të thellë elektrik; aparate dezinfektimi; shpërndarës 

desinfektimi për tualetë; aparate destilimi; tharës flokësh; filtra për ujë të pishëm; aparate 

për tharje të sanës dhe ushqimit të kafshëve; lampa elektrike; fener kinez; fen (kondicioner 

ajri); fen elektrik; ngrohës (elektrik) për shishe ushqimi; instalime për vlim të ujit; ; 

ornamente fontane; ngrirës; roster (pjekje) për fruta; pllaka metalike për pjekje dhe skuqje 

të ushqimit; aparate fërgimi; aparate dore për tharje për dhomë banje a larëse; montime për 

ajër të ngrohtë; stufa për ajër të ngrohtë; pllaka për ngrohje; bojler për ujë të ngroht; numra 

ndriçues për shtëpi; lagështues; kuti akulli; aparate dhe makina akulli; çajnik elektrik; 

mantel lampe; oxhak lampe; qelqe lampe; globe lampe; reflektor lampe; hijezues lampe; 

lampa; hijezues lampe; fener për ndriçim; tharës elektrik për lavanderi; drita llambe; 

ndriçues; fura mikrovale; instalime për ftohjen e qumshtit; çezma mikse për ujësjellës; 

ngrohës pjatash; pishtar të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; tigan i thellë elektrik me presion; 

enë me presion për ujë; radioator elektrik; kabina për ngrirje; dhoma për ngrirje; aparate për 

ngrirje; roster; aparate fërgimi (paisje gatimi); rotullues zgare; kapse për zgarë; pjekëse; 

gurë llave për përdorim në zgara; llampa sigurie; kabina dushi; priza për drita elektrike; 

kolektor solar (ngrohje); tas tualeti; ulëse tualeti; kapak ulëse tualeti; tualet portabël; 

urinues; hekur elektrik për pite; hekur elektrik për pjekje; tigan për ngrohje; lavaman 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

194 

 

duarsh; ngrohës uji; aparate dhe makina përpastrim të ujit; sterilizues uji; pastrues elektrik 

të ajrit; paisje kundër verbrimit për automobilë (paisje dritash); paisje kundër verbrimit për 

automjete (paisje dritash); lampa harkore; autoklav (gatues elektrik me presion); tuba banje; 

paisje mbrojtëse të dedikuara për instalime dritash; difuzer drite; çakmak fërkues për ndezje 

gazi; drita për automjete motorike; drita për automjete;  stufa; stufa ( aparate ndriçimi); 

gatues orizi; kofano për nxjerje për kuzhinë; vaska banje; instalime banje; aprate për nxirje; 

makina për bukë; toster buke; batanije elektrike, jo për qëllime mjeksore; aparate për tharje 

të ushqimeve organike; shkrirës, ngrohës, kondicioner ajri, aparate për ngrohje për shkrirje 

të xhamave të veturave; drita të përparme për automjete; fishe për drita elektrike; filtra 

(pjesë të instalimeve shtëpiake ose industriale); ngrohës këmbësh (elektrik ose jo elektrik); 

ndezës gazi; bojler gazi; aparate për pastrim të gazit; aparate avulli për fytyrë (për sinuse); 

poça drite; ngrohës uji; elemente për ngrohje; kapak radiatorësh; radiatorë për ngrohje; 

aplikime elektrike për bërjen e jogurtit; oxhaqe, shtëpiake;  lagështues për radiatorë të 

nxemjes qëndrore; fen elektrik për përdorim personal; instalime për sauna; drita për zhytje; 

paisje ngrohëse; aparate dhe instalime për zbutje të ujit; aparate për vorbulla uji; djegës për 

parfume; pllaka për ngrohje për pjekjen e petullave; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa 

është i përfshirë në klasën 11   

12   Automjete; aparate për lëvizje toksore, ajrore ose ujë; paisje kundër verbrimit për 

automjete; alarm kundër vjedhjes për të automjeteve; paisje kundër vjedhjes për automjete; 

karoca bebesh; zile për biçikleta dhe treçikleta; çikleta, biçikleta dhe treçikleta dhe pjesë 

dhe komponente për ato; karroca; karoca dore; mbulesa ulësesh për automjete; veshje 

mbrojtëse për çikleta, biçikleta dhe treçikleta; trajtim karroce; pushues koke për ulëset e 

automjeteve; mbulesë për karroca bebesh; mbulesë për automjete; bori për automjete; nyje 

shpërndarëse; bucelë e  rrotës; bartës bagazi për automjete; rrjeta bagazhi për automjete; 

karrocë dy rrotëshe; baltprirës; paisje kundër rëshqitjes për rrota të automjeteve; pedalje për 

barka; lopate barkash; pedalje për çikleta; pompa për çikleta, biçikleta dhe treçikleta; 

mbulesa për karroca bebesh; mbulesa ulësesh për çikleta, biçikleta dhe treçikleta ose 

motoçikleta; ulëse për çikleta, biçikleta dhe treçikleta ose motoçikleta; rripa sigurie për 

ulëset e automjeteve; karige sigurie për fëmijë për atomjete; ulëse automjetesh; parzmore 

për ulëse të automjeteve; erësues të adaptuar për automjete; goma për rrotat e automjeteve; 

tapiceri për automjete; mbulesa automjetesh; karrocë me rrota; pastres të dritareve të 

automjeteve, aparate për shpërndarje të aromës në automjete; aeroplan; jastëk sigurie 

(paisje sigurie për automjete motorike); tollumbace; autobus motorik; pasqyra për pamje të 

pasme; motor autobusi; vetura; motoçikleta; karoca shopingu; goma për çikleta, biçikleta 

dhe treçikleta ose motoçikleta; automjete elektrike; automjete uji; mbulesa për doreza 

dyersh për automjete motorike; rimorkio (automjete); rimorkio për tërheqje për automjete; 

mbulesa për timon automjetesh; segment frenash për automjete; mbules frenash për 

automjete; frena për automjete dhe biçikleta; këpucë frenash për automjete; vetura 

kampimi; motor elektrik për automjete toksore; mbajtës biçikletas, çikletash (pjesë të 

biçikletave dhe çikletave); rath të rotave të biçikletave, zile, zixhir, shporta, drejtues 

(timon), motor, pompa, rrota, korniza, goma, mbulesa për ulëse, goma të brendshme, spicë; 

indikatorë drejtimi për automjete dhe biçikleta; automjete me drejtim nga distanca; alarm të 

pasmë për automjete; goma rotash për automjete; balestra pezullimi (amortizator) për 

automjete; parakolp automjetesh; bord vrapimi për automjete; rrathë për rota veturash; 

veshje e jashteme për riparim të gomave të brendshme; dhëmbzor për automjete toksore; 

shporta të përshtatura për biçikleta; balansues peshe për rrtotat e automjeteve; rrota për 
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karoca; pajisje jo rëshqitëse për rrota automjetesh, në veçanti; zinxhir për pengim të 

rëshqitjes; baltprirës; zorrë për gomë pneumatike; pompa ajri (aksesuar automjetesh); ulëse 

dhe mbulesa ulësesh për motoçikleta; mbulesë për rrotë rezervë për automjete; pastrues 

dritash të përparme; parafango për anije; karocë dore (pune); trasnportues skish për 

automjete motorike; transportues biçikletash për automjete motorike; kapse zhurme për 

rrota;  zhurmues për rrota; spoiler për automjet; kapak për rezervuar karburanti për 

automjete; valvula për goma automjeti; çakmak cigaresh dhe purosh për automjete 

motorike; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 12   

13   Armë të zjarit; municion dhe projektilë; eksplozive; fishekzarre; produkte piroteknike; 

silinciator pistoletash; platforma zjarri; rripa supi për armë; spraj personal për qëllime 

vetmbrojtje; sinjal bretkocash (eksploziv); raketa sinjalizuese; torbë fishekësh; veshje për 

armet; sinjale të armëve të zjarrit; mbushje baruti (siguresë kohe); i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 12   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre, shufra nga metealet e çmuara, tel nga metali i 

çmuar, buste nga metale e çmuara, ornamente kapele nga metalet e çmuara, kuti nga 

metalet e çmuara, kuti stolish (arka ose kontejner) nga metale të çmuara, ornamente 

këpucësh nga metalet e çmuara, lidhëse argjendi (tela argjendi); stoli, gurë të çmuar; 

instrumente kronologjike dhe horologjike; stoli dhe objekte ornamentale të reme; broshe; 

kopsa për rripa ore; zinxhir; varëse; monedha; bexhe nga metalet e çmuara; buton 

manshete; vathë; ari i remë; tase dhe qypa (nga metale të çmuara); objekte nga imitimi i 

arit; arka stolish; kuti stolish; qafore; gjilpëra (stoli); gjilpëra shenja për xhaketa; unaza; 

statueta dhe statu nga metali i çmuar; kapse kravate; orë dore dhe orë xhepi dhe pjesë dhe 

komponent për ato; shirita orësh; zinxhir orësh; arka për orë xhepi; matës kohe; xhilpëra 

ornamentale, xhilpëra kravate; medalje; unaza çelsash; çanta dhe arka për çelsa të bëra nga 

metale të çmuara dhe gurrë të çmuar; varëse; bexhe nga metale të çmuara; byzylik (stoli); 

arka për orë (prezantime); arka orësh; matës (bërje orësh dhe sahate); diamantë; artikuj ari 

dhe argjendi; kostume stolish; gurë gjysëm të çmaur; punë arti nga metale të çmuara;  

orë alarmi; lidhse manzhete nga shenili; figurina (statueta) nga metale të çmuara; kohmatës 

për vezë; orë kontrolli; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 14   

15   Instrumetne muzikore; instrumente muzikore elektronike; stenda dhe mbajtës të 

instrumeteve muzikore; kuti muzikore; arka (mbulesa) për instrumete muzikore; sintezajzer 

muzike; aparate rotullues për fletë muzikore; stenda muzikore; spango për instrumete 

muzikore; pirun muzikor (zëri); thupër dirigjenti; rul mozikor për kuti muzikore; të tjera për 

instrumete muzikore; arka për instrumete muzikore; kastanjeta; rul i perfomuar muzikor; 

plectrum; çekiç rotullues (muzik); pjesë dhe aksesuar për instrumete muzikore për aq sa 

janë të përfshirë në klasën 15; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në 

klasën 15   

16   Letër, karton skeda (rekuzite zyrash), kartela njoftimi (zyre), mbështetëse për gota bire, 

pamflete, letër shkrimi, flete që nuk e lëshojnë lagështinë për paketim të ushqimit; figurina 

(statueta) nga letra mache, filtër letre; mbështjellës shishesh nga kartoni ose letra; kartela 

urimi; letër nga tuli i drurit; kuti letre për kapela, filter ( leter kfeje), tube kartoni, peshqir 

fytyre nga letra, letër mache, mbulesa letre për vazo lulesh, kordele letre, produkte letre të 

disponueshme, letër kuzhine, çese letere, pergamë letre, paketime (jastëk, mbushje) 

materiale letre dhe kartoni, mbulesa pasaporti, kontejner kremi nga letra, karta të reme të 

ndryshme nga ato për lojë, fletë absorbuese nga letra ose plastike për paketim të ushqimit, 

linja vizatuese nga letra, e parfumuar ose jo, mbulesa tavoline (tepih), letër mbështjellëse, 
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doracak; materiale të printuara; material libërlidhës; fotografi; materiale zyre; adeziv për 

qëllime shtëpiake ose zyre; materiale artistësh; brusha pikturimi; tastiesa dhe rekuzita zyre 

(pos mobiljeve); materiale për mësimdhëni dhe instruksioni (pos aparateve); materiale 

plastike për paketim, që nuk përfshihen në klasat tjera; shkronja shkrimi; bloqe printimi; 

kalendar, libra, katalogje, posterë, periodikë, publikime të printuara, gazeta dhe magazine; 

kartela urimi; instrumete shkrimi; vula gome; vula dhe vulosës; mbështetës vule, 

mbështetës inke (ngjyre); foto albume; varëse për korniza vizatimesh, pikturash, 

fotografish; këmbalec piktorësh; letër absorbuese të  ngjyres për mbulesë; stenda 

fotografësh; tintë; facoleta letre, letër tualeti, peceta letre për heqjen e make-up-it; peshqir 

nga letra; vend mbështetës për gota nga letra ose kartoni; letër për paketim, letër për 

mbështjellje dhe materiale paketimi nga kartoni; ngjyra uji për artistë; reproduksione 

grafike, portrete; litografi; lapsa, stilolapsa, fontanë stilolapsash, stilolapsa me maje sferike; 

penda; mbajtës stilolapsash; gëzhoja dhe rimbushës për stilolapsa dhe instrumete shkrim; 

maje stililapsash, krajonë; arka lapsash; prehës lapsash; makinë prehëse për lapsa; kapse 

për zyre; leter zbukuruese; mbajtës letre, kunj për vizatime; pastele; adeziv për zyre ose 

qëllime shtëpiake; leter mache; letër gjurmësh ose qëndruese; letër mbushëse; hapës letre; 

rekuzite zyre; shirit adeziv dhe përhapës të shiritit adeziv; materiale vizatimi, tabela 

vizatimi, stilolapsa dhe instrumente; takëm vizatimi; album për koleksionim të pullave 

postare dhe monedhave; qese dhe zarfe nga letra; fshirës inke (ngjyre); mbajtës të librave; 

kanavacë për pikturim; notes; agjenda dhe ditarë; skeda (rekuzita zyrash); mbështetëse 

letere; shënues, letër shkrimi; letër vizatimi; arka stilolapsash; shkums, drasa të zeza, drasa 

të zeza për poster; mbajtës pasaporti; mbajtës për libra qeqesh; piktura; klishe; produkte 

fshirëse, gomë fshirëse, lëngje korektuese; hapës elektrik letre; fletë muzikore; drasë e zezë 

e dukshme (reklamuese); ornamente letre (dekorime); peshqir letre; peceta tavoline nga 

letra; çese sandviçesh nga letra ose plastika; valixhe dhe çanta nga kartoni; libra 

ngjyrosësh; skeda raportuese; letër për libra ushtrimesh; notes xhepi; flomasterë; 

libërlidhës; takëm lapsash; takëm krajoni; vizore; mbështetëse për shkrim; libër autograf; 

kapse për zyra; aparate kapse; shenja reziku; coptues (rekuzitë zyre); makina laminimi 

plastik dhe paisje (rekuzitë zare); aparate për vulosje të nxehtë për aplikim të mbulesave 

mbrojtëse në dokumente dhe fotografi; mbulesa kartelash dhe arkash; dekoracione letre për 

kuti sanduçesh ose ushqim; albume; çanta (qese dhe zarfe) nga letra ose plastika, për 

paketim; lidhës fletësh (regjistra); kuti kartoni ose letre; kartela; stenda dhe kuti për vula 

dhe vulosësh; libra komik; kompas për vizatim; shirita letre dhe kartela për incizim të 

programeve kompjuterike; letër kopjuese (zyre); fluid korektues (rekuzita zyre); mbulesa 

gishtash (rekuzita zyre);  flamuj nga letra; shirit i gomuar; fjongo me tintë; skedë për letër; 

etiketa, jo nga tekstili; harta gjeografie; kartela urimi muzikore; Mbështetës (zyre); kuti për 

ngjyrosje (artikuj për përdorim në shkollë); publikime të printuara; coptues letre për 

përdorim zyre; mbajtës të lapsave; pulla postare; stiker; kunj pikturimi; bileta; shirit makine 

shkrimi; makina shkrimi (elektrike ose jo elektrike); mbulesa; brusha shkrimi; shkums; 

mbulesa (zyre); mbulesa për vazo lulesh nga letra; përparse e letrës; çese për gatim në fura 

me mikrovalë; filtara letre për kafe; libra (të vegjël); dizajne qendisëse (modele); thika letre 

(rekuzita zyrash); mbulesa tavoline nga letra; pëlhurë tavoline nga letra; tabela me shenja 

nga letra ose kartoni; etiketa për kartela indeksi; letra të shumta; letër absorbuese për kujdes 

fytyre; stiker për celular; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 

16; makina adresimi, makina frankimi, maina për ngjitje të pullave postare ose printim të 

pullave frankuese, duplikatorë, perforator (rekuzita zyrash); kapse me shtypje (rekuzita 
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zyrash); materiale artistësh, do me thënë materiale vizatimi, pikturimi dhe modelimi; 

materiale mësimdhënie dhe instruksioni (pos aparateve) në formë të materialeve të 

printuara, modele gjeologjike, globe toke, paisje për vizatim në drasë të zezë; makina 

shkrimi dhe rekuzita tjera shkrimi (pos mobiljeve), do me thënë paisje jo elektrike zyre; 

materiale plastike për paketim, do me thënë mbulesa, çanta dhe foli; etiketa shpine për 

shkronja, libra arkivi, shirita mbushës, fletë ndarëse, indekse, foli për dokumnet të shpuar; 

skeda dhe kuti, skeda indeksesh dhe skeda shenjash; kapse; shrit elastik (zyre); rul 

korektues; forma librash; mbajtës stilolapsash; lamininues dokumentash; coptues letre për 

nevoja zyre; karta indeksi, kartela skedash desktopi; mbulues termal lidhës; arka kartelash 

dhe biznesi nga metali; kuti vizatimi (rekuzita zyrash); mbajtës të indeks kartelave 

((rekuzita zyrash); paisje zyrash pos mobiljeve); mallra nga letra dhe zëvendëues për 

tekstil, posaqërisht facoleta, peceta tavoline, peshqir për heqjen e make up-it, peshqirë 

fytyre, peshqirë, mbulesave të tavolinës, peshqirë për çaj dhe dhe ruleve të kuzhinës; 

piktura, me korniza ose pa korniza; takëme shkrimi; çese mbeturinash nga letra ose 

plastika; akuarele (ngjyrosje); bojë për vula; shablon për tapeta; materiale ndaluese nga 

letra ose kartoni; mbajtës shkronjash; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i 

përfshirë në klasën 16   

17   Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, fije azbesti, azbest i rafsht, azbest, tjegulla azbesti, 

pëlhura azbesti, mbulesa azbesti; materiale të forta izoluese; mika të përpunuara ose 

pjesërisht të përpunuara, pllaka izoluese nga mika, atikuj dekorativ (bexhe) të bëra nga 

mika, produkte izoluese elektrike nga mika; materiale për mbulim të gomve, ngjitës gome 

për qypa, valvula kërcitëse nga goma, solucione gome, mbështjellës prej gome për 

mbrojtjen e pjesëve të makinave, ndalues gome dhe shok absirbues nga goma, rathë nga 

goma, ndalues gome; pëluhurë gome, zorrë të bëra nga goma, gomë likuide; plastikë në 

formë të shtrydhur për përdorim në prodhimtari; materiale izoluese, ndaluese dhe 

paketuese; tuba fleksible (jo nga metali); komponent ngjitës për lidhje; ngjyra izoluese; llak 

izolues; rondele plastike; mbulesa izolues për dysheme; lidhës (jo nga metali) për tuba; 

mallra azbesti, do me thënë mbulesa, paketime, pëlhura, letër azbesti, karton, tabanë; mallra 

nga mika do me thënë tabela izoluese; mallra gome, gutaperkë ose gomë në formë bloqesh, 

plakave, shufrave, folive, fijesh ose shiriti; (të gjitha si produkte gjysëm të përpunuara); 

mallra gome, gutaperkë ose gomë, do me thënë (jo për përdorim në tekstile), dorza 

izoluese, larës, zbutës, unaza, tuba dhe gypa pjesë lidhëse, materiale paketuese dhe tapiceri; 

zorë për ujitje; zorë për ujitje të luleve dhe bimëve; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa 

është i përfshirë në klasën 17   

18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshirë në klasat tjera do me thënë çanta letrash, çanta dokumentesh, lëkurë e dhisë, të 

ndryshme nga ato për qëllime pastrimi, lëkurë, çanta dokumentesh, kuti lekure ose tabela 

lëkure, këllëf, nga lëkura, për pranverë, fletë lëkure deri në gjunj për pranverë, parzmore 

për kafshë, kuti kapelash nga lëkura, kuti nga lëkura ose tabela lëkure, shirita mjekre, nga 

lëkura, kamxhik nga bishta të macës. Kuti krediti dhe kartelash ( kuletë), lekurë e reme, 

rripa lëkure, tabela lëkure, lidhëse (lëkure), valvula nga lëkura, shirita nga paisje të forta, 

mbulesa mobiljesh nga lëkura, valixhe udhtimi, valixhe (kofer), shala për kalurim, ripa 

shale, blinker (për prazmore), ripa lëkure për gjoks, çanta për sport, çanta me rrota, arka për 

biznes kartela, gjurmë (prazmore); lëkurë kafshësh; valixhe dhe çanta udhëtimi; bastunë; 

kamzhik, pajime kuajsh dhe shala, çanta, çese dhe kuleta xhepi, arka çelsash, çanta 

paketimi për ëmbëlsira; çanta tualeti; attache arka; çanta shpine; thasë për veshje ; çanta 
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shopingu; rripa nga lëkura; rripa supesh; bastunë; arka kartelash (notes); kular për kafshë 

ose qen; arka çelsash; shirit lëkure ose nga imitimi i lëkurës; çanta tualetarie; turizë; çanta 

shkolle; doreza koferësh; koferë; takëme udhëtimi; valixhe garderobe udhëtimi; mbulesa 

çadre; doreza çadrash; rripa koferësh; çanta plazhi; çantë (lëkurë e zbukuruar); kuti dhe 

arka nga lëkura ose tabela lëkure; çanta dore; rripa lëkure; shkopinj alpinizmi, arka 

muzikore; çanta rrjetash për shoping; çanta shkolle; çanta veglash nga lëkura ose imitimi i 

lëkurës (të zbrazëta); çanta udhëtimi; çanta lojërash (aksesuarë gjuetie); çanta, çese dhe 

zarfë nga lëkura, për paketim; shtesa nga lëkura ose imitimi i lëkurës për mobilje; korniza 

për çanta dore; arka bartëse për bebe; çanta udhëtimi me rul; arka të biznes kartelave (çanta 

udhëtimi); çanta të përshtatshme (vjehre); çanta shkolle, torbë për bartje të bebeve dhe hobe 

për foshnje; mbulesa kafshësh; zorë për bërjen e salqiqeve; shkopinj për gjueti (ulëse); i 

gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 18   

19   Materiale ndërtimi (jo metalike); tuba të forta (jo metalike), për ndërtim; asfalt, zift dhe  

bitum; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, (jo metalike); grila ( jo 

metalike); veranda (jo metalike) për ndërtim; parket dyshemeje; qelq ndërtimatrie, 

posaqërisht pllaka, panelë çatie nga qelqi; kuti letre dhe kontejner për muratori; 

shperpllaka; dru, gjysmë i përpunuar, posaqërisht për gjellë, tabela, panelë; dysheme, jo 

metalike; sera të (transportueshme); jo metalike; rrërë dhe zhavor akuariumi; erësues (të 

jashtëm), jo metalik dhe jo nga tekstili; instalime për parkim të biçikletave, jo metalik; 

shtëpi të parafabrikuara (paisje); ekran insektesh, jo metalik; pllaka dyshemeje, jo metalike; 

gëzoftari druri (fije); panelle druri; punë artizanale të gurit, betonit ose mermerit; gurë 

artificial; kasole ekspozitash; qypa deltine; banjo për zogj dhe kafaze, jo metalikë; kafaze, 

jo metalikë; terra cotta; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 19   

20   Mobilie, pasqyra, korniza për piktura; mallra nga druri (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 posaqërisht bartë brushash, artikuj dekorativ nga plastika për 

gjëra ushqimore, ndarëse vetqëndruese, mobilje, byzylik identifikimi, jo metalik, pllaka 

identiteti, jo metalike, doreza (kapse) jo metalike, punë artizanale të bëra nga druri, dylli 

ose plastika, doreza thikash, jo metalike, pjesë mobiljesh nga druri, dyer mobiljesh, 

dekoracione mobiljesh, nga guaca, ekrane (mobilje), vende kartash të drurit dhe plastikës, 

derdheje për korniza pikturash, tabela me shenja nga druri ose plastika, vitrina për stoli, 

mbështetës për bimë dhe dru, tabaka, jo metalike, doreza dyersh, jo metalike, rahës dere, jo 

metalike, instrument (ere) (dekorim); jastëk mbështetës ajri, dyshek ajri, jastëk ajri; thasë 

gjumi; perde shtrati për dekorim; shtesa krevati, jo metalik; shtretër (pos çarçafëve); 

shtretër për kafshë shtëpiake; kosha plehrash, jo metalike; kapak shishesh; rafte shishesh; 

tapë për shishe; kartela çelsi nga plastika; arka; instrumet (tinguj) erre; çengela veshjesh; 

varëse kapoti; çengel kapoti; mbajtëse kapoti; kontejner, jo metalik; mbajtës perdesh; 

çengel perdesh; binar perdesh; unaza perdesh; makara perdesh; lidhje për tërheqje të 

perdes; jastëk mbështetës; dipenzer peshqiri; kanelë për kafshë shtëpiake; paisje për krevat, 

mobilje, dyer; korniza për qendisje; statueta nga druri, dylli, suva ose plastika; mbrojtës nga 

zjarri; piedestale për vazo lulesh; mbajtës lulesh; mbajtës kapelash; karige të larta për bebe; 

numra shtëpie, jo metali, jo ndriçues; kuti shtrati për kafshë shtëpiake; pllaka identiteti, jo 

metalike; kabina indeksi; ecje bebesh (dibek); objekte publike inflatible (ajr); kuti 

shkronjash; mbajtës për displej gazetash; dyshekë; kuti plaastike për paketim; jastëk; rafte 

kupash; pllaka regjistimi për automjete; shenja informacioni; vegla dore; rafte magazinash; 
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shporta thuprash; korniza pikturash; shirita dekorativ për skaje nga plastika dhe druri për 

përdorim në montimin e dritareve; ornamente dhe dekorime për dyer dhe dritare nga 

plastika, dylli, 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; shtrënguese ripash për çanta; kuti plastike për erëza dhe shije; mbështetës koke 

për pushim; dekorime nga plastika për zbukurimin e kutive për ruajtje të ushqimit; unaza 

dhe zixhir çelsash, jometalik; ndalës dyshemeje; koltuke; kosha, jo metalik; shteretër; stola 

(mobilje); arka nga druri ose plastika; kabina pune; dolape robash; vagonetë për kompjuter 

(mobilje); arka dhe kuti nga plastika ose druri; karige: sënduk për lojëra; tapë; mbulesa 

veshjesh (ruajtje); krevat fëmijsh; perde bambusi; koltuk për shtrirje; tavolina; vagonetë 

dreke (mobilje); çlodhës koke (mobilje); tabelë çelsash për varje të çelsave; rafte librarish; 

mbyllës; mbyllës (të ndryshëm nga ato elektrik), jo metalik; kukulla robaqepsie; rafte 

(mobilje); këmbalec për prerje druri; mobilje shkolle; ulëse; sofa; tryezë; tabela ansore 

(mobilje); mbajtës çadrash; shteretër për fëmijë; vitrina; tabela ekspozitash; kurthe për 

drenazhim (valvula) nga plastika; tabela veshëse; mbështetëse këmbësh; shporta; shkallë 

nga druri ose plastika; kabinete mjeksie; rogoz, i lëvizshëm, për lavaman; pllaka me emra, 

jo metalik; pllaka regjistrimi, jo metalike, për automjete; kunj dhe gjilpëra (jo metalike); 

vende bebesh të rethuara; vend për gërvishtje të macave; rafte; erësues të brendshëm; punë 

arti (dekoracione); figurina dhe statueta si dhe ornamente dekorative 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 dylli, 

suva ose plastika; kuti pillullash (druri, plastika); kapak shishesh; kafshë të mbushura 

(lodra); urna funerale; pasqyra dore posaqërsiht pasqyra tualeti; ecësh fëmijsh (dibek); kunj 

tendash, jo metalik; kabinete zyrash; kapak shishesh nga qeramika; kapak shishesh nga 

porcelani i pastër, kristali, qelqi, argjila, terra cotta dhe porcelani; tavolina shitëse (tezga); 

mbajtës të kapotëve; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 20   

21   Enë dhe kontejnerë shtëpie ose kuzhine; krehër dhe sfungjer; brusha (pos brushave për 

pikturim); artikuj për qëllime pastrimi; fill çeliku; qelq i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (pos qelqit që përdoret në ndërtimtari); qelqurina, porcelan dhe enë argjili, për aq 

sa nuk janë të përfshirë në klasat tjera; banja portable për bebe; kosha për qëllime 

shtëpiake; pehar; kafaz për zogj; mikser; krik anijesh; hapës shishesh; enë; kuti sapuni; 

tabela buke; kovë; kabare (govatë); kafaz për kafshë shtëpiake; kallëp për torte; kallëp për 

nafore; fikës kandelash; unaza kandelash; kandelabër (qiri mbajtës); kanaqe me karamela; 

arka për krehër; vazo nga porcelani, porcelani i pastër; shkopinj për ushqim; lecka pastrimi; 

mbështetës për shishe dhe gota, jo nga letra dhe jo nga plastika; mikser për kokteje; filtara 

kafeje, jo nga letra; mulli kafeje; porcelator për kafe; shërbime kafeje; ibrik kafeje; krehër 

elektrik; krehër për kafshe; çanta ëmbëlsirash; derdhje kuzhine; ibrik; hell për gatim; kovë 

akulli; kuti portabël për akull, jo elektrike; nxjerësh tapash; mbulues enësh; mbulues vazosh 

lulesh; enë qeramike; filxhan; pllakë për prerje për kuzhinë; bokall; ngrirës të thellë; 

mbajtës i supës; shpërdarës supe; shishe për pije, gota, koritë, enë; rafte për tharje për larje; 

kosha plehrash; kupa vezësh; koritë për ushqim; vazo lulesh; dorëza për qëllime shtëpiake; 

gastare; rende; kontejner izolues të nxehtësisë; ngrohës për shishe ushqyese, jo elektrike; 

mbajtës për lule dhe bimë; ibrik termal; kallëp për kube akulli; mbulesë e formuar për 

drasën për hekurosje; ibrik; kazan; mbajtës thikash; pllaka rrotulluese me ndarje; takëm 

likeresh; kontejner ushqimi; mbajtës i kartës së menysë; enë teneqesh; lugë për përzierje; 

lecka; mbajtës për peceta; unaza pecetash; kanaqe me grykë për ujitje; mbështetës për 
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pastrim; tigane; pllaka letre; prerës pastash; mulli letre; avullues parfumesh; shporta 

pikniku; bankë gici (lodër); kapak tenxherje; gatues me presion; rruajtës (enë) kripe; enë 

piperi; tigan me bisht të gjatë; pjatëz për salcë; mbështetës për fërkim; brusha rrojesh; 

këmishë (pëlhurë) për barelë; brusha për mbathje; lugë këpucëash; këpucë druri (këllëp); 

sita; absorbues tymi për qëllime shtëpiake; mbajtës sapuni; tas supe;  takëm erëzash; 

mbajtës lugësh; lugë për qëllime shtëpiake; mbajtës brushash për rroje; statua porcelani, 

argjile ose qelqi; statueta porcelani, argjile ose qelqi; sita; shiringë për ujitje lulesh dhe 

bimësh; takëm tavoline dhe thikash; krikëll; sitë e brendshme çaji, kuti çaji; sherbime çaji; 

çajnik; brusha tualeti; mbajtës letre tualeti; sfugjer tualeti; mjete tualeti; brusha dhëmbësh; 

brusha dhëmbësh, elektrike; mabjtës rëmojcash, jo nga metali i çmuar; rëmojca; kuti 

shtretër (pjellje); tabaka për qëllime shtëpiake; mbështetës enësh; presë pantallonash; presë 

pantallonash; termos izolues dhe termal; hekur naforesh dhe torte; hekur kuzhine dhe 

pjekje, jo elektrik; tabela larëse; vaskë për larje; kanaqe për ujitje; paisje për ujitje; aparate 

lustrimi për qëllime shtëpiake, jo elektrike; objekte arti nga porcelani, argjila ose qelqi; 

ornamente dekorative për dritare ose dyer nga qeramika, porcelani i pastër, qelqi, kristali, 

argjila, terra cotta ose porcelani; kuti ose kontejner për ruajtjen e ushqimit (të ndryshën nga 

metale e çmuara); kurthe minjsh; pe për qëllime dentare; kontejner për qëllime shtëpiake 

dhe kuzhine nga qelqi, porcelani dhe argjila për aromatizim dhe aromë; shishe frigoriferi; 

kuti qelqi; fshesa; mallra brushash; enë gjalpe; mbulesa për enë gjalpe; instrumente 

pastrimi, që operojnë me dorë; kapse robash; çanta dhe kuti të ftohta portable, jo elektrike; 

kavanoza biskotash; pajisje gatimi jo elektrike; brusha vetullash, brusha për mbathje; tigan 

për fërgesa; hinka; dorëza kopshtarie; gavanos qelqi (kontejner); fryrës pluhuri; mikser 

dorre (tundues likeri); sitë çai, jo nga metali i çmuar; përzierës, rahës vezësh, jo elektrik; 

enë metali për bërjen e akullit pijeve të akullta; prerës (biskotash) ëmbëlsirash; mbajtës 

takim për tryezë për qëllime shtëpiake, mbajtës erëzash; veshje kundër pluhurit; tundues 

kokteli; pudër kompakte, jo nga metali i çmuar; kuti tabletash dhe pilulash; kapak nga druri 

ose plastika për fytyrë për kuti peshqiri; mbajtës brushash dhëmbësh; pe për qëllime 

dentare; manovrim me pe për qëllime dentar (duke qenë mall i përshtashëm për pe për 

qëllime dentare); akuariume shtëpie; mbulesa akuariumesh; shiringa për ujitje lulesh dhe 

bimësh; kuti dritaresh (për vazo); përzierës kokteji; mbyllës për kapak tenxherje; aparate 

dekorimi për qëllime personale; pjata tavoline të disponueshme; termos pijesh për udhëtar; 

zgara dhe mbështetës zgare; kashtë për të pirë; paisje për gatim; aparate uji për pastrim të 

dhëmbëve dhe çamçakëz; filxhan letre dhe plastike; spërkatës; unaza dhe gardhe 

peshqirësh; bankë gici (lodër); mbulesë çaji; terarium i brendshëm (kultivues bimësh); 

terarium i brendshëm (vivar); raft robesh, për tharje; bankë gici (lodër) nga metali; paisje 

elektrike për gjuajtje dhe vrasje insektesh; aplikime për heqjen e make up-it (elektrike); 

kontejner nga metali i çmuar për qëllime shtëpiake; takëm kafje nga metali i çmuar; ibrik 

kafje nga metali i çmuar, jo elektrik; kontejner kuzhine nga metali i çmuar; mbajtës dhe 

unaza pecetash nga metali i çmuar; pudër kompakte nga metali i çmuar; takëm tavoline nga 

metali i çmuar; këllëf çajniku; brusha të bëra nga druri, dylli, gipsi dhe plastika; grirës, jo 

elektrik; mbajtës enësh; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 

21   

22   Litarë, spango, rrjeta, tenta, streha tenda), pëlhurë e gomuar, vela, thasë dhe çanta (për 

aq sa nuk janë përfshirë në klasat tjera); materiale mbushësh dhe për mbushje (pos nga 

goma dhe plastia); materiale tekstile fibroze të pa përpunuara; litar për tërheqje veturash; 

shirit (jo metali) për mbështjellje dhe lidhje; mbulesa automjetesh, jo të përshtatshme; rrjetë 
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varëse për shtrirje; tendë nga materiale sintetike dhe tekstile; pupla për shtretër; thasë, 

mbulesa dhe çanta nga tekstili, për paketim; fije, jo nga metali, për mbështjellje ose lidhje; 

vatë për filtrim; mbështjellës kashte për shishe; bar për tapiceri; shirita për erësues 

venecian; shirit, jo metali, për manipulim me ngarkesa; shakllë litar; ashkla dhe lesh druri; 

talash; thasë për larje të trikotazhit; shirita dhe rripa për ruajtje të kutive të ushqimit ose 

kontejner kuzhine; pëlhurë e gomuar; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i 

përfshirë në klasën 22   

23   Fije dhe tjerje, për përdorim në lëmin e tekstilit; fije dhe tjerje nga pambuku; fije dhe 

penj për qepje; tjerje dhe fije; lesh për thurje, tjerje dhe fije leshi, thurje mëndafshi; i gjith 

malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 23   

24   Tekstil dhe mallra tekstili, për aq sa nuk janë të përfshira në klasat tjera; mbulesa 

shtrati; çarçaf shtrati; mbulesa tavoline; facoleta; peceta tavoline; banderola; peshqir banje; 

çarçaf  krevati; mbulesa shtrati; batanije; erësues ruli nga materiale tekstili; veshje; mbulesa 

mobiljesh nga tekstili; mbulesa mobiljesh nga plastika; jastëk të remë; perde dere; pëlhurë 

si imitim të lëkurës të kafshëve; peshqir; dorashka për pastrim; çarçaf për mirëmbajtje 

shtëpie; etiketa të robave; facoleta për heqjen e make up-it; mbështetës vendi; mbulesa 

dyshekësh; rrjeta muskonjash; këllëf jastëku; materiale plastike si zëvendësues për pëlhurë; 

jorgan; sixhade udhëtimi; fletë; mëndafsh; pëlhura mëndafshi; çanta gjumi për bebe; çarçaf 

për tavolina; peceta tavoline; pëlhurë për mbulesë të tapicerisë; varëse muri nga takstili; 

veshje shtrati; mbulesa tekstili për mbajtës pecetash dhe peshqirësh; mbulesa për doreza 

dyersh; mbulesa takëmesh tualeti; mbulesa të përshtatshëm  për kapak tualeti; mbajtës 

perdesh ose nyje lidhëse nga materiale tekstili; slitë (çarçaf tavoline); pëluhrë pambuku; 

mbulesa krevati, jorgani; çarçaf për përdorim teksili; peshqir fytyre nga tekstili; shajak; 

larmëni (veshje); çarçaf kërpi; veshje tavoline (jo nga letra); kadife; veshje të leshtë; 

peshqir tekstili për heqjen e make up-it; mbulesa tekstili për kuti të peshqirëve të fytyrës; 

mbulesa tekstili për doreza dyersh; mbështjellës tekstili për shishe për kafshë shtëpiake; 

etiketa të emruara nga tekstili; etiketa të thurura; çanta tekstili ose mëndafshi për paketim të 

hajmalive; mushama për përdorim si mbulesë tavoline; mbulesë bilardi; perde dushi nga 

tekstili ose foli plastike; mbulesa djathi; mbulesa të lirshme për moblje; facoleta nga 

tekstili; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 24   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke; përparse; veshje plazhi; kostume noti; veshje 

sporti; veshje jo ujëlëshuese; dorza; doreza me një gisht; rripa; veshje burash, grash dhe 

fëmijësh; veshje bebesh; bebiron jo nga letra; veshje të brendshme; veshje nate dhe 

pixhame; llastik çorapesh; kapela, kapela me strehë; maje kapelash, bereta; kapela banje 

dhe dushi; këllëf gëzovi për duar; gëzof veshësh; shalle, kravate qafe, kravate, kravata 

flutur; çorape dhe çorape femrash, çorape të puthitura; breza, çorape, çorpe femrash dhe 

lastik për çorape të puthitura; këpucë, këpucë sporti, papuçe, këpucë plazhi; kosutme 

maskarade; mbulesë dore; mbështjellëse (veshje); bandan (shami qafe); sandale banje; 

papuçe banje; çizme skish; lastik për qëllime veshjeje; sutjen; linjta; jelek grash; kapot; 

mansheta (si veshje); gëzof i gjërë grash; shirita koke (veshje); xhaketa; triko (veshje); 

këmisha bluza; veshje e thurur; veshje e jashtme; xhybe; pantallona; xhup me kapelë; 

pulover; shami, shami koke, shalle;  shami; këmisha; jelek grash-takëm xhumi (nënveshje); 

kombninizon; spite (mbulesa këpucësh); fanela të brendshme; kostume; kostume banje; 

këmisha me mëngë të shkurtra; uniforma; jelek; kostum zhytësish për ski në ujë; veshje e 

brendshme femrash; trajnuese (këpucë); body (veshje femrash e ngushtë); veshje për 

gjmnastë; breza; pantallona të ngushta femrash (ngrohës); kapela dushi; tabanë; shesh 
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xhepi; kostume veshjeje zbukuruese; paisje jo rëshqitëse për mbathje; gëzof këmbësh (që 

nuk ngrohet me rymë); rripa për para (veshje); maska xhumi; vello (veshje); lastik 

çorapesh; turban; mbajtëse (lastiqe); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë 

në klasën 25   

26   Dantella dhe qendisje, fjongo dhe bishtaleca; butonë; grepa dhe kapse, kunj dhe 

gjilpëra; lule artificiale; fruta artificiale; kurora artificiale; bexhe dhe buton ornamental të 

rinj; bexhe për veshje, jo nga metali i çmuar; patentë mbyllëse (zip); shirita të gjërë për 

mbajtjen e mëngëve; shirit flokësh; bereta; tokëz rripi; mbyllëse (kapse) bluze; hark 

flokësh; kuti robaqepsie; kuti gjilpërash; bishtaleca; broshe; kopsa; kopsa këpucësh; jastëk 

gjilpërash; jastëk kunjsh; copë adezive për kapelë për dekorim nga artikuj tekstili 

(kinkaleri); shtrëngue këpucësh; patent mbyllës (zip); shtrëngues për veshje; shtrëngues për 

llastiqe; kurora nga lule artificiale; qendisje ari; kinkaleri; mbërthecka flokësh; kapse për 

ngjyrosje flokësh; bigudi flokësh; bigudi për dredhje flokësh; kunj flokësh; ornamente 

flokësh; grepa për korset; gjilpëra për thurje; ornamente këpucësh; shirita çmimi; rozetë; 

gjilpëra për qepje; gishtëz për robaqepës; grepa këpucësh; lidhëse këpucësh; tufëza; tufa 

(pompom); kordon leshi; patent byllëse (zip); mbajtës bishti; kunj sigurie (përthkojsa); kunj 

dhe shtrëngues për grykashkë dhe përparse; punë dantellash (dantella); Aplikime 

(appliques); zgjërues flokësh; flokë gërsheta; kreshtë për veshje; grepa dhe shirita 

shtrëngues; numra garuesish; mbushësh vrimash (qepje); bigudi elektrike për dredhje 

flokësh; dizgi për udhëheqje fëmijsh; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i 

përfshirë në klasën 26   

27   Qilima, sixhade, rrogoz dhe hasra, linoleum dhe materiale tjera për mbulim të 

dyshemeve; tapiceri muri (jo nga tekstili); rrogoz banje; rogoz gjimnastike; tapiceri; 

mbulesa dyshemeje nga vinili; tapeta, tapeta vinili; rrogoz për lojëra; qilim për përfundi) 

artikuj torfe; mbulesa dyshemej të parafarbrikuara nga druri dhe guri; rogoz jo rëshqitës; 

rogoz gjimnastike; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 27   

28   Lojëra dhe mjete për lojë; artikuj për sport dhe gjimnastikë, për aq sa  nuk janë të 

përfshirë në klasat tjera; dekorime për pemën e krishtlindjes; topa dhe tollumbace; vetura 

lodra; automjete elktrike (lodra); sufrbord (rëshqitje mbi ujë); snowbord (rëshqitje mbi 

borë); pataina me rrota; patina akulli; skatebord; mbështetës mbrojtës ose mbrojtës për 

sport dhe lojëra; pistoleta ajri (lodra); lojë tavëll; zile për pemën e krishtlindjes; topa 

bilardi; tavolinë bilardi; bombone ekspolize; çizme patinazhi; aparate dhe makineri për 

boulling; mbajtës kandelash për pemën e krishtlindjes; tabelë për skica; skica (lojëra); 

mbrojtës gjoksi; materiale sintetike për pemën e krishtlindjes; aparate magjie; gota për zare; 

shigjeta (pikado); domino; tabela skicash (lojëra); shtanga dore; mbrojtës bëryli (artikuj 

sportiv); lastik gjoksi (për ushtrime); aparate zjarrfikësish toskore; shishe për ushqim 

kukullash; grepa peshqish; paisje peshkatarie; lopatë (dorë) për not; tapa për peshkim; disqe 

fluturues (lodra); lojëra automatike; raketa; aparate për lojëra elektronike, pos për përdorim 

ekskluziv me takëm televisioni; çanta golfi; klube golfi; dorëza golfi; dorëza për lojëra dhe 

sport; shaka praktike (të reja); mbrojtës gjunjsh (artikuj sportiv); mahjong; rruza për lojë; 

kukulla; maska teatrale; maska lojërash; celular (lodra); modele (maketa) automjetesh; risi 

për palët (palë të favorizuara); mbështetës (pjesë të kostumeve për sport); lojëra saloni 

(dhome); kapsolla goditës (lodra); pistoleta lodra; topa loje; zhurmuese (lodra); rathë për 

lojëra; kuaj luhatës; pateina me rrota; surfbord (drasë rëshitëse); ski; saja (artikuj sportiv); 

rëshqitës (lodra); fluska sapuni (lodra); dërasë nisjeje (arikuj sportiv); biçikleta ushtrimesh 

për zyra; pishina (artikuj lojërash); luhatëse; tavolinë për tenis tavoline; ski uji; topa plazhi; 
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makina automatike argëtuese që operojnë me monedha; çanta posaçërisht të dizajnuara për 

ski dhe surfbord; bingo kartela; rrjeta fluturash; letra loje, konfete; patina me rota në linjë; 

puzzle (lojë); kaledioskop; direk për anije; rrjeta shtrirëse për peshkatar; lodra automjete me 

radio kontrolluse; rrotë ruleti; globe (sfera) bore; këpucë bore; letra loje japoneze; kallam, 

çikrik peshkatarësh, kallam për peshkim, linja për peshkim; lodra ndërtimtarie (lodra), 

bloqe ndërtimi (lodra); stekë bilardi, aparate bodi bildingu; doreza boksi; tabelë për futboll 

të brendshëm; lodra për kafshë shtëpiake; aparate për lojëra, ekskluzivisht për përdorim me 

takëm teleleviziv; xhaketa noti; krah noti; makina për video lojëra; makina zbavitëse që 

operojnë me monedha; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 28   

29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të konzervuara, 

ngrira dhe të gatuara; xhele, gjem, komposto; vezë, qumsht dhe produkte qumshti; vajra 

dhe yndyra ushqimore; Mish, peshk, shpendë dhe gjahu, guaca (të përpunuara), po ashtu 

këto mallra të përgatitura; pije me përzierje qumshti, me dominim të qumshtit; deserte, të 

pëgatitura ose gjysëm të pëgatitura, për aq sa janë të përfshirë në klasën 29; produkte soje, 

për aq sa janë të përfshirë në klasën 29; produkte të tharta qumshti,  produkte jogurti, për aq 

sa janë të përfshirë në klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produkte hire, 

për aq sa janë të përfshirë në klasën 29; gjizë dhe produkte gjize, i gjith malli i 

lartëpërmendur poashtu si produkt i përzier, me dominim të qumshtit; gjalpë dhe përgatitje 

nga gjalpi; djath, djath i freskët dhe përgatitje djathi; deserte, kryesisht nga qumshti dhe/ose 

të gjitha produktet e qumshtit të lartëpërmendur poashtu me shtesa nga përgatitje pemësh, 

fruta të freskta, me substanca të aromatizuara dhe agjent çokollate; i gjith malli i 

lartpërmendur i klasës 29 poashtu nëse është e mundur i konzervuar, ftohtë ose formë të 

ngrirë dhe si formë instante dhe si ushqim dietik, ushqimi i lërëpëremendur jo për qëllime 

mjeksore; zavendësues të produkteve të qushtit; desert, i përgatitur ose gjysëm i përgatitur, 

për aq sa janë përfshirë në klasën 29; ushqime të gatshme nga mishi, peshku, vezët, 

perimet, frutat; artikuj grisinash (brejtëse), për aq sa janë përfshirë në klasaën 29, 

posaqërsht patatina me yndyrë të paktë, fruta patatinash, perime (të thara), kaviar, ullij 

(koservuara), rrush i thatë, shkopinj djathi, përzierje lajthish për parahaje; ushqim dietik 

dhe përgatitje ushqimesh siç janë shtesat me bazë-proteinash, për aq sa  janë përfshirë në 

klasaën 29; ekstrakte peshku, shpendësh dhe perimesh; fruta dhe perime, poashtu turshi të 

ëmbëla apo të tharta; tul frutash dhe perimesh, produkte patatesh të gjitha llojeve për aq sa 

janë përfshirë në klasaën 29; lajthi të përpunuara, farëra të përziera, poashtu me pemë të 

thara; lëng mishi dhe gatime, poashtu të gatshme për tu shërbyer; pluhur qumshti për 

ushqim; salatë me bazë mishi, peshku, shpendësh, gjahu, suxhuku, frutave të detit, 

perimeve dhe pemëve; përgatitje, ushqimesh të gatshme për shërbim dhe pjesë të 

ushqimeve të gatshme për shërbim, që pëmbajnë vetëm një copë mishi ose pjesë të mishit, 

produkte mishi, peshku, produkte peshku, fruta deti, shpendësh, produkte shpendësh, gjahu, 

parodukte gjahu, perime, përgatitje frutash, patate, perime bishtajore (të përgatitura) dhe 

djath, i gjith malli i lartëpërmendur nëse është e mundur poashtu i ngrirë, konzervuar, në 

formë pluhuri dhe i tharë; lyerje për riska buke, për aq sa janë përfshirë në klasaën 29; 

mish, peshk, shpendë, gjahu, frutash dhe perimesh; desert me bazë jogurti, gjize, kremi, 

qumshti dhe frutash; fruta të konzervuara në alkool; fruta të mbuluara dhe të ëmbëlsuara; 

xhenxhefil i kristalizuar, i mbuluar dhe ëmbëlssuar; fruta dhe perime të marinuara në vaj, 

mustardë, uthull ose shurup; kikirik të mbuluar, tharë, kriposur dhe djegs; ekstrakte 

barishtash për ushqim; algianta për qëllime gatimi; përpunime mishi, salca të konzervuara, 

përzierje të konzervuara salcash dhe perimesh; mish i konzervuar, posaqërisht i tymosur, 
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kriposur dhe si turshi; puding i zi (salcë gjaku), pasta mushkrish, përshutë, pastërm, salçiqe 

në gjalpë; salciqe; mallra mishi, shpendësh dhe gjahu të tymosur ose gjysëm të përgatitur; 

pajta të gatshme për shërbim si dhe pjesrisht të gatshme që përmbajnë produkte salciqesh; 

përgatitje që përmbajnë lëng mishi; buljon ose koncetrate të lëngut të mishit; egnog pa 

alkool; pluhur vezësh; patatina kërcëlluese; salatë frutash; usqim me bazë frutash si 

parahaje; salata perimesh; kukurec; mullëz; mëlçi; polen i përgatitur si ushqim; fara të 

përgatitura; qumsht albuminoz; xhele frutash; tul frutash; pemë dhe perime të freskta, 

poashtu të prera si salatë; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 

29   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; preparate mieli të bëra nga 

drithrat; Bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull; sheqer, mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; 

krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull; gatesa; pluhur ëmbëlsirash; 

ornamente usqimore për torta; aromtaziues për torata; nafore orizi; ëmbëlsira dhe torte; 

çokollatë; pije çikollate me qumsht; pije çokollate; ëmbëlsira për dekorimin e pemës së 

krishtlindjes; pije të kakaos me qumsht; produkte të kakaos; pije me bazë të kakaos; pije me 

bazë kafje; aromatizues kafje; përzierje dhe përgatitje për përdorim si zëvendësues kafeje; 

pije me bazë kafeje; biskota; kokoshka; kornfleks; akullore; kerri; krem vanilje; çips 

(produkte drithrash); aromatizues të ndryshëm nga vajrat esenciale; kek me xhenxhefil; 

përgatitje aromatizuese për bërjen e infuzioneve jo mjeksore; keçap; 

 likorik (rënjë të ëmbla); pastilje (ëmbëlsira); pite me mish; zbutës mishi për qëllime 

shtëpiake; petulla (pallaçinka); pasta; pashtetë; puding; ravioli; xhel mbretror për përdorim 

nga njerzit; sheqer; pasta vasabi; salca soje; brrume (noodle) dhe vermiceli; udon (brum 

japonez); sushi; vanile; vafli (nafore); jogurt i ngrirë; gjevrek; ëmbëlsira bajamesh; 

preparate aromatizues për ushqim; agjent lidhës për akullore; rull buke; simite; torte; 

karamela (bonbone); çamçakëz, jo për çëllime mjeksore; miel misri; krekerë; akul natyral 

ose artificial; marcipan; majonezë; bullgur; speca (sezone); pasta; lëngje sezone; bukë e 

thatë; kripëra gatimi; sanduiçe; salca domatesh; erëza; sherbet (akullore); ëmbëltues 

(ëmbëlsira); ëmbëlsira të tharta (tarts); miel gruri; veshje salate; qull mishi; drithra, musli 

dhe produkte të miellit të pasitur; kafe, çaj, kakao dhe pije me bazë çokollate; përgatitje të 

kakaos ose kafes për bërjen e pijeve alkoolike ose jo alkoolike; aromatizues për ushqim; 

ëmbëlsira (poashtu me zëvendësues sheqeri), salca salate; barishte kopshti të thara; pica dhe 

produkte pice, pasta, poashtu të gatshme për shërbim shtesë të ngrira; riska të mbushura 

buke, rul dhe të gjata; ushqime të gatshme për shërbim dhe të ngrira, posaqërisht të vetëm 

ose që përmbajnë produkte të milit të pasitur, buk, torte dhe pasta dhe oriz (për aq sa janë të 

përfshirë në klasën 30); produkte dietike dhe ushqime për qëllime jo mjeksore (për aq sa 

janë të përfshirë në klasën 30); agjent për trashje për gatimin e gjërave ushqimore; deserte 

shkume (ëmbëlsira); xhele frutash (ëmbëlsira); rotullues pranvere (ëmbëlsirë); kaperi; çaj 

herbal, jo mjeksor; ushqim i miellzuar; përgatitje për ngurtësim dhe rahje kremi; i gjith 

malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 30; çokollatë e mbuluar dhe 

fruta të mbuluara   

31    Fara dhe prodhime bujqësie, kopshtarie dhe pylltarie, për aq sa nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshë (të gjalla); fruta dhe perime të freskëta, fara, bimë  dhe lule natyrale; 

ushqim kafshësh; maltë; ara; bimë të thara për dekorim; produkte kafshës për shtroje; 

peshq, të gjallë; karkaleca deti, të gjallë; guaca, të gjalla; gafore, të gjalla; alga për 

konsumim nga njerzit dhe kafshët; rrërë aromatike për kafshë shtëpiake (shtroje); sytha 

lulesh; pemë krishtlindjesh; letër rrëre për kafshë shtëpiake (shtroje); pije për kafshë 
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shtëpiake; torfë (natyrale); krip për gjedha; eshtra gjedhash për shpezë; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 31   

32   Birrë, ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije nga frutat dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve; pije dhe lëngje perimesh; pije 

isotonike; nektare jo alkoolike frutash; pastile për shkumëzim të pijeve; pluhur për 

shkumëzim të pijeve; sodë ujë; ujë tavoline; ujëra (pije); pije hire; pije të lehta; kokteje jo 

alkoolike; apertiv jo alkoolik; birë jo alkoolike; bazë bire për përzierje të pijeve; frape 

(pije); bimë bire; qumsht kikiriki (pije jo alkoolike); ekstrakte frutash jo alkoolike; 

preparate për bërjen e pijeve të gazuara; preparate për bërjen e likerëve; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 32   

33   Pije alkoolike (përveç birrave); alkool orizi; aperitivë; pije alkoolike që përmbajnë 

fruta; brendi; sidër; kokteje; likerë; sako; alkool i fortë (pije); verë; pije të përziera 

alkoolike, pos pijeve me bazë bire; pulpë brendi; pije të destiluara; ekstrakte dhe esenca 

alkoolike; preparate alkoolike për bërjen e pijeve; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa 

është i përfshirë në klasën 33   

34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; shpuzore për duhanpirës cigare;  letër për cigare; 

kuti për puro; arka për puro; prerës për puro; mbajtës për puro; filtra për cigare; gjësende 

goje për mbajtjen e cigareve; arka për çibuk duhani; qese duhani; kuti për snuf; qypa 

duhani; freskues ajri (për duhanpirës); letër absorbuese për çibuk duhani; makina xhepi për 

mbështjellje të duhanit; gurrë shkrepsesh; kontejner gazi për shkrepse gazi; barishte për 

pirje; cigare elektrike, jo për qëllime mjeksore; avullues për cigare elektronike; mbajtës 

cigaresh për cigare elektronike; gjësende goje për cigare elektronike; mbushës për cigare 

elektronike; paisje elektronike si zëvendësues për cigare; çibuk cigaresh, cigarallosi ose 

duhani; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 34   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shërbime të shitjes nëpërmjet postës elektronike, poashtu nëpërmjet 

internetit dhe programeve të teleshopingut në lëmin e: ushqimit, ushqimit gjysmë luksoz, 

pijeve alkoolike, pijeve jo alkoolike, produkeve të duhanit, artikujve të shitoreve të 

ushqimit për shëndet, artikujve kimik, kozmetikës, artikujve të shitoreve të parfumeve, 

mjeksore, mallrave nga lëmi i shëndetsisë (posaqërisht preparateve ditike dhe shtesave, 

preparateve dhe artikuj për trajtim dentar, preparateve mjeksore dhe artikujve veterinar, 

orendive për terapi fizikale, mbrojtësve të ndëgjimit, instrumenteve dhe paisjeve mjeksore 

dhe veterinare, paisjeve ortopedike (mjeksore), artikujve sanitar, preparateve për larje, 

preparateve lustrues, mallrave për mirëmbajtje shtëpie (posaqërisht kontejnerëve shtëpiak, 

paisjeve shtëpiake, paisjeve për pjekje, artikujve për pastrim dhe furnizim, veshjeve të 

tavolinës, qelqurinave, enëve, kontejnerëve për ruajtje, mallrave për mirmbajtje shtëpie dhe 

tapicerive, artikujve dhe paisjeve për banjë dhe tualet, artikujve dhe firnizuesve për 

lavanderi, artikujve dhe furnizuesve për hekurosje, mallrave shtëpiake për ngrohje dhe 

ndriçim, mallrave shtëpiake për ftohje, instalimeve sanitare, aparateve për lavanderi, 

aparateve për pastrim, paisjeve të kuzhinës, qelqurinave, mallrave të keramikës, mallrave të 

porcelanit, artikujve plastik (posaqërisht brushave plastike, tabelave plastike me shenja, 

dorezave plastike, shenjave plastike, kallëpeve të bërë nga plastika për korniza pikturash, 

objekteve të artit të bërë nga plastika, figurave miniature të bëra nga plastika, montime 

(pjesë) për shkallë, skulpturave të bëra nga plastika, pllakave dekorative të bëra nga 

materiale plastike, figurinave dhe statuetave të bëra nga  plastika, ndalësve të dyerve nga 

platika, grepave që lidhen mbrapa të bëra nga platika  (perde), kutive të plastikës të 
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përshtatura, tabelave plastike shenjash, dyerve për mobilje të bëra nga plastika, pjesëve të 

dyerve të bëra nga plastika, skulpturave plastike, maganizimin i gjokseve nga plastika, 

dekorimeve nga plastika për torte; dekorimeve plastike, bordurave të shkallëve nga 

plastika, skulpturave të bër nga plastika, trofeve të bërë nga plastika, modeleve të kafshëve 

(ornamente) të bëra nga plastika, modeleve të automjeteve (ornamente) të bëra nga plastika, 

modeleve të figurave (ornamente) të bëra nga plastika, modeleve të aeroplaneve 

(ornamente) të bër nga plastika, figurave dekorative aksionesh të bëra nga plstika, 

imitimeve plastike të ushqimit nga plastika, modeleve të peshoreve (ornamente) nga 

plastika, dekorimeve plastike për gjëra ushqimore, dekorimeve të tavolinës nga plastika,  

artikujve të maketave DIY (bëje vetë), DIY artikujve, artikujve të kopshtit, artikujve të 

ndërtimtarisë, artikujve hobi (qejfi) (posaqërisht ngitës, ngjyra, lak, kandila dhe qirinj, 

gërshër, pincave, gjilpërave për thurje (krabza), materiale artistësh, materialeve për vizatim, 

stilolapsave, lapsave kimik, lapsave, librave për ngjyrosje, letrës, kartonit, furnizime 

zyrash, brushave, këmbalecëve, skedave dhe portfolive, ngjyrave të ujit për shkathtësi për 

fëmij, mallra letre për qëllime artistike, foto albume, modele qendisjesh, gravurave dhe 

gdhendjeve, vulave, shabllonëve, afisheve ngjitëse, shpakullave, produkteve të qeramikës 

për mirëmbajtje shtëpie, fijeve dhe tjerjeve për qëllime tekstili, fijeve dhe qendisjeve 

elastike, mallrave të tekstilit dhe tekstile, dantellave dhe bishtalecave, butonëve, grepave, 

sythave, gjilpërave, luleve artificiale, lojërave, lodrave, pjesëve të modeleve të ndërtimit, 

aitomjeteve, paisjeve të automjeteve, aksesorëve të atumjeteve, biçikletave dhe artikujve të 

biçikletave, aksesorve të biçikletave, kompjuterëve, aksesorve për kompjuterë, softuerit 

kompjuterik, mallrave elektrike, mallrave elektronike, bartësve të regjistrimit të zërit, bartës 

të dhënash, CD-ve të incizuara, DVD-ve të incizuar, paisjeve multimediale, aksesorëve 

multimedial, paisjeve të telekomunikimit, makinave (posaqërisht makinave për procesuim 

të metalit, drurit dhe sintetikës, makinave për industrinë kimike, bujqsore, industrinë e 

xehtarisë, makinave për prodhime tekstile, makinave për përgatitjen e pijeve (industriale), 

makinave të konstrukimit, makinave mbështjellëse dhe makinave për vegla, motorëve (pos 

motorëve për automjete tokësore), makinave lidhëse dhe komponent transmisioni (pos për 

automjee toksore), mjeteve bujqësore të ndryshme nga ato që operojne me dorë, 

inkubatorëve për vezë, makinave automatike për shitje, aplikimeve (gjërave) elektrike dhe 

të kuzhinës, makinave të pastrimit me avull, makinave të kuzhinës, elektrike, mikserëve 

elektrik për qëllime shtëpiake, thikave, elektrike, aplikimeve elektrike për kuzhinë për 

grimcim, bluarje, presim ose hapje, hapësve elektrik të konzervave, mullive të kafes, të 

ndryshëm nga ata që operojne me dorë, mullive për qëllime shtëpiake, të ndryshëm nga ata 

që operojnë me dorë, makinave për trazim, plastikës salduese (aprateve elektrike për 

(paketim), rahësve të vezëve, elektrike, për qëllime shtëpiake, makinave prerëse, makinave 

për bërjen e pastave, makinave për prerjen e bukës, rahësve elektrik të vezëve, makinave 

për shtrim te perimeve, etiketave (makina), makinave për bërjen e pijeve të gazuara 

(elektrike), makinave dhe aparatëve për lustrim (elektrike), proceseve rotulluese me avull, 

të bartshme, për përlhura, makinave për shtrydhje për lavanderi, pastruesve të vakumizuar, 

lavatriqeve, tharësve rrotulluese (makina), lustruesve elektrik, makinave për hekurosje, 

makinave qepëse, pedaljeve për makina qepëse, makinave për larje me presion, kositesve 

për kopshte, makinave shara, makinave për dërmim (shkatrim), makinave industriale për 

pastrim (shamponizues) për qilima, mobilje dhe qilima dyshemeje, sharave motorike,  

aparateve salduese, që operojnë me gaz, veglave për makina, elektrike, makinave për 

shpim, shpueseve të karikueshëm, kaçavidave pa tel, pjesëve të makinave për procesuim të 
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metalit,  drurit dhe sintetikës, pistoletave mgjitës, elektrike, shpërndarësve të shiritave 

ngjitës (makinave), makinave për qendisje, psitoleta spërkatëse për ngjyrosje (pjesë të 

makinave), gjeneratorëve aktual, aparateve ngritës, makinave dhe aparateve për lustrim 

(elektrik), jo për qëllime shtëpiake, lustruesve të këpucëve, elektrik, gërshërve që operojnë 

me rrymë, makinave elektrike presuese (makina), makinave besnike, makinave industriale 

për prerje, makinave goditëse, aparateve për saldim, elektrik, makinave shkatëruese, 

makinave dhe orendive bujqësore dhe kopshtare, pompave të ajrit për akuariume; aparateve 

operues për ashensor, veglave, artikujve metalik (posaqërisht metaleve të zakonshëm dhe 

aliazheve, materialeve të konstruksionit nga metali, ndërtesave të transportueshme nga 

metali, materialeve nga metali për binarë hekurudhor, kabllove dhe telave nga metali (për 

qëllime jo elektrike), hraduerve metalik dhe gjërave të imta të harduerit metali, tubave 

metalike, kasafortave, mallrave të bëra nga metali (që nuk janë të përfshirë në klasat tjera), 

xeheve, lidhësve nga metali, kapseve nga metali për kabllo dhe gypa, shenjave të kufijve 

nga metali, jo ndriquese dhe jo mekanike, fletëve dhe pllakave nga metali, fletëve dhe 

pllakave nga çeliku, vidhave nga metali, telave nga aliazhet e mtaleve të zakonshëm, përeç 

telave të siguresave, tërheqësve të telave (lidhjeve të tensionit), për gjëra të vogla të 

harduerit metalik, garzve metalike, litarëve të telave, jo elektrik, litarëve na metali, paisjeve 

të metalit për tubacione të ajrit të kompresuar, tubave metalike të pendave, kunjëve meatlik, 

pipzave (turizave) metalike, harduerëve metalik, lidhësve të hekurit (tërheqësve për) (linja 

të tensionit), telave të hekurit, flanxhave metalike (rathë), kontejnerëve të metalit për gaz të 

kompresuar, garzave të telit, veglave të dorës metalike, unazave metalike për manipilim, 

mbajtëse metalike për manipulim me ngarkesa, grepa (harduer metalik), grepa për plakëza 

(harduer metalik), hobeve metalike për ngritje për manipulim me ngarkesat, kablove 

metalike, jo elektrike, kapsev të kabllove metalike, bashkuesve nga metali, kutive nga 

metali i zakonshëm, kutive nga metali, kutive metalike për vegla (të zbrazta), zinxhirëve 

metalik, bashkuesve metalik për zinxhir, morsetave metalike, paletave ngarkuese metalike, 

mbështetëseve për rrathë metalik, metaleve kundër friksionit, listelave metalike, tubave 

metalike, zinxhirëve metalik, unazave metalike, mëngëve (haduer metalik), thumbave 

metalik, paletave ngarkuese metalike, paletave transporuese metalike, postimeve metalike, 

vulave të plumbit, rathëve barele metalike, bulonëve të dyerve metalik, bulonëve të dryve 

metalik, unazave metalike, tubave metalike, tubave nga çeliku, gypave të çelikut, gypave 

metalik të pendave, ndarësve të shumfisht metalik për linja gypash, mbësthjellësve të 

gypave metalik, rathëve metalik për shtrëngim të gypave, bashkuesve të gypave metalik, 

mbyllësve metalik për çanta, menteshave  si shirite metalike, menteshave metalike, 

rondeleve metalike, valvulave metalike të cilat nuk janë pjesë e makinave, ruleve metalike, 

jo mekanike, për zorë fleksible, mbështetëseve metalike për manipulim me ngarkesa, 

bravave jo elektrike nga metali, bravave metalike për automjete, dryve, çelsave, mbyllësve 

me spirale nga metali i zakonshëm (hardueri), mbyllësve spiral, vidhave metalike, bulonëve 

vidhosës metalik, makarave metalike, të ndryshme nga ato për makina, lidhjeve të tensionit, 

shritave të çelikut (shtrëngues për) (linja tensioni), shtrënguesve për shirita metalik (linjave 

të tensionit), shtrënguesve të telave (linja tensioni), dollapëve metalik, rripave metalik, 

shufrave metalike, kunjve (harduer), sustave (bashkues kunjësh), kapuçëve metalik për 

kanaqe dhe bastunë,  mbështetëseve metalike, litarëve metalik, rathëve metalik, rrathëve të 

fuçive metalike,  paletave për transport nga metali, ndarëseve nga metali, mbështetësve 

metalike, bashkuesve metalik për zinxhir, bashkuesve për tuba metalike, kapakve metalikë 

për kontejner, mbyllësve metalik për çanta, veglave të dorës metatalike, kutive metalike për 
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vegal të zbrazta, sirtarëve metalik për vegla, të zbrazët, mbështjellëve (harduer metalik), 

kapuçëve metalik për shkopinj akllami dhe bastunë), artikujve të letrës posaqërisht vakum 

paketuesve nga letra, vakum paketesve nga kartoni, qeseve të bëra nga letra për paketim, 

letrës, letrës jo ujëlëshuese, letrës mbështjellëse, letrës absorbuese, sasive të letrës, letrës së 

kompjuterit, letrës klishe (letër shapillografi), letrës së mirë, letër e lëmuar (tejdukshme), 

letrës hoje, letrës së dyllosur, letrës filtruese, letrës mbështjellëse, letrës laminuese, letrës 

artizanale, letrës gjysëm të përpunar, letrës fotokopjuese, letrës kaligrafike, letrës sintetike, 

letrës për vizatim, letrës jo ujëlëshuese, letrës ndriquese, ruleve të kuzhinës (letër), letrës 

korigjuese, letrës së orizit, letrës Japoneze, letrës pergame, letrës recikluese, letrës për 

transmetim faksimilesh, letrës së gazetës, letrës për kalendar, letrës vaj dëshmuese, letrës 

kserografike, letrës fluoroscente, letrës që lë gjurmë, letrës së rudhur, letrës për transfer, 

letrës thihtëse, figurinave të bëra nga letra, letrave për vende nga letra, letrës së katalogut,  

transfereve të letrës termike, dantellave të letrës, peshqirave të letrës, rezervave të letrës, 

etiketave të letrës, emblemave të letrës, grykashkave të letrës, letrës grafike, letrës së artit, 

letrës që përmban mikë, letrës së doracakëve, kutive të letrës, rafteve të letrës, mbulesave të 

letrës, letrës për zarfe, letrës për imitim të lëkurës, letrës adezive, letrës  për skenim me 

linja të vizatuara, letrës nga tuli i drurit, letrës elektrokardiografe, letrës karbimike për 

kopjim, fjongove të letrës, mbështetësve të letrës, letrës për radiogram, letrës origami 

palosëse, letrës për magazina, pecetave të letrës, letrës së shkrimit për zyra, letrës për 

shënime, ngjitesve nga letra, letrës shtrirëse, letrës dekorative për mbështjellje, letrës për 

paketim dhe mbështjellje, letrës kopjuese (zyre), banerve të (flamuj) letrës, flamujve të 

letrës, letrës së shkrimit, letrës dhe kartonit letrës për vizatime grafike (letër grafike si 

produkt final), letrës për printer laserik, letrës së ndishme ndaj nxehtësisë, rogozve të letrës, 

letrës mbështjellëse për paketim, letrës mbrojtese nga myku, koktej rogozëve nga letra, 

kartonëve dhe tabelave nga kartoni për paketim, letrës së hullizuar (medium i valëzuar), 

letrës së gomuar, letrës shënuese me pjesë të sipërme të shkruajtura, letrës artizanale 

japoneze, materialeve mbështjellës të bërë nga letra, materialeve filtruese nga letra, 

shenjave reklamuee nga letra, letrës ngjyrë kafe për mbështjellje, mbështjellësve të 

ushqimit, tabelave reklamuese nga letra, letrës krep shtrirëse, letrës rul për printerë, letrës 

japoneze, (torinoko-gami), letrës së karbonit, letrës për makina regjistruese, qeseve të 

mbushura të letrës, letrës rezistuese ndaj acideve, letrës për makina shkrimi, posterve të 

bërë nga letra, postkartelave  të letrës, facoletave të letrës, kutive paluese nga letra, letrës 

digjitale të printimit, qeseve të letrës për shoping, letrës dhe kartonit industrial, fytyrave të 

veshjeve të bëra nga letra, fotove të letrës që montohet, materialeve të letrës zanale, 

peshqirve tharës nga letra, peshqirve të duarve nga letra, letrës mbështjellëse për barot, 

letrës (si produkt final), facoletave të letrës që përdoren si material të letrës klishe 

(ganpishi), tabletëve të shkrimit, kontejnerëve industrial për paketim nga letra, qeseve të 

mbeturinave nga letra, mbajtësve të letrës mbështjellëse, letrës së trashë japoneze (hosho-

gami), facoletave për fytyre nga letra, tabelave për shenja nga letra ose kartoni, qeseve për 

dhurata nga letra, mbështetëseve nga letra për pikuara, rogozëve për tavolina nga letra, 

letërës për mbështjellje të librave, kartelave të biznesit nga letra (gjysëm të përpunuara), 

letrës rul (produkt final), kontejnerve të kremit nga letra, banerve për displei nga letra, 

dekorimeve të tavolinës nga letra, pecetave të tavolinës nga letra, shiritave të letrës 

zbukuruese (tanzaku), tabelave reklamuese të printuara nga letra, kutive nga letre ose 

kartoni, letrës metalike për mbëstjellje dhuratsh, letrës për çanta dhe thasë, xhaketave 

(mbështjellës) nga letra për libra, mbështjellësve të letre për vazo lulesh, tabelave 
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reklamuese nga letra ose kartoni, fletëve të letrës për marje shënimesh, materialeve të 

printuara për paketim nga letra, letrës të bërë nga letra e manit (tengujosi), letrës së printuar 

ofset për pamlete, kontejnerve për ruajtje nga letra, mbushjeve nga letra ose kartoni, 

produkteve nga letre të disponueshme, çantave dhe artikujve për paketim, mbështjellësve 

dhe ruajtësve nga letra, posterëve, posterëve reklamues, kartelave për vende nga kartoni, 

tabelave për posterë, kartelave për vende nga letra ose kartoni, fletëve nga letra (zyre), 

letërve për zyre, rekuzitave për zyre, dhuratave për zyre, rekuizitave të shkrimit, kartelave 

të përforcuara për zyre, arkave të zyreve, etiketave për çmime, etiketave për dhurata, 

etiketave të printuara nga letra, etiketave për karta indeksi, etiketave për ngarkesa, etiketave 

të printuara për bagazhe, etiketave të printuara adezive, etiketave të letrës për bagazhe, 

etiketave për bagazhe nga kartoni, kalendarëve, kalendarëve të murit, kalendarëve të 

printuar, kalendarëve reklamues, planifikuesve vjetor, kalendarëve që shkëputen (ditor), 

katalogjeve, katalogjeve lidhur me softuerin kompjuterik, katalogjeve që porositen 

nëpërmjet postës, vizit kartelave, pllakave të adresave për makina adresimi, (fletushka), 

mjeteve për zyre, materialeve të printuara, artikujve për zyre, materialeve për hobi (do me 

thënë ngjyra artistësh, vegla për ngjyrosje, llak, kandela, qirinj, tela nga metali për krijim 

lulesh dhe punë artizanale në formë të stolive për hobi, gërshërë, prerës për punë artizanale, 

shpatull për ngjyrosej, kthetra shtrënguese, shara të holla, turjela, çekiç, thika për 

drugdhendje, dalta, stolive dhe stolive të modës, sythave, ruzave të lirshme qelqi, plastikës 

dhe druri, letrës, letrës, kartonit, bloqeve, kutive artizanale, lamshave të leshit për qëllime 

artizanale, kutive për pikturim, ngjitësve, materialeve profesionale për artistë, materialeve 

për modelim, paletave, këmbalecve, pëlhurave për pikturim, kornizave, brushave të 

pikturimit, lapsave, gomave, guta perkave, kompensatëve, trarëve, drurit pjesërisht të 

përpunuar, mallrave të drurit, kallamit, tapës, plastikës, kupave të drurit, qelqurinave, 

porcelanit, mallrave nga guri, vazove për lule, figurave tera kota, fijeve për thurje, penjve 

për qepje, tjrjeve për dantella, penjve dhe tjerje për qëllime tekstile, veshejs, tekstileve dhe 

veshje të thurura, gjilpërave, gjilpërafe për dantella, gjilpërave për thurje (krabza), 

gjilpërave sigurie, luleve artificiale, fjongove dhe fijeve, fjongove për dekorim, 

bishtalecave, dantellave, asprave (perla), artikujve dekorativ, (do me thënë fiksturave 

dekorative për drita, kapësve ëndrash, oxhakëve të erës, mobiljeve, veshjeve të porcelanit, 

luleve të thara, perdeve për shtretër, artikujve të qelqit, harqeve dekorative,  kupave 

dekorative, figurave dekorative, skulpturve dekorative, bimëve të thara, ornamenteve, 

statuve, figurave dhe artikujve dekorative artizanati nga materiale druri, dylli, gipsi, (ose 

plastika), artikujve sezonal (do me thënë artikuj dekorativ për pranverë, verë, vjeshtë, dimër 

dhe për dekorimin e pemës së krishtlindjes, Vitit të Ri, pashkëve dhe Halloween-it), 

artikujve për pushim (do me thënë ), artikuve dekorativ pëer dasma, ditëlindje, përvjetorë), 

artikujve për ahengje, dekoracioneve për tema, artikujve shkollor, kamerave, artikujve të 

fotografive, aksesuarve për fotografi, stolive, orëve dhe sahatëve, instrumenteve muzikore, 

mallrave për bërje të çantave, mallrave të shalës, mobiljeve, mallrave për mobilje, veshjeve, 

mbathjeve, çantave të shpinës, aksesorëve (do me thënë) aksesorëve për veshje, mallrave të 

qepura dhe produkteve dekorative nga tekstili, syzeve, çadrave, çadrave të diellit, mallrave 

tekstile, tekstileve për mirëmbajtje shtëpie, kinkalerive, tendave, tranpulinave, artikujve të 

udhëtimit, lodrave, artikujve sportiv, aparateve sportive, aprateve për fitnes, artikujve për 

kohë të lirë (do me thënë lojëra, lodra, paisje sportive, topa hokei, topa sporti, topa për 

lojëra, artikuj dhe paisje gjimnastike, për trajnim trupi, letra loje), artikujve për kampim, 

artikujve për kafshë (do me thënë arikuj ushqimi, qafore (kular), rripave, parzmoreve, 
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shtretërve për kafshë, veshjeve për kafshë, lodrave për kafshë, stolive për kafshë, kupave 

për ushqim, produkteve për kujdes të kafshëve, ushqimeve për kafshë, furnizimeve për 

udhtim dhe transport, ideve për dhuratash për kafshë), kandelave, karburantëve për drita, 

karburantëve; përgatitje e mallit të lartëpërmendur për palë të treta për qëllime shitjeje; 

përgatitje e mallit të lartëpërmendur për palë të treta për qëllime prezantimi; prezentim i 

mallit në media komunikimi, për qëllime shitjeje; punë të import-eksport agjencive, 

organizimi i panaireve dhe ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese; pregatitje 

dhe udhëheqje me panaire dhe/ose shfaqjeve për qëllime biznesi dhe reklamimi; agjenci 

reklamimi; masa planifikimi dhe reklamimi; prezantim filmash në internet dhe media tjera; 

publikim i materialeve të printuara (po ashtu në formë elektronike) për qëllime reklamimi; 

marketing i drejtpërdrejtë; reklamim direkt; përgatitje reklamimi; pregatitje reklamimi për 

të tjerë; radio dhe reklamim televiziv; publikim dhe tekste publiciteti; shërbime planifikimi 

për qëllime reklamimi; marketing; marëdhënie me publikun; on-line reklamim në rjetin 

kompjuterik; postim faturash; desiminim dhe  reklamim për të tjerët; desiminim i 

materialeve reklamuese; desiminim i materialeve reklamuese për të tjerët nëpërmjet 

internetit; shkrim ose publikim i teksteve të shkruara; promovim shitjeje për të tjerë; 

publikim i teksteve të publikuara; reklamim nëpërmjet postës; shpërdarje të materialit 

reklamues (pamfleteve, broshurave, materialeve të printuara, mostrve); demonstrim i mallit 

për qëllime reklamimi; prezentim i mallit dhe shërbimeve; hulumtim tregu; organizim dhe 

udhëheqje e ngjarjeve tregtare; hulumtim sponzorizimi; sponzorizim nëpërmjet reklamimit; 

aranzhim i të dhënave për kontakt për qëllime reklamuese; reklamim në internet për të tjerë; 

huazim i hapsirë reklamuese, poashtu edhe në internet; konsulta profesionale biznesi; 

konsulta dhe menaxhim ndërmjarjesh; konsulta për organizimin e biznesit; planifiklim dhe 

monitorim të biznesit nën aspektet oraganizative; zhvillim për shfrytëzim të 

patundshmërive nën aspektet e biznes-menaxhimit (lehtësira menaxhuese); agjenci 

punësimi; rekrutim personeli; konsulta personeli; administrim personeli; konsulta të 

menaxhimit të personelit; teste psikologjike për zgjedhjen e personelit; pjesmarje në stafin 

në çështjet për veprim lidhur me menaxhimin e personelit; shërbime prokure për të tjerë 

(duke blerë mallra dhe shërbime për të tjerë); auksion, poashtu në internet; aranxhim dhe 

konkluzione për transfere komerciale për të tjerë, poashtu brenda kornizave të e-tregtisë; 

aranxhim i kontraktave për të tjerë në blerjen dhe shitjen e mallrave dhe në kryerjen e 

shërbimeve, posaqërshit aranxhim i kontakteve telekomunikative, në kontratat për 

furnizimin e zërave (toneve) për telefonë, të kontratave për kryerjen e mirëmbajtjes dhe 

punëve riparuese, të kotratave në shpërndarjen e luleve dhe bimëve, të kontratave të 

furnizimit me rrymë elektrike; aranxhim i kontratave në kryerjen e shërbimeve trajnues; 

aranxhim i abonimit të publikimeve për të tjerë, posaqërsiht abonim i gazetave; aranxhim i 

abonimeve të shërbimeve telekomunikuese për të tjerë; aranxhim i kontakteve komerciale 

dhe industriale, poashtu ne internet; aranxhim i biznes kontakteve; analizë e çmimit të 

kostos; shërbime të krahasimit të çmimeve; përpilim, sistematizim, mirëmbajtje dhe 

përditësim i të dhënave në bazën e kompjuterit; menaxhim i skedave të kopjuterëve; 

informata komerciale dhe këshilla për konsumatorë (shitore këshillash për konsumatorë); 

shërbime të lajmeve të prera; krahasim i informacioneve në bazën e të dhënave në 

kompjuter; procesuim i urdhërave për blerje; krahasim i çmimit dhe informatave 

statistikore të tregut dhe tregtisë; furnizim me informata të pyetjeve organizative dhe 

menaxhimit të biznesit lidhur me tregtinë me pakicë;  furnizim me informata të tregjeve 

reklamuese; shitore këshillash për konsumatorë; shërbime fotokopjimi; aranxhim i vitrinave 
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të shitoreve; dhënje me qera të makinave dhe paisjeve për zyra; dhënje me qera të 

makinave për fotokopje; dhënje me qera të makinave shitëse; dhënje me qera të kabinave 

shitëse; konceptim, dhe organizim i realizimit të kërkesë së klientit dhe masës së mbajtjes 

të konsumatorëve, në veçanti postës, diskontit, vauçerëve dhe/ose programeve shpërblyese; 

drejtim i lojrave të fatit dhe garave si masa reklamuese; drejtim i programeve shpërblyese 

dhe të besueshmërisë si programe për mbajtjen e konsumatorëve për qëllime marketingu; 

kujdes dhe kërkesë ndaj konsumatorëve me reklamim dhe porosi postare; shërbime të call 

qendrës, posaqërisht shërbime kujdesi nëpërmjet hot lines (linja të nxehta) brenda 

kornizave të procesimit administrativ të urdhërit për blerje; pranim i kërkesave dha 

ankesave të konsumatorëve nëpërmjet telefonit; këshillime organizative nëpërmjet call 

qendrës; operim i call qendrës, do me thënë shërbime kujdesi nëpërmjet hotlines (vijë së 

nxehtë) brenda kornizave të procesuimit administrativ të urdhërit për blerje, pranimim i 

kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve  nëpërmjet telefonit; qiradhënie dhe lizinë të 

paisjeve për shitore dhe montimeve për aq sa janë të përfshirë në klasën 35, do me thënë 

makinave dhe paisjeve për zyra, makinave për fotokopje, makianve shitëse, arkave 

regjistruese (kasave), tavolinave të arkave, kabinave për shitje, haprirave reklamuese; 

shërbime sekretarie; aranxhim i kontakteve për magazinim dhe paketim të mallrave; lëshim 

i kartelave për konsumatorë pa pagesë ose funksione shpërblimi (discont) për të tjerë si dhe 

lëshim i kartelave të konsumatorëve si kartela blerëse identifikuese, të dyja të përshtatshe si 

programe të mirash dhe shpërblimesh   

36   Sigurime; çështje financiare; çështje monetare; çështje të patundshmërive; sigurim 

brokeri; transaksione monetare; shërbime financiare; këshilla sigurimi, financash dhe 

pensionimi; informata dhe konsulta financimi; aranxhim i shërbimeve bankare, në veçanti 

të logarisë rjedhëse, kursimit, financimit dhe kontakteve të sigurimit; zyra kreditimi dhe 

financim kreditimi të tregut për shitje me shumicë dhe pakicë; menaxhim i patunshmërive, 

agjenci patundshmërish, dhënie me çera të patunshmërive, posaqërisht të hapsirave të 

duqaneve; lizinë të patundshmërisë, posaqërisht hapsirave të duqaneve; lizinë e zonave dhe 

pjesëve të tokës; financim i blerje me këste; aranxhim i financim i blerje me këste; financim 

i blerjes me këste të hapsirve të shopingut; qeradhënie e zyrave; marje me qera të 

apartamenteve; menaxhim ndërtimesh; menaxhim me patundshmëri; finacim blerjesh; 

lëshim të kartelave telefonike; manipulim i programeve të mira dhe shpërblyese për të 

mbajtur konsumatorët nëpërmjet llëshimit të vauçerëve, pullave tregtare, token dhe 

kartelave të konsumatorëve me funksionim pagese; lëshim i kartelave kredituese, shërbime 

të kartelave shpërblyese me funksionim pagese; mbledhje e fondeve bëmirëse për të tjerët; 

financim i blerjes me këste të paisjeve dhe sistemeve komunikuese; financim i blerje me 

këste të automjeteve, aeroplanëve dhe anijeve; lëshim i kartelave për kosumatorë me 

funksion pagese si dhe si kartelave shpërblyese, pulla tregtare, kartela të lojalitetit, vauçerë, 

token, kartelave për mbledhje pikësh, të gjitha për përdorim në të mira dhe marëveshje 

shpërblyese   

37   Konstruksion ndërtimi; riparim dhe punë mirëmbajtjeje për inspektim të paisjeve 

teknike; riparim informacionesh; rinovim i veshjeve; lavanderi; pastrim i veshjeve; pastrim 

i qilimave dhe shtrojeve; hekurojse përhurash; pastrim i thatë; istalime, mirëmbajtje dhe 

riparim i harduerit kompjuterik; instalime dhe riparim i paisjeve elektronike; instalime dhe 

riparim i frigoriferëve dhe ngrirësve; instalime, mirëmbajtje dhe riparim i paisjeve 

telekomunikuese; instalime dhe mirëmbajtje të dhënave të sistemeve komunikuese 

(harduerit); instalimve, mirëmbajteje dhe riparim i makinave dhe pisjeve të zyrave; 
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instalimve, mirëmbajteje dhe riparim i makinave; mprehje e thikave; tapiceri; riparim 

tapicerie; riparim i orëve dhe sahatëve; riparim këpucësh; qeradhënie e makinave për 

pastrim; instalimeve, mirëmbajtje dhe riparim të sistemeve të telekomunikimtit, 

komunikimit, kompjuterëve dhe rjetit të dhënave; qeradhënie dhe lizinë e makinave për 

pastrim   

38   Telekomunikime; sigurim i qasjes në bazën e të dhënave në rjetin kompjuterik; sigurim 

i qasjes te një sistem për porosi on-line; ofrim i hiperlinkut për të tjerë; shërbime teleteksti; 

transmision mesazhesh; informata në telekomunikim; konsulta dhe informat në lëmin e 

telekomunikimit; sigurim i qasjes te informatat në lidhje me telekomunikimet dhe 

shërbimet telekomunikuese; furnizim i portaleve në internet; transmetim elektronik i 

muzikës digjitale nëpërmjet sitemeve të telekomunikimit; transmetim elektronik i tekstit, 

mesazheve, informatave, zërit, imazheve dhe të dhënave; përcjellje e mesazheve në internet 

adresa (ueb-mesazhe) shërbime të tabelave elektronike për shpallje (shërbime 

telekomunikacioni); qeradhënie e instlimeve të telekomunikacionit; qeradhënie e paisjeve 

për telekomunikime dhe për të dhëna dhe dërgim ose pranim të mesazheve; sigurim i qasjes 

në internet dhe rjetet tjera të komunikimit; aranxhim i qasjes në bazën e të dhënave; 

sigurimi i qasjes të informatave në internet; sigurim i qasjes në dhënat në rjetet 

kompjuterike; shërbime të qasjes në lëmin e telekomunikimeve; qeramarje në lidhje me 

paisjet dhe sitemet e komunikimit; agjenci lajmesh, do me thënë mbledhje, analizë, 

përditësim dhe furnizim me informacione të lajmeve; shërbime të vlerës së shtuar, do me 

thënë shërbime lidhur me shërbimet e rjeteve aktuale, esencialisht në lidhje me mesazhet e 

shkurtëra ose njoftimet në formë të shkruar ose akustike, do me thënë dërgim të 

informatave që kanë të bëjnë me pamje, ngjarje kalendarike, rezultate sportive, reklamim, 

klsifikim dhe reklamim personal, çmimive të garave, lajmeve, ofertave të çastit të fundit, 

shërbimeve të furnizimeve të fast-food-eve, shërbime taksie dhe kohës së nisjes në 

aeroporte, titujve nga ekonomia, politika, mediat dhe telekomunikkacioni, numrave të 

lotarive dhe shërbimeve që sigurohen në kuptim të rrjetit të telekomunikimeve, do me thënë 

ridërgim i thirjeve, qarqeve të konferencave; dërgim i informatave nëpërmjet mailit; 

shërbime të transmetimit dhe rikthimit të telefonatave, faksimileve, teleksit dhe mesazheve; 

shërbime të radio faqeve dhe e-maileve; sigurim i shërbimeve qëndrore telekomunikuese 

për rjetin elektronik komunikues; qeradhënie dhe lizinë e paisjeve dhe sitemeve të 

telekomunikimit dhe instalimeve për telekomunikim, aparateve për dërgim të mesazheve, 

aparateve faksimile, telefonave, celularëve, modemëve, aparatëve telekomunikues dhe 

dërgues   

39   Transport; paketim dhe magazinim i mallrave; aranzhim udhëtimi; shërbime 

magazinimi; paketim të mallrave; shpërndarje e paqetave; shërbime logjistike në sektorin e 

transportit, posaqërisht pranim urdhërash, logjistikë deponimi, logjistikë distribuimi ose 

logjistikë kthyese; ridërgim ngarkesash; ndjekje e ngarkesës dhe mallrave për persona për 

qëllime logjistike; informata transporti; informata magazinimi; aranxhim shërbimeve të 

transportit për persona dhe mallra nëpërmjet mjeteve  toksore, ujore dhe ajrore; aranzhim 

dhe kryerje të shërbimeve të transportit; shërbime korieri; organizim i transportit të 

mallrave, udhtarëve dhe/ose udhëtimeve nëpërmjet tokës ose ujit; organizim dhe kryerje të 

shpërndarjes së mallrave nëpërmjet porosis me postë; transport dhe shpërndarje të mallrave 

nëpërmjet automjeteve motorike, hekurudhës, anijeve dhe aeroplanëve; shpërdarje lulesh; 

shërbime të agjencive të udhëtimit (për aq sa janë të përfshirë në klasën 39); operim i 

agjencive të udhëtimit; shërbime të tur operatorëve; informata dhe konsulta lidhur me 
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udhëtimet dhe transportin; informata në lëmin e turizmit, transportit dhe qështjeve të 

udhëtimit; informacione udhëtimi; informata të aritjes dhe nisjes së fluturimeve; aranzhim 

biletash për transport nëpërmjet ajrit; tur organizim dhe operim; transport i personave 

nëpërmjet automjeteve motorike, hekurudhës, anijeve dhe aeroplanëve; organizim, drejtim, 

buking dhe aranzhim të udhëtimeve, udhëtimeve për pushim; udhëtimeve rrethore, 

kryqzimeve, ekskurzioneve, udhëtimeve ditore; udhëtimeve për kënaqsi dhe vizitave të 

qyteteve; eskortë e udhtimeve dhe bagazheve të tyre; bartje; qeradhënie e lehtësirave për 

parking; qeradhënie dhe rezervim i automjeteve  motorike, trajlerëve, biçikletave; 

qeradhënie e hapsirave për parkim dhe depove; shërbime rezervimi (për aq sa janë përfshirë 

në klasën 39); rezervim i biletave fluturuese, biletave për kryqzim dhe biletave të trenit;  

qeradhënie dhe huazim i automjeteve toksore, aeroplanëve ose anijeve; qeradhënie e 

frigopriferëve; qeradhënie e kontejnverëve magazinues; qeradhënie e garazheve; 

qeradhënie dhe lizinë e paisjeve të shitoreve dhe montimeve për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 39, do me thënë frigoriferë, instalime ftohjeje, makina dhe aparate ftohëse, 

kontejnerëve magizinues, paletave të transportit dhe magazinimit, kontejnerëve të 

transprotit dhe magazinimit, veturave (automjeteve), shtyrje të veturave (karocave të 

shopingut), rafteve për magazinim dhe prezantim të mallrave; shërbime që do të kryhen në 

kuptim të rrjetit telekomunikativ, do me thënë shërbime të agjencive të udhëtimit   

40   Trajtimit të materialve (do me thënë procesim mekanik ose kimik të materialeve, do 

me thënë metalit, plastikës, letrës, drurit, qelqit, tekstilit, gomës, lëkurës, materialeve të 

konstruksionit); informata për trajtim të materialit; shërbime foto laboratori (për aq sa janë 

të përfshirënë klasën 40); zhvillim i filmit fotografik, printim fotograik; procesim të 

fotografive dhe filmave kinematografik (për aq sa janë të përfshirënë klasën 40); modele 

printimi; printim; shkrim lazerik; punë lëkure; trajtim letre; gdhendje; ofset printim; 

ndryshim i veshjes; robaqepsi; punë shalash; reciklim i shisheve të mbeturinave; çelsbërës; 

qeradhënie dhe lizinë e gjeneratorëve, aparateve për kondicionim të ajrit, aparateve për 

ngrohje të hapsirave   

41   Arsimim; sigurim i trajnimeve; zbavitje; aktivitete sporitve dhe kulturore; shkolla 

motrash medicinale (arsimim); kujdes fëmije (arsimim); kujdes fëmije; do me thënë 

sigurim sheshi të lojërave në supermarkete dhe qendra shopingu; organizim dhe udhëheqje 

të konferencave, ekspozitave ose seminareve; zhvillim i stafit nëpërmjet trajnimit dhe 

trajnimeve të mëtejme; arahzhim dhe uhdëheqje të seminareve vorkshopeve (puntorive) 

(trajnimeve); informata në lëmin e arsimit dhe zbavitjes; on lin informata dhe mesazhe në 

lëmin e kualifikimit profesional; ekzaminim në lëmin e arsimimit dhe trajnimit; informata 

për edukatën shëndetsore dhe fitnesit; performansa muzikore; informata të ngjarjeve 

(zbavitjeve); organizim dhe udhëheqje të ngjarjeve sportive dhe kulturore; organizim i 

ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; organizim i garave (arsimore dhe 

zbavitëse); publikim i gjërave të printuara (poashtu në formë elektronike, pos për qëllime 

reklamuese; organizim, aranzhim dhe udhëheqje me lotari dhe kumareve tjera; distribuim i 

biletave të lotarisë dhe dokumenteve tjera pjesmarëse (zbavitëse); lojëra elektronike dhe 

gara të siguruara nëpërmjet internetit; organizim i lojërave dhe garave; shërbime të biletave 

agjencive (zbavitje); shërbime rezervimi (për aq sa janë të përfshira në klasën 41) për sport, 

ngjarje shkecore dhe kulturore; rezervim i karigeve për shfaqje; publikim i materialeve të 

printuara, librave, gazetave dhe revistave; huazim librash; dhëni me qera të filmave; dhëni 

me qera të revistave; sigurim  të publikimeve elektronike (jo të shkarkueshme); sigurim i 

shërbimeve për fitnes klube (për aq sa janë të përfshira në klasën 41), klube trajnimi, 
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lehtësirave të golfit, fushave të tenisit, lehtësirave për kalurim, shkolla të motrave 

medicinale, kinemave, diskotekave, muzeumeve, zbavitje arkade; lehtësira sportive dhe 

parqe dëfrimi; informata rekreimi; ofrim line të lojrave të komjuterit; produksion, të radio 

dhe tv programeve; qeradhëni të audio paisjeve, radios, takëmi televiziv, video kamerave; 

makinave dhe lojërave elektronike; qeradhëni e paisjeve dhe fitnes paimeve; qeradhënie 

dhe lizinë të filmave, zërit dhe fotografive të incizuara; qeradhënie të takëmeve të radios 

dhe televizionit   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese dhe dizajne lidhur me këto; 

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

kompjuterik; programim kompjuteri; procesuim dhe administrim i të dhënave për të tjerë 

(për aq sa janë të përfshira në klasën 42), do me thënë administrim serveri; backup i të 

dhënave elektronike; shërbime të dizajnuesit grafik, do me thënë konsulta formale dhe 

përmbajtsore lidhur me printimin e dizajnit ose publikimeve elektronike; dizajn i printuar 

ose publikime elektronike; redaktim i fotografive digjitale (shërbime të një dizajnuesi 

grafik); përditësim i ueb faqeve; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerë; informata 

dhe konsulta në lidhje me kompjuterë dhe softuer; konsulta të dizajnimit të brendshëm; 

konsulta në lëmin e kursimit të energjisë; konsulta në lëmin e mbrojtjes së ambientit; 

shërbime të informatave meteorologjike; qiradhënie e kompjuterëve, paisjeve matëse; 

qeradhënie dhe lizinë e kompjuterëve, softuerit, pjesëve anësore të kompjuterit; parashikim 

i motit në kuptim të rrjetit telekomunikues; administrim dhe procesuim i të dhënave për të 

tjerë, do me thënë ruajtje e të dhënave elektronike; qiradhënie e bartësve të të dhënave të 

përshtatshme për përdorim në transakcione bëmirësie dhe shpërblimi (për aq sa janë të 

përfshira në klasën 42).   

43   Shërbime të furnizim me pije dhe ushqim dhe akomodim i përkohshëm; ketering; 

shërbime të agjencive të udhëtimeve, do me thënë aranzhim, rezervim dhe prenotim të 

akomodimit; operim i restoranteve; informata në lëmin e shërbimeve për akomodim, 

aranzhim ose qiradhënie të apartamenteve turistike ose shtëpive turistike, rezervim 

dhomash, rezervim hoteli, akomodim dhe sigurim të ushqimit dhe pijeve për mysafir; 

rezervim të akomodimit dhe pijeve dhe ushqimit; sigurim i (ushqimit dhe pijeve dhe 

akomodimit) për fidanishte ditore dhe çerdhe  shkolore; kujdes fëmijsh në fidanishte ditore 

dhe çerdhe ditore (ushqimit dhe pijeve dhe akomodimit); konsulta dhe informata gatimi; 

qeradhëni e dhomave të takimit; qeradhënie e karigeve, tavolinave, çarçafëve, gotave, 

enëve, ndërtimeve të bartshme, tendave; qeradhënie dhe lizinë e paisjeve dhe montimeve 

për duqan për aq sa janë të përfshira në klasën 43, do me thënë mobiljeve, karigeve, 

tavolinave, çarçafëve, gotave, tendave, ndërtimeve të bartshme; rezervim hoteli në kuptim 

të rrjetit telekomunikues   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe bukurie për kafshë dhe 

njerëz; shërbime bujqësie, kopshtarie dhe pylltarie; këshillime diete; informata në lidhje me 

ushqimin; informata në lidhje me shëndetin; informata dhe konsulta në lidhje me 

kopshtarinë; dhënie me qera të paisjeve për ferma   
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(111)  22391 

(151)  12/03/2018 

(181)  01/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/330 

(732)  Rexhep Gashi N,SH,Albatros Rruga 

Besim Shala PN,Prizren, 20000, KS 

(740)  Rexhep Gashi n.p.sh Albatros Rruga 

Besim Shala PN,  Prizren, 20000 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 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   

33   Pija Alkoholike ,Vera e Kuqe, Vera e Bardh, pijet e forta alkoholike dhe spiritus   

 

 

 

(111)  22381 

(151)  12/03/2018 

(181)  02/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/334 

(591)  E bardhë, hiri dhe portokalli 

(732)  GUNSAN ELEKTRIK 

MALZEMELERI SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI OSMANGAZI MAH. 

YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO: 29 

SANCAKTEPE ISTANBUL , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Alarma dhe alarma kunder-vjedhjes, përveç atyre për automjete, zile elektrike; 

numërues dhe tregues për matjen e sasisë së konsumit, ndërprerës kohor automatik; aparate 

dhe instrumente për zbatim, transformim, akumulim ose kontrollim të rrymës, priza 

elektrike, kuti ndarëse (rrymë), ndërprerës elektrik, ndërprerës i qarkut të rrymes, siguresë, 

dobësues i dritës, kabllo për startin e baterisë, pllaka elektrike, rezistues, fole elektrike, 

transformues [rrymë], adaptera elektrik, karikues për bateri, zile elektrike për dyer, kabllo 

elektrik dhe elektronik, bateri, akumulator elektrik, ndërprerës elektrik për drita, ndërprerës 

për ndriçimin në prapavi, ndërçelës (komutator), ndërçelës (komutator) për ndriçimin në 

prapavi, ndërprerës elektrik me dy drejtime, ndërprerës elektrik dy drejtimësh për ndriçim 

në prapavi, ndërprerës për emitimin e muzikës, ndërprerës për kontrollin e ndërprerës 
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kontrollues për grila, errësuese, ndërprerës për ndriçimin në prapavi, fole, fole për telefon, 

fole telefonike, fole rrjete, fole me tokëzim për mbrojtjen e fëmijëve, fole me tokëzim, fole 

grupore, senzor lëvizëse, fole për antena të TV (televizionit), fole për radio, fole satelitore, 

korniza për ndërprerës, aparat për diferencimin e rrymës, ndërprerës elektrik të çarkut të 

rrymës industriale dhe banesore, siguresa, siguresa automatike, buton shtypës, ndërprerës 

dy fazor, ndërprerës tre fazor, pajisje ( priza dhe fole), kontaktues, rele (stacion ndërmjetës) 

termal, mekanizma për mbrojtjen dhe kontrollin e motorit, ndërprerës modular, ndërprerës 

elektronik, USB fole, USB fole për më shum hyrje, priza dhe fole, mekanizma automatik 

elektronik për shtëpi të mençura, shpërndarësi i rrymës me mbingarkesë, bateria UPS   

 

 

 

(111)  22884 

(151)  29/03/2018 

(181)  03/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/336 

(732)  Rockstar, Inc. P.O. Box 27740 

Las Vegas, Nevada 89126, US 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  ROCKSTAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije energjetike   

 

 

 

(111)  22880 

(151)  29/03/2018 

(181)  03/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/337 

(732)  Rockstar, Inc. P.O. Box 27740 

Las Vegas, Nevada 89126, US 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije energjetike   
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(111)  22875 

(151)  29/03/2018 

(181)  03/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/338 

(732)  Rockstar, Inc. P.O. Box 27740 

Las Vegas, Nevada 89126, US 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije energjetike   

 

 

 

(111)  22888 

(151)  29/03/2018 

(181)  03/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/339 

(300)  15/4210593  17/09/2015  FR 

(732)  INVICTA GROUP  Zone Industrielle 

Lieu-Dit La Gravette 08350 Donchery, FR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  INVICTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate dhe instalime për gatim; aparate gatimi; furra për (tharje); enë gatuese; 

fura buke; aparate për pjekje; skara; gril (aplikime gatimi); furnela gatimi; hell për pjekje; 

ngrohës pjatash; rathë për gatim; enë për ujë të nxehtë; ngrohës; fura furtarie; aparate 

ngrohëse; aparate për ngrohje me lëndë djegëse të fortë, të lëngshme ose gazi; pllaka për 

ngrohje; stufa (aparate ngrohëse); radiatorë; radiatorë për ngrohje qëndrore; kolelkor solar 

termal (ngrohje); bojler, të ndryshëm nga pjesët e makinave; bojler ngrohës; bojler gazi; 

qyngj për bojlerë ngrohës; instalime për ngrohje të ujit; aparate elektrike për ngrohje; 

ngrohës të ujit; bojlerë; akumulatorë të ngrohjes; akumulatorë të avullit; oxhaqe (kamin) të 

brendshme; hekura zjari; hekura fure; paisje për tuba; pllaka strukturore për stufa; paisje 

stufe të bëra nga argjila; instalime automatike për batjen e hirit; kuti stufash të hirit; gropa 

(vende) zjarri; paisje për djegie gazi; paisje për djegie acetileni; paisje për djegie gazi; 

paisje për djegie alkooli; paisje për djegie benzine; djegës inkandeshentë; çakmak fërkues 

për ndezje gazi; fontana; të gjitha këto mallra të dedikuara për qëllime shtëpiake   

21   Enë dhe kontejnerë për kuzhinë: enë gatimi jo-elektrike; enë kuzhine; enë kuzhine 
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hekuri në formë kallëpi; kontejner kuzhine hekuri në formë kallëpi; takëm tenxheresh për 

gatim; tigan; tenxhere nga argjila; kazane; tenxhere të ngrohta, që nuk ngrohen me rymë; 

tigan për fërgesa; tigan kullues; tigan grilli; tigan për pjekje; tigan i thellë; tenxhere; gatues 

me presion (autoklavë); tigan gatimi; kontejner termikisht të izoluar; grille (paisje gatimi); 

tenxhere gatimi; tavë; tenxhere për zierje të ngadaltë; tava konkave; kupa (enë) supe; enë; 

enë për pjekje; enë grilli; breza elektrik (aplikime gatimi); mbulues enësh; takëm tavoline; 

çajnik; ibrik jo-elektrik; hell gatimi nga metali; mbështetës grilli; nevoja për piknik (enë); 

çelës për shishe; çelës tapash   

 

 

 

(111)  22347 

(151)  12/03/2018 

(181)  03/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/340 

(732)  Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 

97346 Iphofen, DE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  DIAMANT 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Vida prej metali; bulon prej metali; binar nga metali për qëllime ndërtimtarie; 

binar profil nga metali; ndarës nga metali; veshje muresh nga metali   

17   Materiale mbrojtëse kundër zërit; materiale termale izolimi   

19   Panelë për qëllime ndërtimtarie, jo nga metali; tabela të rënda gipsi; mbulesa; shtresa 

izoluese; ndarës (jo nga metali); veshje muri (jo nga metali); të gjihta mallrat e përmendura 

të bëra jo nga qelqi   

 

 

 

(111)  22374 

(151)  12/03/2018 

(181)  03/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/342 

(591)  e  bardhë, ngjyrë portokalli e mbyllur, 

e gjelbër e mbyllur, e kaltër e mbyllur 

(732)  PI “VITAMINKA” A.D. Prilep ul. 

Lece Koteski br. 23, 7500 Prilep, MK 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

219 

 

(511) 30   Vezë çokollate.   

 

 

 

(111)  22326 

(151)  08/03/2018 

(181)  03/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/343 

(591)  Hiri, bardhë dhe kaltërt 

(300)  302015054914.2  02/10/2015  DE 

(732)  Daimler AG Mercedesstrasse 137 

70327 Stuttgart, KS 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë strukturore të makinave   

 

 

 

(111)  22325 

(151)  08/03/2018 

(181)  03/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/344 

(300)  302015054913.4  02/10/2015  DE 

(732)  Daimler AG Mercedesstrasse 137 

70327 Stuttgart, KS 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)  STARPARTS 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë strukturore të makinave   

 

 

 

(111)  22101 

(151)  28/02/2018 

(181)  04/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/345 

(591)  e bardhë, Gjelbër, Kuqe, Zezë 

(732)  BIBITA  SH.P.K NRB: 70916959 

Fsh. Vitomericë KK Pejë, KS 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 
 

 
 

(540)   
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(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   

 

 

 

(111)  22321 

(151)  08/03/2018 

(181)  04/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/347 

(732)  AVIGILON Corporation Box 378, 

#101-1001 West Broadway Vancouver, 

British Columbia V6H4E4, CA 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  AVIGILON 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Kllapa metalike për përdorim në lidhje me kutitë për kamera dhe pajisjeve të 

sigurisë   

9   Harduerë për mbikqyrje të sigurisë, vecanërisht, kamera të sigurisë, enkoder, regjistrues, 

pajisje kompjuterike për video analitikë; serverë dhe furnizues me energji elektrike; 

rrethues (mbyllës) të mjedisit, vecanërisht, strukturat të adoptuara në mënyrë të vecantë për 

të mbajtur dhe mbrojtu kamerat nga faktorët e jashtëm dhe ngacmimit; lente optike për 

television me qarqe të mbyllura dhe video mbikqyrje; softuerë të sigurisë, vecanërisht, 

përdorues dhe/ose softuerë operator për kontrollimin dhe monitorimin e imazheve live nga 

kamerat e mbikqyrjes së sigurisë në një rrjet dhe/ose nga largësia përmes internetit; softuerë 

të sigurisë, vecanërisht, përdorues dhe/ose softuerë operator të kontollit për regjistrimet e 

automatizuara, ruajtjen, nxjerrjen, përmirësimin dhe analizimin e imazheve prej kamerave 

të mbikqyrjes së sigurisë; softuerë dhe harduerë kompjuterikë për identifikimin fizik dhe 

logjik të objekteve dhe menaxhimit të qasjes, mbikqyrje të viedove operative dhe alarmeve 

ndërhyrëse, menaxhimin e kontrollit të vizitorëve dhe monitorimin e ngjarjve të vetëdijes së 

situatës; doreza (joysticks) të përdorura për kontrollimin e pajisjeve të mbikqyrjes së 

sigurisë; tastierë; pajisje të sigurisë dhe mbikqyrjes për video dhe audio, vecanërisht, pajisje 

për njohjen e objekteve, detector lëvizje, detektor zëri, detector trafiku, kontrollues të hyrjes 

në derë, detektor ndërhyrjeje; hardver dhe softver i mbikqyrjes së sigurisë për analizimin e 

analogëve dhe video imazheve digjitale në ekstrakt automatik, regjistrimin dhe raportimin e 

informative; pajisje të kompjuterizuara për ruajtjen e videove, zërit dhe informative 

analitike të përdorura për kontrollimin e pajsijeve të mbikqyrjes së sigurisë; pllaka të 

licensuara për njohjen e sistemeve që përmbajnë pajisjet për njohjen e automjeteve dhe 

tabelave të regjistruara; aparate për procesimin e të dhënave; aparate me bazë kompjuterike 

për qasjen në të dhëna nga distance; aparate me bazë kompjuterike për qasjen në të dhëna 

përmes rrjetit të komunikimit pa tela; aparate me bazë kompjuterike për qasjen në të dhëna 

përmes rrjetit të komunikimit me internet; qarqet e koduara elektronike të integruara në 

kartela dhe chip karta të pajisjeve për lexim. Pajisje kompjuterike për leximin e kartelave të 

mencura, pajisje për identifikimin e radio frekuencave dhe informata biometrike për 
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minitorimin e qasjes së sigurisë, identifikimin, inventor, apo gjendjen fizike; qarqe të 

koduara elektronike të integruara me përmbajtje të programimeve për përdorim në 

kontrollin dhe monitorimin e qasjes së sigurisë, identifikimit, inventarit dhe gjendjes fizike; 

kredencialet e identifikimit të radio frequencave (RFID), kryesisht, kartelat, etiketat; chip 

kartelat elektronike të koduara dhe kartelat e qarqeve të integruara, kryesisht kartelat e 

mencura, me përmbajtje të programave të ëprdorurapër të kontrolluar dhe monitoruar 

qasjen e sigurisë, identifikiminm inventarin dhe gjendjen fizike; teknologji me ndricim të 

vogël në natyrën e sensorëve të imazheve me ndricim të ulët, elektronikë për zvoglimin e 

zhurmës, softver për procesimin e imazheve më ndricim të ulët, gjysëmpërcues, dhe tabelat 

e qarqeve të printimit me përmbajtje të pajisjeve të njejta si komponentet integrale të 

kamerave dhe sistemeve për mbikqyrjen e sigurisë; pajisje analitike për sistemet e sigurisë 

në pikat-e-shitjes (POS), kryesisht, hardver dhe softver për analizimin digjital të video 

imazheve në ekstrakte, regjistrimin dhe raportimin e informatavae dhe lidhjen e atyre 

informative ne informatata e pranuara nga pajisjet POS; sigurim shtëpie për kamerat dhe 

pajisjet e sigurisë; mbajtës dhe shtojca për kamera; softver për llogaritjen e hijeve për 

përdorim në monitorimin e videove dhe qasjen në sistemete softverit të kontrolli   

35   Pajisjen e konsumatorëve me informatat e produkteve dhe rekomandimet në lidhje me 

sistemet e sigurisë kyrsisht video monitorimet dhe qasjen ne sistemet e kontrollit   

36   Vlerësimet financiare të video monitorimeve dhe qasjen në sistemet e kontrollit.   

37   Instalimin dhe riparimin e video monitorimeve dhe qasjen në sistemet e kontrollit; 

shërbimet kompjuterike, kryesisht, instalimet, implementimet, dhe mirëmbajtjet e hardverit 

për sigurimin e sistemeve të monitorimit dhe qasjen në sistemet e kontrollit   

38   Ofrimin e qasjes në video monitorimet dhe qasjen në sistemet e kontrollit; ofrimin e 

qasjes përmes telekomunikimit në video monitorimet dhe qasjen në sistemet e kontrollit; 

ofrimin e qasjes përmes telekomunikimit në të dhënat që i përkasin video monitorimeve 

dhe qasjen në sistemet e kontrollit; ofrimin e qasjes në video monitorimet dhe dhe qasjen në 

sistemet e kontrollit, të dhëna dhe databaza përmes shërbimit të komunikimit pa tela; 

bartjen elektronike të mesazheve dhe raporteve përmes komputerëve të fiksuar dhe mobil, 

terminaleve, ndihmësve personal digjital (PDAS), telefonëve të mencur dhe pajisjeve që ju 

mundësojnë qasjen e shumë përdoruesve në monitorimin global të sigurisë dhe qasjen në 

rrjetin informative të kontrollit; bartjen e zërit dhe video sinjaleve, kryesisht, qarkullimin e 

shumfishtë të të dhënave video/audio së bashku me bartjen përmes rrjetit për monitromin e 

sigurisë dhe qasjen në sistemet e kontrollit.   

41   Shërbimet e trajnimeve, kryesisht trajnimet në lidhje me instalimet, riparimet dhe 

përdorimet e monitorimit të sigurisë dhe qasjen në hardver të kontrollit, softver dhe sisteme   

42   Dizjanimin me porosi dhe projetktimin e monitorimit të sigurisë dhe qasjen në 

softverin e kontrolit dhe siteme; ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softverit që nuk-

shkarkohet për llogaritjen e hijeve në përdorim në operimin e video monitorimeve dhe 

qasjen në sistemet e kontrollit; ofrimin e qasjes së përkohshme në aplikacionet e softverëve 

nga baza-rrjet të cilat nuk-shkarkohen për përdorim në video monitorimeve dhe qasje në 

sistemet e kontrollit, shërbimet këshilluese nga lëmia e dizajnit dhe zhvillimit të sitemeve të 

monitorimit të sigurisë dhe qasjen në sistemet e kontrollit; shërbimet këshilluese nga lëmia 

e dizajnit dhe zhvillimit të sitemeve të monitorimit të sigurisë dhe qasjen në sistemet e 

kontrollit; shërbimet kompjuterike, kryesisht, instalimet, zbatimin, mirëmbajtjen dhe 

mbështetjen në lidhje me diagnostifikimin e problemeve të softverëve për sistemet e 

monitorimit të sigurisë dhe qasjen në sistemet e kontrollit   
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45   Shërbimet e sigurisë së kompjuterizuar, kryesisht, monitorimet elektronike, zbulimin 

dhe raportimin në dyshimin dhe aktivitet jo normale të sistemeve   

 

 

 

(111)  22324 

(151)  08/03/2018 

(181)  04/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/348 

(732)  SANOFI PASTEUR 2, avenue Pont 

Pasteur 69007 LYON, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC   

 
 

(540)  VAXIGRIPTETRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike, vaksina   

 

 

 

(111)  22306 

(151)  07/03/2018 

(181)  04/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/349 

(732)  Richter Gedeon Nyrt H-1103 

Budapest Gyömrői út 19-21., HU 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ESMYA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike   

 

 

 

(111)  22311 

(151)  07/03/2018 

(181)  04/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/350 

(732)  Richter Gedeon Nyrt  H-1103 

Budapest Gyömrői út 19-21, HU 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ESCAPELLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike   
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(111)  22942 

(151)  10/04/2018 

(181)  07/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/361 

(591)  Vjollcë dhe e bardhë 

(732)  Violeta d.o.o Tomislavgrad, Kolo bb, 

Tomislavgrad, BA 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3    Pastrim (produkte për pastrim), detergjent, faculeta të impregnuara me preparate 

për  largimin e grimit, zbutës, produkte për pastrim rrobash   

5    Për ciklin menstrual (peceta higjienike për menstruacione) pelena higjienik për mujore- 

të përmujshme   

16    Letër, faculetë xhepi, faculeta letre nga letra për largimin e grimit, peceta tryeze, letër 

banjoje nga letra, peceta toaleti nga letra, peshqir, mbulesë tavoline (mbulesa të ngushta 

tavoline nga letra)   

 

 

 

(111)  22158 

(151)  28/02/2018 

(181)  10/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/378 

(732)  Pizza Hut International, LLC  7100 

Corporate Drive, Plano, Texas 75024, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC   

 
 

(540)  PIZZA HUT 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pica   

43   Shërbime të restoranteve   

 

 

 

(111)  22130 

(151)  28/02/2018 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/407 

(300)  1317380  21/09/2015  BX 

(732)  BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL   28/32, avenue Victor 

Hugo 75116 Paris, FR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)   
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(511) 3   Parfume; ujë tualeti; eau de parfum (ujë parfumi); deodorantë personal; vajra 

esenciale për përdorim personal; vajra për qëllime kozmetike; sapunë në formë të 

lëngshme; qumësht pastrues për qëllime tualeti; krem kozmetik; losione për qëllime 

kozmetike; kozmetikë për përdorim personal; losione për heqje të grimit (make-up); 

produkte kozmetike për banjë;  produkte kozmetike për qëllime dobësimi; preparate për 

qëllime të nxierjes (rezitje) maska bukurije; xhele banje dhe dushi; losione për pas rrojes; 

balsam (zbutës) për pas rrojes,  losione për kujdes flokësh; preparate dhe trajtime flokësh; 

shamponë flokësh jo mjeksor   

 

 

 

(111)  22128 

(151)  28/02/2018 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/408 

(300)  1317384  21/09/2015  BX 

(732)  BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL   28/32, avenue Victor 

Hugo 75116 Paris, FR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfume; ujë tualeti; eau de parfum (ujë parfumi); deodorantë personal; vajra 

esenciale për përdorim personal; vajra për qëllime kozmetike; sapunë në formë të 

lëngshme; qumësht pastrues për qëllime tualeti; krem kozmetik; losione për qëllime 

kozmetike; kozmetikë për përdorim personal; losione për heqje të grimit (make-up); 

produkte kozmetike për banjë;  produkte kozmetike për qëllime dobësimi; preparate për 
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qëllime të nxierjes (rezitje) maska bukurije; xhele banje dhe dushi; losione për pas rrojes; 

balsam (zbutës) për pas rrojes,  losione për kujdes flokësh; preparate dhe trajtime flokësh; 

shamponë flokësh jo mjeksor   

 

 

 

(111)  22125 

(151)  28/02/2018 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/409 

(732)  ASSA ABLOY Entrance Systems AB 

Box 131 SE-261 22 Landskrona, SE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  ALBANY 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Dyer; dyer industriale; seksione dyersh; seksione muri që hapen; dyer shensorësh, 

korniza dyersh dhe panele dyersh; linja (tela) dhe binarë; korniza vulosëshe dhe korniza 

mbrojtëse; pjesë dhe komponentë të mallit të lartëpërmendur; të gjitha mallrat e 

lartëpërmendur përmbajnë metal ose ksryesisht përbëhen nga metali   

19   Dyer; dyer industriale; seksione dyersh; seksione muri që hapen; dyer shensorësh, 

korniza dyersh dhe panele dyersh; linja (tela) dhe binarë; korniza vulosëshe dhe korniza 

mbrojtëse; pjesë dhe komponentë të mallit të lartëpërmendur; të gjitha mallrat e 

lartëpërmendur përmbëhen nga materiale jo-metalike.    

 

 

 

(111)  22124 

(151)  28/02/2018 

(181)  24/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/431 

(732)  The Hercules Tire & Rubber 

Company a corporation organized and 

existing under the laws of the State of 

Connecticut  United States of America 16380 

U.S. Route 224 East, Suite 200, Findlay, 

Ohio 45840, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   IRONMAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Gomat   
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(111)  22122 

(151)  28/02/2018 

(181)  24/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/432 

(732)  The Hercules Tire & Rubber 

Company a corporation organized and 

existing under the laws of the State of 

Connecticut  United States of America 16380 

U.S. Route 224 East, Suite 200, Findlay, 

Ohio 45840, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  HERCULES 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Gomat   

 

 

 

(111)  22121 

(151)  28/02/2018 

(181)  25/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/436 

(732)  LA REDOUTE (Société par Actions 

Simplifiée)  57 rue de Blanchemaille 

59100 ROUBAIX, FR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. “Muharrem Fejza” 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  La Redoute 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, mbathje dhe mbulesa për kokë   

35   Shërbimet e shitjes me pakicë përmes postës     

 

 

 

(111)  22155 

(151)  28/02/2018 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/504 

(591)  OKER, NGJYRE ROZ, E GJELBER, 

E ZEZE, E HIRTE 

(732)  Industrija piva i sokova ,,Trebjesa'' 

DOO NIKŠIĆ Njegoševa 18, 81400 Nikšić, 

ME 

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

(540)   
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrë   

35   Shpallje; udhëheqje punësh; punë zyrash   

 

 

 

(111)  22164 

(151)  28/02/2018 

(181)  15/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/553 

(591)  E kuqe, e bardhë,  ngjyrë kafe, e 

verdhë, e gjelbër 

(732)  Soko Štark doo Beograd   Bulevar 

Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; grisina  në 

formë thuprash   

 

 

 

(111)  21958 

(151)  08/02/2018 

(181)  15/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/555 

(732)  MIHABODYTEC KOSOVA SH.P.K 

Fehmi Agani -  Prishtinë, KS 

(740)  Burim Preniqi Ferid Curri 54 Obiliq 

 
 

(540)  BODYTEC 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   
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(111)  22249 

(151)  06/03/2018 

(181)  20/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/562 

(591)  E kuqe, E verdhë, E zezë 

(732)  Kompania e Sigurimeve “ILLYRIA” 

sh.a. Bulevardi “Nëna Tereze” nr. 33, 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Gianni Sokolic Bulevardi “Nëna 

Tereze” nr. 33, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet në patundshmëri 

Shërbimet e dhëna në aktivitetet financiare dhe monetare si dhe shërbimet e dhëna në raport 

me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve. 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet financiare dhe monetare përmbajnë; Shërbimet e të gjitha 

bankave, apo edhe institucioneve të ndërlidhura me to si brokerët e këmbimit apo shërbimet 

e kliringut, Shërbimet e institucioneve të tjera kredituese jo-bankare, si Asociacionet 

koperative kredituese, kompanite individuale financiare, kredituesit etj, Shërbimet e 

“trusteve investuese” te kompanive holding, Shërbimet e brokerëve që merren me akcione 

dhe patundshmëri, Shërbimet e lidhura me çshtjët monetare të garantuara nga “trustee-

Administrues i besuar”, Shërbimet e ofruara në lidhje me lëshimin e çeqeve te udhëtarëve 

dhe letrave te kreditit; Financimi I marrjes me qira-blerejes dhe lizingut-blerjes; 

Shërbimet e administratorëve të ndërtesave, shërbimet e qiradhënies, vlerësimit apo 

financimit; Shërbimet e lidhura me siguri si shërbimet e agjentëve apo brokerëve në 

sigurime, shërbimet e ofruara të siguruarve, si dhë shërbimet e marrjes në sigurim.   

38   Shërbime që i mundësojnë një personi të komunikoj me përsonin tjetër përmes një 

mjeti  të dëgjimit. Këto janë shërbime të cilat mundësojnë: 1) biseden e një përsoni me 

tjetrin, 2) transmetimi i mesazheve nga një përson tek përsoni  tjetër, 3) komunikimin  

verbal dhe vizuel të një përsoni me tjetrin (radio dhe televizioni).    

42   Shërbimet e ofruara nga personat, në mënyrë individuale ose kolektive, në raport me 

praktikat teorike dhe praktike në fushat komplekse të aktiviteteve; si shërbimet që janë 

ofruar nga anëtarët e profesioneve si kimist, mjek, inxhinier, programer, etj. 

Shërbimet nga inxhinieri dhe shkecëtari që merret me evaluim, parashikim, hulumtim dhe 

raporte në fushën e shkencës dhe teknologjisë (përfshirë këtu edhe konsulencën 

teknologjike); Hulumtime shkencore për qëllim mjekësorë. 
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(111)  22248 

(151)  06/03/2018 

(181)  25/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/582 

(591)  gjelbert ,e bardhe gjelbert e mbyllur 

(732)  Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K  fshatin Gurëz Ferizaj , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije ferskuse joalkoholike dhe te gazuara   

 

 

 

(111)  22424 

(151)  13/03/2018 

(181)  29/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/604 

(300)  86/806598  02/11/2015  US 

(732)  CSRA Inc.(Nevada Corporation) 3170 

Fairview Park Drive Falls Church, Virginia 

22042, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  CSRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Hardver dhe softver kompjuterik; pajisje biometrike të sigurisë; simulator i 

fluturimeve.   

35   Shërbime konsulence të biznesit në fushën e shkëmbimit të informatave shëndetësore, 

shkëmbimit të benefiteve shëndetësore, dhe adoptimin të dhënave elektronike shëndetësore 

(EHR); shërbime konsulence të biznesit të lidhura me distribuimin e produkteve, shërbime 

të menaxhimit të operacioneve, logjistikës, zinxhirit të furnizimit, dhe sistemeve të 

prodhimit dhe zgjidhjes së distribuimit; sigurimi i një portali online (direkt) i cili lejon 

individët dhe të punësuarit të krahasojnë normat e sigurimit shëndetësor dhe të aplikojnë 

për mbulimin e sigurimeve shëndetësore; shërbime konsulence në fushën e procesimit 

elektronik të informatave të kujdesit shëndetësor; shërbime konsulence të biznesit në 

fushën e shërbimeve të procesit të biznesit dhe të outsoursimit  të biznesit; projektimi dhe 
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funksionimi i shkëmbimeve  të kujdesit shëndetësor; analizës të politikës, hulumtimeve të 

politikave të detajuara  (white paper) te mbështetjeve të punëve (çështjeve) publike për 

qeverisjen dhe agjencitë federale, shtetërore dhe lokale; menaxhimi i objekteve të 

hulumtimit për tjerët; shërbime profesionale të personelit (stafit); shërbime të përpunimit të 

të dhënave dhe shërbime të outsoursimit të procesit të biznesit për të tjerët; analiza dhe 

kompilimi i të dhënave  të biznesit; konsulencë dhe menaxhim të burimeve njerëzore 

(resurseve humane ); shërbime prokurimi për të tjerët; ofrues i shërbimeve outsours në 

fushën e operimit dhe menaxhimit të objekteve për qeverinë; procesi i outsoursimit të 

biznesit në fushën e procesimit të kërkesave të kujdesit mjekësor (medicare) dhe të ndihmës 

mjekësore (medicaid) për të tjerët;  shërbime të rimëkëmbjes nga fatkeqësitë, kryesisht, 

konsulencë në planifikimin e biznesit dhe kontinuitetin e biznesit; shërbime konsulence të 

biznesit në fushën e gatishmërisë emergjente dhe menaxhimit, dhe reagimit në rastet e 

fatkeqësive dhe rimëkëmbjes; biznes konsultimi në fushën e të “dhënave të mëdha” (big 

data); shërbime të konsulencës dhe këshillimit në fushën e strategjive të inteligjencës të 

biznesit; shërbime të konsulencës së biznesit në fushat e planifikimit strategjik, planifikimit 

të burimeve të ndërmarrjes, menaxhimit të zinxhirit (kanalit) të furnizimit dhe procesit të 

re-inxhinieringut  të biznesit; shërbime të konsulencës së biznesit në fushën e planifikimeve 

strategjike dhe organizative; shërbime të konsulencës së biznesit në fushën e zhvillimit 

organizativ, kryesisht, planifikimi i fuqisë punëtore, zhvillimi i masave të performancës për 

të përcaktuar efektivitetin, dhe aftësitë ekzekutive; konsulencë menaxheriale dhe shërbime 

këshilluese në fushën e strategjisë së rritjes së korporatave, proceseve të inovacionit dhe të 

rritjes, transformimit organizativ, menaxhimit të talentit dhe strategjisë së zhvillimit; 

shërbime të konsulencës se biznesit në fushën e planifikimit strategjik dhe procesit të 

reinxhinieringut  lidhur me sigurinë e cikleve jetësore kompjuterike dhe garancisë të 

informatave dhe sigurisë; sigurimi i “websajteve” me veti të një faqeje Interneti për tregti 

online përmes të cilës shfrytëzuesit mund të shesin apo blejnë kreditë e emetimit të gazeve 

serrë (greenhouse gas emissions); ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e kredive 

të emetimit të gazeve serrë për të të regjistruar transaksionet  dhe mbajtjen e kredive në një 

sistem zyrtarë të të dhënave; shërbime konsulence për promovimin e ndërgjegjësimit publik 

të ligjeve dhe rregulloreve të privatësisë; zhvillimi i proceseve të biznesit të cilët e 

mbështesin privatësinë përmes organizimi të programeve dhe aktiviteteve; shërbime të 

konsulencës në fushën e energjisë për qeverinë   

37   Instalimi, mirëmbajtja, dhe riparimi i hardverit kompjuterik dhe sistemeve 

kompjuterike   

38   Ofrimi i qasjes në Internet; ofrimi i e-mailit, SMS, dhe shërbimeve të unifikuara të 

mesazheve; komunikime të unifikuara si shërbime, kryesisht, ofrimi i mesazheve të çastit, 

informatave të prezencës, transmetim të zërit dhe të dhënave, konferencë dhe video bisedë; 

sinkronizim pa tel të e-mailave, të dhëna për kontakte dhe kalendarike; ofrimi i qasjes në 

një shkëmbim elektronik të të dhënave mjekësore nëpër një rrjet të informacionit 

shëndetësor në mbarë vendin   

39   Servisimi dhe procesimi i aplikacioneve për vizë; shërbimet konsullore, kryesisht, 

mbledhja dhe shpërndarja e informatave që lidhen me vizat dhe të dhënave nga dhe për 

aplikantët për viza   

41   Ofrimi i trajnimeve dhe shërbimeve të simulimit për agjencitë qeveritare dhe subjektet 

(entitetet)  e mbrojtjes dhe ato ushtarake; trajnime dhe instruksione për fluturimin e 

aeroplanëve; trajnime të bazuara në kompjuter për agjencitë qeveritare dhe entitetet e 
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mbrojtjes dhe ushtarake; ushtrime trajnuese të drejtpërdrejta për agjencitë qeveritare dhe 

entitetet e mbrojtjes dhe ushtarake; zhvillimi i materialeve apo pakove trajnuese; shërbime 

trajnimi në fushën e zhvillimit të softverëve te shkathtë (agile) dhe shfrytëzimi i 

metodologjive të shkathëta për menaxhimin e projekteve, menaxhimin e projekteve 

kompjuterike, si dhe në fushën e zhvillimit të strukturave softverike me metodologjinë 

Scrum ; trajnime për të punësuarit e qeverise dhe të bizneseve fushën e ligjeve dhe 

rregullave të privatësisë; shërbime të edukimit, kryesisht duke ofruar trajnime të bazuara në 

ueb për ekzaminuesit e sigurisë për të rritur aftësitë e detektimit të kërcënimit duke 

shfrytëzuar makinat me simulim të rrezatimit me rreze-x   

42   Shërbime të konsulencës teknike në fushën e integritetit të kufijve dhe të emigracionit, 

rreziqeve të lidhura me klimën dhe eficiencen energjetike, sistemeve softverike dhe 

hardverike për komandën dhe kontrollin, teknologjisë informative edhe sistemeve 

kompjuterike për siguri, konsolidimin e qendrës federale të të dhënave, projekteve 

inxhinierike të departamentit të mbrojtjes, integrimit të sistemeve, mbështetjes së 

projeksionit të forcës, simulimit dhe trajnimit dhe logjistikës, mbështetjes konsullore dhe 

për viza; menaxhimit të sistemeve të informimit të ndihmës mjekësore (medicaid), dhe 

verifikimit të identitetit, qasjes në kredenciale dhe objekte; shërbime të konsulencës teknike 

në fushën e të dhënave analitike dhe të dhënave të mëdha ose komplekse; shërbime të 

integrimit të sistemeve kompjuterike; shërbime të konsulencës në fushën e zhvillimit të 

softverit të shkathtë (agil) dhe shfrytëzimi metodologjive të shkathëta për menaxhimin e 

projekteve, menaxhimin kompjuterik të projekteve si dhe në fushën e zhvillimit të 

strukturave softverike me metodologjinë Scrum; inxhinieri shkencore, dhe shërbime të 

këshillimeve teknike në lëminë e mbrojtjes dhe të sigurisë kombëtare, agjencive civile dhe 

të sigurisë së atdheut; hulumtim dhe zhvillim të mjeteve lundruese (anijeve); projektim dhe 

inxhiniering të mjeteve lundruese, dhe sisteme e komponentë të mjeteve lundruese; 

zhvillimi i hulumtimeve (ekzaminime) klinike për të tjerët; analiza shkencore e të dhënave 

ne fushën e kujdesit shëndetësor; hulumtimi dhe zhvillimi i vaksinave, barnave, dhe 

produkteve mjekësore për të tjerët; ofrimi në Internet (online) i softuerit kompjuterik të pa-

shkarkueshëm; softuerit si një shërbim (SaaS); dhe programim te  kompjuterëve dhe 

softverit kompjuterik per shërbime të testimit; projektimi dhe zhvillimi i softverit 

kompjuterik; zhvillimi i aplikacioneve të pajisjeve mobile, testimi, dhe shërbimet e 

implementimit;  përditësimi dhe shpërndarja (instalimi) i softverit kompjuterik; shërbime të 

konvertimit të softverit kompjuterik, kryesisht, transformimi dhe modernizimi i 

aplikacioneve softverike kompjuterike ekzistuese  duke përkthyer dhe konvertuar gjuhët 

programuese kompjuterike në softver për të tjerët; testimi i programeve kompjuterike; 

furnizimi me shërbime të sigurisë për rrjetat kompjuterike, sistemeve kompjuterike, qasja 

kompjuterike dhe transaksionet e kompjuterizuara; shërbime të sigurisë së softverit 

kompjuterik dhe pajisjeve mobile; enkriptimi, dekriptimi dhe autentifikimi i informatës, 

mesazheve dhe të dhënave; lëshimi i certifikatave digjitale; shërbime të hostimit të 

infrastrukturës kompjuterike, kryesisht, sigurimin e mjediseve virtuale kompjuterike të 

bazuara në ueb (web-based) duke shfrytëzuar resurset hardverike të hostuara dhe softverin 

kompjuterik; infrastrukturën si një shërbim; instalimi, migrimi, dhe mirëmbajtja e 

sistemeve kompjuterike dhe softverit kompjuterik; shërbime të konsulencës në fushën e 

teknologjisë informative;  konsulencë për sigurinë e kompjuterëve, rrjetave, dhe të 

sistemeve të teknologjisë informative dhe të paisjeve mobile; shërbime të konsulencës në 

fushën cloud computing; shërbime kompjuterike, kryesisht,  sigurim të  shërbimeve të 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

232 

 

hostimit cloud; shërbime të përkrahjes kompjuterike dhe teknike, kryesisht, konsulencës 

teknike, administrim dhe menaxhim të mjediseve kompjuterike cloud qe mund të janë 

publike, private, dhe hibride; shërbime të konsulencës për kompjuterë; shërbime të 

konsulencës për softverë  kompjuterik; shërbime të përkrahjes teknike për softver 

kompjuterik; rikuperim apo rikthim të të dhënave kompjuterike; shërbime të migrimit të të 

dhënave; zhvillimi i softverit kompjuterik dhe hardverit për biometri; integrim të sistemeve 

dhe analiza e të dhënave për biometri; shërbime të zhvillimit të aplikacioneve, kryesisht, 

aplikacione për testimin e produkteve dhe menaxhimit të garantimit të cilësisë së 

aplikacioneve kompjuterike dhe softverit për të tjerët, instalimin dhe mirëmbajtjen e 

programeve kompjuterike, dhe zhvillimin e programeve kompjuterike në fushën e testimit 

dhe të menaxhimit të garantimit të cilësisë kompjuterike; shërbime të outsoursimit 

kompjuterik, kryesisht, operimi dhe mirëmbajtja e sistemeve kompjuterike, sistemeve 

komunikuese, qendrave të thirrjes (call centers), dhe ndihmës teknike (help-desk) për të 

tjerët; operimi i qendrave të të dhënave për të tjerët; shërbime të përkrahjes së teknologjisë 

kompjuterike, kryesisht shërbime help-desku; platforma si shërbim (PaaS), kryesisht, 

ofrimi online (në Internet) i softverit për zhvillim, testim, dhe furnizim të aplikacioneve 

cloud; zhvillimi, mirëmbajtja dhe hostimi i bazave të të dhënave; inxhiniering; ruajtja 

elektronike e të dhënave; shërbime të menaxhimit të pajisjeve mobile, kryesisht, menaxhim 

nga larg (remote) i aplikacioneve softverike të pajisjeve mobile, qasje, dhe siguri; ofrimi 

online i softverit të pa-shkarkueshëm për analitikën e të dhënave të kujdesit shëndetësor me 

qellim të përmirësimit të kujdesit ndaj pacientit dhe të reduktimit të kostos së kujdesit 

shëndetësor; platforma si shërbim (PaaS) me veti të tilla që të jenë platforma për analitikën 

e të dhënave të mëdha, zhvillimi i aplikacioneve, dhe distribuomi i aplikacioneve; shërbime 

kompjuterike, kryesisht, dizajnimi dhe implementimi i kërkesave të sigurisë dhe privatësisë 

në sistemet e teknologjisë informative për të tjerët; operimi dhe menaxhimi i kompjuterëve, 

rrjetave, dhe qendrave të operimit për siguri të sistemeve të teknologjisë informative për 

qeveri; planifikimi, dizajnimi dhe implementimi i teknologjive kompjuterike dhe të 

sistemeve të teknologjisë informative për të tjerët; dizajnimi (projektimi), zhvillimi dhe 

implementimi i shpërndarjes së vazhdueshme të softuerit dhe sistemeve mbështetëse; 

shërbime të programeve te inxhinieringut në fushën e informimit dhe analizave teknike për 

mbrojtje kombëtare dhe industriale (C4ISR) - (komanda, kontrolli, komunikimi, 

kompjuterët, Inteligjencia, survejimi dhe rekonesanca); shërbime të modelimit kompjuterik, 

kryesisht, modelimi i procesit të performancës; shërbime të konsulencës teknike në fushat e 

arkitekturës së qendrave të të dhënave, zgjidhjeve të cloud-computing publike dhe private, 

dhe evaluimi dhe implementimi i teknologjisë dhe shërbimeve të internetit; shërbime 

konsulence në fushën e politikave ambientaliste dhe zhvillimit të regullativës, kryesisht, 

rishikimi i standardeve dhe praktikave për të siguruar pajtueshmëri me ligjet dhe 

rregullativat për ambientin; shërbime konsulence të inxhinieringut dhe integrimit të 

sistemeve kompjuterike me analiza të hollësive, simulimi, dhe modelimi i operacioneve të 

ndryshme qeveritare; grumbullimi dhe analiza e të dhënave, dhe hulumtimi shkencor për 

përdorim në mbikëqyrje të sëmundjeve dhe raportim për shëndetin publik; hulumtime 

shëndetësore; shërbime të mbrojtjes kompjuterike antivirus; monitorimi i sistemeve 

kompjuterike për të siguruar funksionimin e rregullt; shërbime kompjuterike, kryesisht, 

sigurimi i portaleve online të cilat u mundësojnë të punësuarve të një ndërmarrjeje qasjen 

dhe instalimin e aplikacioneve softverike nga dyqanet (store-depo) online të kompanive te 

tilla; shërbime të sigurisë kompjuterike, kryesisht, rivendosje dhe rigjenerim nga larg të 
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fjalëkalimeve (pasword) të shfrytëzuesve; ofrimi (sigurimi) i sistemit të bazuar ne web dhe 

portalit online për shfrytëzues në mënyrë që të menaxhojnë nga larg, të kyçin, të shkyçin, të 

shlyejnë të dhënat, dhe të lokalizojnë pajisjet mobile dhe pa tel (wireless); shërbime nga 

larg (remote) për kopjim apo ruajtje rezerve (back-up) dhe rimëkëmbje të të dhënave; 

sherbime cloud, kryesisht, integrimi i cloud computing ambienteve (environments) private 

dhe publike; shërbime cloud, kryesisht, dizajnimi, zhvillimi, furnizimi, dhe menaxhimi i 

solucioneve (zgjedhjeve) për cloud computing, kryesisht, Infrastrukturë si Shërbim (IaaS), 

Softver si Shërbim (SaaS), Platforma si Shërbim (PaaS), Desktop si Shërbim (DaaS); E-

mail si Sherbim (EaaS), kryesisht, shërbime e-maili të hostuara në cloud (cloud-hosted e-

mail), dhe Monitorim të Vazhdueshëm si sherbim (CMaas), kryesisht, rrjeta të bazuara në 

cloud computing dhe shërbime të monitorimit të sigurisë së informimit; sherbime cloud 

brokerage (shërbime të komisionimit Cloud), kryesisht, menaxhimin e sistemeve cloud 

computing, publike, private, dhe për komunitete, për të tjerët.    

44   Kujdesi shëndetësor; ofrimi i informatave online, lajmeve dhe komenteve në fushën e 

shëndetit dhe të mirëqenies të lidhura me shëndetin individual  dhe  familjar, ushtrime 

(stërvitje), sigurisë në punë dhe shërbime të kujdesit   

45   Zhvillimi e hetimeve në prapavijë për qeveritë, shërbime të menaxhimit të 

dokumenteve konsullore, kryesisht, paraqitja e dokumenteve konsullore të të tjerëve të 

cilëve u është kërkuar pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret; shërbime konsultative rreth 

shërbimeve qeveritare të menaxhimit të emergjencave; shërbime konsulence në fushën e 

inteligjencës së sigurisë; shërbime konsulence në fushën e sigurisë kombëtare; ofrimi i 

shërbimeve të vëzhgimit dhe zbulimit; grumbullimi dhe analiza inteligjente strategjike dhe 

taktike për ushtri, zbatim të ligjit, dhe qeveri; shërbime sigurimi kompjuterik në natyrën e 

ofrimit të shërbimit të zotimit të sigurisë kompjuterike dhe të administrimit të çelësave 

digjital dhe të certifikatave digjitale; monitorimi i sistemeve kompjuterike për qëllime 

sigurie, për pajtueshmëri me udhëzimet dhe rregulloret e agjencisë federale dhe 

departamentit federal, dhe për pajtueshmëri me udhëzimet e sigurisë kompjuterike, dhe për 

qëllime të vlerësimit të rrezikut të sigurisë   

 

 

 

(111)  22246 

(151)  06/03/2018 

(181)  29/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/609 

(300)  014749584  30/10/2015  EP 

(732)  Jysk A/S Sødalsparken 18 

8220 Brabrand, DK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  SCANDINAVIAN SLEEPING & 

LIVING 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilje, pasqyra, korniza të fotografive; perde bambuje; perde krevati për 

dekorime; baza krevati; krevate për kafshë shtëpiake, baza krevati nga druri; rafte për 

verëra, kuti nga druri apo plastika; arka për lodra; mbajtëse për pallto; parmakë mbështetës 

për perde; shtiza për perde; skaje nga plastika për mobilje; pasqyra që mbahen në dorë 

[pasqyra tualeti]; mbajtëse për kapela; krevate hidrostatike (uji), jo për qëllime mjekësore; 
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tastiera për varjen e çelësave; shkallë nga druri apo plastika; rafte magazinimi; dyshekë; 

shtresa mbulimi për dyshekë; kontejnerë paketimi të bërë nga plastika; grila dritaresh 

(roleta) nga letra; pankarta nga druri apo plastika; rafte për pjata; kosha; makara nga 

plastika për të verbër; raftë për magazinim; grila (roleta) me rripa për përdorim brenda 

shtëpive; stol me shkallë, jo nga metali; dyshekë (kashte - ); skaje kashte; dispenser 

(shpërndarës) për peshqira, i fiksuar, jo nga metali; mbajtëse për ombrell; tavolina për 

ndërrimin e foshnjeve; artikuj shportarie; jastekë ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë 

ajro, jo për qëllime mjekësore; shtresa e mbulesa krevati, përpos çarçafë; jastekë 

mbështetës; jastekë; jastekë për kafshë shtëpiake; shporta për bukë; shporta; grepa për 

rroba; varëse për rroba dhe grepa për rroba; grepa për rroba; kontejnerë; mbulesa për 

veshmbathje (garderobë); arka; unaza për perde; mbajtëse perdesh, jo nga materiali i 

tekstilit; rul për perde; lidhëse për perde; ventilatorë për përdorim personal, jo-elektrik; 

kanistër për rroba (shporta); kuti për letra; struktura dekorative; pllaka emri; kuti fole; 

tabakë   

24   Tekstil dhe mallra tekstili, jo të përfshira në klasat tjera; mbulesa për krevatë dhe 

tavolina; perde nga tekstili apo plastika; peshqirë nga tekstili; çarçafë krevati; mbulesa 

krevati; mbulesa e shtresa krevati; shtresa mbështjellëse për dyshekë; këllëf për jastekë; 

jorgan me pupla [mbulesë krevati nga puplat]; jorgan me pupla; perde dushi nga tekstili apo 

plastika; sixhade me dizajne me kuti (për udhëtim); mbështjellëse për jastekë; peshqirë 

enësh për tharje; rrogoz tavoline nga tekstili, plastika   

35   Marketing, menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe funksione të zyrës; shërbime 

për asistencë biznesi lidhur me shërbimet franshizë dhe shërbime biznesi lidhur me to; 

shitje me pakicë dhe shumicë, poashtu përmes internetit, dhe konsulencë biznesi lidhur me 

import dhe eksport   

 

 

 

(111)  22584 

(151)  19/03/2018 

(181)  04/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/622 

(732)  Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë 

 
 

(540)  XALAM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide 
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(111)  22243 

(151)  06/03/2018 

(181)  04/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/625 

(732)  Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë 

 
 

(540)  ACT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare;përgatitje sanitare për qëllime 

mjekësore;substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, 

leukoplaste, materiale për fashim;material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll 

dentar;dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  22098 

(151)  28/02/2018 

(181)  04/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/626 

(732)  Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë 

 
 

(540)  DICLOFEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide 

   

 

 

 

(111)  22100 

(151)  28/02/2018 

(181)  04/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/627 

(732)  Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë 

 
 

(540)  PRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 
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materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide 

   

 

 

(111)  22099 

(151)  28/02/2018 

(181)  04/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/629 

(732)  Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë 

 
 

(540)  NIFUREX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide 

   

 

 

 

(111)  21957 

(151)  07/02/2018 

(181)  11/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/645 

(591)  E verdhë, E bardhë, E kaltër 

(732)  Klubi i Prodhuesve të Kosovës/KPK 

Qyteza Pejton, Rr. Lorenc Antoni nr. 21, 

Prishtinë, KS 

(740)  Korab Rexhepi Nena Terezë 30 

d,Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Gomë e papërpunuar dhe gjysëm-përpunuar, çamçakëz, azbest, mike dhe 

zëvendësuar për të gjitha këto materiale, plastike në formë të stampuara për përdorim në 

prodhim,paketim, material izoluese, tuba fleksibil, jo nga metali   

20   Mobilje,pasqyra, korniza të pikturave, kockë e papërpunuar ose gjysëm-përpunuar,bri, 

fildish, lapat e balenave ose sedefe, guaska, argjilë, qelibar i verdhë   

29   Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu, ekstrakte të mishit, pemë dhe perime të 

konservuara, ngrira, të thata dhe të ziera, xhelatinë, reçel,komposto, vezë, qumësht dhe 

produkte të qumështit, vajëra ushqimore dhe yndyrna   

32   Birra, ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije tjera jo-alkoolike, pije të frutave dhe 

lëngje të frutave, sirupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve   



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

237 

 

33   Pijet alkoolike (përveç birrës).   

 

 

 

(111)  22302 

(151)  07/03/2018 

(181)  18/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/676 

(591)   E kaltër, e kuqe, e bardhë 

(732)  Kabushiki Kaisha Exedy 

(Exedy Corporation)  1-1-1, Kidamotomiya, 

Neyagawa-Shi Osaka, JP 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Anijet dhe automjetet e ujit, dhe pjesët e tyre; avionët dhe automjetet e ajrit, dhe 

pjesët e tyre; stoqet rrokullisëse hekurudhore, dhe pjesët e tij; automobilat, makinat dhe 

motorë për makina, makinat dhe pjesët e tyre; automjetet motorike me dy rrota, dhe pjesët e 

tyre; biçikletat, dhe pjesët e tyre; qerre dhe karrocë fëmijësh; rikshat; sajat (automjete); 

karroca dore shkarkuese, karro, karroca dore dhe karroca te pjerrta; karrocat; qerre që 

tërhiqen nga kali; rimorkio për biçikleta; karrige me rrota; kabëll ajror për mallra dhe / ose 

trajtimin e mallrave; makina të shkarkimit (për makina të pjerrta hekurudhore të mallrave); 

shtytësit e makinave të minierave; voztarë të makinave të minierave; motorët dhe traktorët 

për tërheqje; levizësit kryesorë jo-elektrikë për automjete tokësore; elemente të makinave 

për automjete tokësore, domethënë, friksionet dhe mbulesat e tyre, boshte, akse, boshtet, 

kushineta, lidhëse për bosht, transmisionet, balestrat, sustat dhe frenat; motorë AC ose DC 

për automjete tokësore; arna gome ngjitës për riparimin e tubave apo gomave; alarme anti-

vjedhje për automjete.    

 

 

 

(111)  22223 

(151)  06/03/2018 

(181)  18/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/677 

(591)  i gjelbër, bezhë, bardhë, blu 

(732)  Kooperativa Bujqësore EVA 32000 

Videjë – Klinë, KS 

(740)  Tatjana Ilić 32000 Videjë – Klinë  

 
 

(540)   
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(511) 29   Mish derri i freskët, mish derri i tymosur, suxhuk/kobasica, mish i bluar, 

pleskavica, salame, zhanglia, dhjamë derri   

 

 

 

(111)  22143 

(151)  28/02/2018 

(181)  20/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/691 

(732)  N.SH. EXTREME PIZZA  Rr. Agim 

Ramadani Nr. 22/77, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe produkte drithërash, bukë, kekë, pica, makarona, pasta   

42   Shërbimet që kanë të bëjnë me punën e ofruesve të ushqimit të shpejtë dhe të 

restoranteve   

43   Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime restorantesh dhe bufesh; 

shërbime restorantesh me vetëshërbim; bar-rostiçeritë; shërbime kafeterish.    

 

 

 

(111)  22154 

(151)  28/02/2018 

(181)  20/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/693 

(300)  302015062919.7  11/12/2015  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SMÅLGARDEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Margarinë; gjalpë; yndyrna për lyerje; yndyrnat  e përziera për lyerje; lyerjet e  

përbëra kryesisht nga përzierjet  e gjalpit dhe vajrave të perimeve dhe / ose përzierjet e  

gjalpit dhe yndyrnave të perimeve   
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(111)  22157 

(151)  28/02/2018 

(181)  20/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/694 

(300)  015342256  14/04/2016  EP 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, preparate për inhalim për trajtimin e hipertensionit 

pulmonar   

10   Instrumente mjekësore, inhalatorë për trajtimin e hipertensionit pulmonar   

 

 

 

(111)  22160 

(151)  28/02/2018 

(181)  20/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/695 

(300)  15/4228801  25/11/2015  FR 

(732)  TRANSPORT FERROVIAIRE 

HOLDING – T.F. HOLDING ESPACE 

SEINE, 26 QUAI MICHELET, 92300 

LEVALLOIS PERRET, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  FORWARDIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjetet; aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë, automjete për lëvizje në 

binarë, automjete për përdorim në tokë, automjete për lëvizje në lumenj dhe det; automjete 

për lëvizje në binarë; mjete të transportit hekurudhor, trena (vagona për hekurudha); 

lokomotiva; motor vozitës; vetura; bartëse (hekurudhore); duke përfshirë këtu vetura me 

cistern dhe vagonë kargo; trena; kabina për trena hekurudhor; kamionë; furgonë 

(automjete); kamionë të rëndë; rimorkio (transportuese); varka; maune; aniije për kargo; 

karroca mbajtëse; karroca për bagazh dhe paketa; karroca me dy rrota; karroca   

35   Shërbime për organizimin e biznesit dhe planifikimit të konsulencës në fushën e 

transportit të mallrave dhe ruajtjes; menaxhimi I formaliteteve administrative në kontestin e 

transportit ndërkufitar; menaxhimi administrative dhe komercial I flotës; asistencë  për 

menaxhim të biznesit; menaxhim I biznesit; shërbime konsulente lidhur me kërkesat dhe 

informatat rreth biznesit; konsulencë për menaxhimin e personelit; konsulencë dhe asistim 

lidhur me organizimin e personelit, logjistikës dhe afateve kohore (konsulencë për 

menaxhimin e personelit); përmbledhja e informatave; sistemimi I informatave në databazat 

kompjuterike; përmbledhja e të dhënave në databazat kompjuterike; menaxhimi I 

kompjuterizuar I dosjeve; reklamimi, marrja me qera e hapsirave, material dhe reklamim 
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kohor; publikimi I materialeve reklamuese; riprodhimi I dokumenteve, promovimi I 

mallrave/shërbimeve; aranzhimi I aktivititeve promocionale dhe reklamuese; organizimi I 

ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese, studime të tregut; përmbledhja e 

statistikave; postimi I faturave; shërbime për marrëdhënie me publikun   

37   Shërbime ndërtimi, instalimi, riparimi, servisimi dhe shërbime për mirëmbajtje të 

strukturave dhe komponenteve për infrastruktura hekurudhore, të lumenjve dhe rrugore; 

shërbime ndërtimi të rrugëve dhe lumenjve; menaxhimi I ndërtimit të ndërtesave, riparimi, 

servisimi, dhe mirëmbajtja e zingjirëve të trashë; hekurudhave, veturave, trenave, 

lokomotivave, bartësve (hekurudhor), paisje elektrike, ruajtja në depo, hapsira ndërtimi dhe 

stacione hekurudhore, mirëmbajtja, servisimi dhe riparimi I platformave logjistike për 

përdorim në hekurudha, lumenj dhe rrjete të rrugëve si dhe infrastrukturat e tyre   

38   Shërbime gjeolokacioni veqanërisht për vetura, aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë 

me paisje; shërbime gjeolokacioni për vagonat kargo; shërbime që ju ofrojnë qasje në 

databazat online për aranzhimin e transportit hekurudhor dhe komunikimi me brokerët e 

transportit hekurudhor, ujor dhe rrugor; komunikimi nëpërmes terminaleve kompjuterike; 

transmetimi dhe shkëmbimi I të dhënave dhe informatave nëpërmes terminaleve 

kompjuterike në mnëyrë elektronike; ofrimin e qasjes në të dhëna dhe Internet 

(telekomunikim); transmetimi nëpërmes transmetuesve të të dhënave dhe informatave që 

përdoren me kod për kyqje; shkëmbimi I informatave të kompjuterizuara dhe dokumenteve; 

transmetimi dhe shprëndarja e imazheve komerciale, mesazheve, informatave dhe të 

dhënave nëpërmes Internetit, nga terminalet kompjuterike, nëpërmes rrjeteve me fibra 

optike, kabllove, satelitëve, radio, transmetim të të dhënave, rrjeteve komunikuese (sic 

është Interneti) dhe nga ndonjë medium tjetër telekomunikues, dërgimi I mesazheve 

elektronike   

39   Shërbime të agjentëve transportues; transport; transporti I mallrave(bartja e mallrave); 

shërbime lumore dhe detare të transportit të mallrave; shërbime tokësore  të transportit të 

mallrave; transporti I parcelave; transporti hekurudhor; transporti ujor; transporti rrugor; 

transporti I mallrave nëpërmes zgjidhjeve të kombinuara në multi-mënyra; menaxhimi I 

platformave transportuese në multi-mënyra për mallra; shërbime dërgimi në mëyra të 

ndryshme të mallrave dhe mesazheve duke u kombinuar me platforma logjistike; rrjete 

hekurudhore, rrugore, ujore me inventaret e tyre të fiksuara dhe rrotulluese si lokomotiva, 

bartëse, (hekurudha); furgon (automjete); kamionë, kamionë të rëndë, rimorkio (paisje); 

anije, maune, anije kargo, shërbime për mbledhjen dhe heqjen e paisjeve (transportuese) 

dhe mallrave; ruajtja; mbledhja dhe dërgimi I mallrave; konteinerëve dhe parcelave; kargo 

më ngarkesë dhe pa ngarkesë, vend për parkim, hapsirë për parkim dhe dhënie me qera të 

garazhave, huazimi dhe marrja me qera e automjeteve,veturave për hekurudhë, 

bartësvë(hekurudhor), veturave, kamionëve, furgonave (automjeteve); kamionëve të rëndë, 

rimorkio (automjete); anije, barka, anije më kargo, transportues të mallrave, shërbime 

tranziti; paketim, paketim dhe mbështjellje të produkteve, mallrave dhe paketave; garazha 

për automjete; shërbime ndërmjetësimi për transport hekurudhor, ujor dhe tokësor, 

shërbime transit dhe marrja me qera e cisternave të konteinerëve; ruajtja e lëngjeve, 

magazinimi I lëngjeve, transferimi I lëngjeve nga paisjet tokësore tek cisternat për ruajtje 

apo anasjelltas; asistencë për organizimin e transportit; transportimi I kafshëve; informata 

lidhur me transportin, tarifat dhe oraret transportuese sic janë për transportin hekurudhor, 

tokësorë, detar, ujor, informata lidhur me kushtet e trafikut   

42   Shërbime për konsulencë teknike dhe vlerësime nga ekspertët në fushën e transportit, 
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logjistikës, deponimit, shërbime të hulumtimit dhe inxhinierisë që kanë të bëjnë me 

transportin, logjistikën, organizimin e rrjeteve transportuese, karavaneve të anijeve, oraret 

dhe kushtet e transportit, shërbime shkencore, analiza teknike dhe teknologjike si dhe 

shërbime hulumtimi; studime teknike dhe analizuese; në veqanti ato që kanë të bëjnë me 

transportin, vlerësime teknike dhe shkencore, konsulencë dhe këshillim; dizajnimi I 

programeve kompjuterike për procesimin dhe ofrimin e informatave transportuese, 

dizajnimi (krijimi) I sistemeve kompjuterike; shëndrrimi I të dhënave dhe programeve 

(tjera nga shëndrimi fizik I programimit kompjuterik; dizajnimi (krijimi), zhvilimi, 

ripërtërirja, instalimi, marrja me qera dhe mirëmbajtja e paketave të softuerëve 

kompjuterik; studime teknike projektuese; hulumtimi dhe zhvillimi I produkteve dhe 

shërbimeve të reja (për të tjerët); implementimi I programeve kompjuterike në rrjete; 

instalimi I programeve kompjuterike; konfigurimi I rrjeteve kompjuterike nëpërmjet 

softuerëve; shëndrrimi I programeve kompjuterike dhe të dhënave (tjera nga ndryshimet 

fizike).    

 

 

 

(111)  22166 

(151)  28/02/2018 

(181)  20/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/696 

(732)  BIOCODEX 7 avenue Gallieni  

94250 GENTILLY, FR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)  BIOFLOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe shtesa-shtojca dietike për kurimin-trajtimin e diarresë 

dhe ripërtrirjën-rivendosjën e florës se zorrëve   

 

 

 

(111)  22167 

(151)  28/02/2018 

(181)  20/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/698 

(732)  BIOCODEX 7 avenue Gallieni  

94250 GENTILLY, FR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)  STRESAM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet farmaceutike, përkatësisht, për trajtimin  simptomatik të ankthit                 

Psikosomatik 
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(111)  22165 

(151)  28/02/2018 

(181)  24/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/703 

(732)  WD-40 Manufacturing Company 

A corporation of the state of California 

United States of America 1061 Cudahy Place 

San Diego, California 92110, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  WD-40 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate pastrimi për përdorim në metale dhe sipërfaqe tjera; dilubrifikues 

(largues yndyre) që nuk përdoret në proceset e prodhimit për përdorim në sipërfaqe metali.   

 

 

 

(111)  22169 

(151)  01/03/2018 

(181)  24/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/704 

(732)  WD-40 Manufacturing Company 

A corporation of the state of California 

United States of America 1061 Cudahy Place 

San Diego, California 92110, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate pastrimi për përdorim në metale dhe sipërfaqe tjera; dilubrifikues 

(largues yndyre) që nuk përdoret në proceset e prodhimit për përdorim në sipërfaqe metali   

 

 
 

(111)  22170 

(151)  01/03/2018 

(181)  24/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/705 

(732)  WD-40 Manufacturing Company 

A corporation of the state of California 

United States of America 1061 Cudahy Place 

(540)   
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San Diego, California 92110, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Mbrojtës të kornizave të metalit; shtresa mbrotjëse për parandalimin e ndryshkut 

dhe kontrollimin e korrozionit; shtresa mbrojtëse për metal   

3   Preparate pastrimi për përdorim në metale dhe sipërfaqe tjera; dilubrifikues (largues 

yndyre) që nuk përdoret në proceset e prodhimit për përdorim në sipërfaqe metali   

4   Vaj penetrues për qëllime të përgjithshme dhe lubrifikues   

 

 

 

(111)  22173 

(151)  01/03/2018 

(181)  24/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/706 

(732)  WD-40 Manufacturing Company 

A corporation of the state of California 

United States of America 1061 Cudahy Place 

San Diego, California 92110, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Mbrojtës të kornizave të metalit; shtresa mbrotjëse për parandalimin e ndryshkut 

dhe kontrollimin e korrozionit; shtresa mbrojtëse për metal   

3   Preparate pastrimi për përdorim në metale dhe sipërfaqe tjera; dilubrifikues (largues 

yndyre) që nuk përdoret në proceset e prodhimit për përdorim në sipërfaqe metali   

4   Vaj penetrues për qëllime të përgjithshme dhe lubrifikues   
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(111)  22176 

(151)  01/03/2018 

(181)  24/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/707 

(591)  E kaltërt dhe e bardhë 

(732)  Hyzri Aliu Magjistralja Ferizaj – 

Prishtinë , 70000 Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojërat, lustrat, llaqet, perparatet per mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit, 

ngjyrosesit, lendet brejtese, rreshirat e perpunuara natyrore, metalet ne forme petash dhe 

pluhuri per piktore, dekoratore, tipograf dhe artist   

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre: materiali ndritimor prej metali; konstruksionet e 

transportueshme metalike; materialet metalike per binare treni; kabllot jo elektrik dhe telat 

prej metaleve te thjeshta; hekurishtet, artikuj te vegjel metali ; gypa dhe tuba metalik; 

kasaforta; mallera metalesh te thjeshta qe nuk jane perfshire ne klaset tjera; xehet   

7   Makinat dhe veglat e makinerise ; motoret dhe gjeneratoret(perveq mjeteve toksore te 

transportit); komponentet e makinerise per bashkim dhe transmisjon; p[aisjet bujqsore 

perveq atyre qe operohen me dore; inkubatoret e vezëve   

8   Veglat e dores dhe paisjet qe operohen me dore; thikat; armet e brezit; brisqet e rrojes.   

9   Aparatet dhe instrumentet; shkencore , detare , te vezhgimit, fotografike, 

kinematografik, optike , te peshimit, matjes, sinjalizimt, kontrollit(mbikqyrjes) ,  aparatet 

dhe instrumentet per shpetimin e jetes dhe per trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimet e elektricitetit; aparatet per 

incizim, transmetimi ose riprodhimin e zerit dhe te pamjeve; bartesit e te dhenave 

magnetike; disqet per incizim , makinat automatike te shitjes dhe mekanizmat per aparatet 

qe operojne me futjen e monedhes; makinat llogaritese te arkes ; makinat llogaritese, 

pajisjet per perpunimin e te dhenave dhe kompjuteret; aparatet per shuarjen e zjarrit   

11   Aparatet per: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje; ajrosje,furnizim me 

uje dhe qellime sanitare   

17   Kauquku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika(minerale natyrore) ose 

cilado mallera te perbera nga keto materiale qe nuk jan perfshire ne klasa tjera; lendet 

plastike ne  forme te shtrydhur per perdorim industrial , materialet per ambalazhim , 

mbushje dhe izolim, gypat e lakueshem qe nuk jane prej metali   

19   Materialet ndertimore(jo metalik); gypat e shtangeta jo metalike per ndertim; asfallti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksjonet jo metalike te transportueshme; monumentet jo 

metalike   

25   Rrobat, kepucet, kapelat.   
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(111)  22178 

(151)  01/03/2018 

(181)  24/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/708 

(591)  E kaltërt dhe e bardhë 

(732)  Hyzri Aliu Magjistralja Ferizaj – 

Prishtinë, 70000 Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojërat, lustrat, llaqet , perparatet per mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit, 

ngjyrosesit, lendet brejtese, rreshirat e perpunuara natyrore, metalet ne forme petash dhe 

pluhuri per piktore, dekoratore, tipograf dhe artist   

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre: materiali ndritimor prej metali; konstruksionet e 

transportueshme metalike; materialet metalike per binare treni; kabllot jo elektrik dhe telat 

prej metaleve te thjeshta; hekurishtet, artikuj te vegjel metali ; gypa dhe tuba metalik; 

kasaforta; mallera metalesh te thjeshta qe nuk jane perfshire ne klaset tjera; xehet   

7   Makinat dhe veglat e makinerise ; motoret dhe gjeneratoret(perveq mjeteve toksore te 

transportit); komponentet e makinerise per bashkim dhe transmisjon; p[aisjet bujqsore 

perveq atyre qe operohen me dore; inkubatoret e vezëve   

8   Veglat e dores dhe paisjet qe operohen me dore; thikat; armet e brezit; brisqet e rrojes.   

9   Aparatet dhe instrumentet; shkencore , detare , te vezhgimit, fotografike, 

kinematografik, optike , te peshimit, matjes, sinjalizimt, kontrollit(mbikqyrjes) ,  aparatet 

dhe instrumentet per shpetimin e jetes dhe per trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimet e elektricitetit; aparatet per 

incizim, transmetimi ose riprodhimin e zerit dhe te pamjeve; bartesit e te dhenave 

magnetike; disqet per incizim , makinat automatike te shitjes dhe mekanizmat per aparatet 

qe operojne me futjen e monedhes; makinat llogaritese te arkes ; makinat llogaritese, 

pajisjet per perpunimin e te dhenave dhe kompjuteret; aparatet per shuarjen e zjarrit   

11   Aparatet per: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje; ajrosje,furnizim me 

uje dhe qellime sanitare   

17   Kauquku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika(minerale natyrore) ose 

cilado mallera te perbera nga keto materiale qe nuk jan perfshire ne klasa tjera; lendet 

plastike ne  forme te shtrydhur per perdorim industrial , materialet per ambalazhim , 

mbushje dhe izolim, gypat e lakueshem qe nuk jane prej metali   

19   Materialet ndertimore(jo metalik); gypat e shtangeta jo metalike per ndertim; asfallti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksjonet jo metalike te transportueshme; monumentet jo 

metalike   

25   Rrobat, kepucet, kapelat   

 

 

 

(111)  22181 

(151)  01/03/2018 

(181)  25/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/714 

(300)  2015/34236  30/11/2015  ZA 

(732)  Bosmen GmbH Sonnleithnergasse 

(540)   
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53/1/9, 1100 Vienna, AT 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujërat mineral dhe te gazuar dhe pijet tjera jo alkoolike; pijet e frutave dhe 

lëngjet e frutave; shurupet dhe preparatet tjera për përgatitjen e pijeve   

 

 

 

(111)  22183 

(151)  01/03/2018 

(181)  26/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/716 

(732)  Kia Motors Corporation  12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Antifriz;  Lëngu për frena; Ftohësit; Lëngu për Timon hidraulik; Lëngu i 

Transmisionit   

4   Vaj i Transmisionit; Yndyrat industriale; Yndyrat lubrifikuese; Vaj karburantit; Vaji 

industrial; Vajrat lubrifikuese; Vaj i motorit   

7   Kompresorë të  ajrit;  Boshte për balancim të motorëve;  Rripa për motorët;  Rripa për 

makina;  Rripa për motorët;  Rripa për transmision të energjisë për makina;  Rripa 

dhëmbëzore (kohor) për motorët;  Rripa dhëmbëzor (kohor) për makinat; ) Rripa 

dhëmbëzor kohor për motorët;  Rripa për transmision për motorët dhe motorët;  Rripa 

dhëmbëzore kohor për motorët e automjeteve tokësore;  Ajërfryrës (Ventilator) që operojnë 

me energji;  Shakullët [pjesët e makinave];  Vegla të makinës;  Vegla (pjesë të makinave);  

Shufra me gunga;  Kanister për motorët e automobilave;  Karburator;  Katalizatoret 

konvertues;   Injektuesit për motorët;   Pajisjet injeksion të karburantit për motorët me 

djegie të brendshme;  Kompresorë si pjesë të makinave, motorëve dhe motorëve;  Shufra 

lidhëse për motorët dhe motorët;  Pompat për ftohje të motorëve;  Mekanizmat e kontrollit 

për makinat, motorët dhe motorët;  Ventilatorët (freskuesit) për motorët dhe motorët;  Bosht 

me gunga;  Bllokues të motorëve atutomotik;   Kokat e cilindrave për motorët;  Mbuluesit e 

për kokën e cilindrit dhe karriges lëkundëse për motorët dhe motorët;  Membrana e 

Cilindrit (pjesët e motorëve);  Shpërndarësit  për motorët e automjeteve;  Kapelat 

shpërndarëse për motorët e automjeteve;  Ftohësit  e  riqarkullimit të gazit të shkarkuar 

[EGR] për motorët dhe motorët;  Valvolat e riqarkullimit të gazit të shterur [EGR] për 

motorët dhe motorët;  Materiali izolues i montimit të motorit për motorët dhe motorët;  

Tuba shkarkues për motorët e automjeteve të tokës;  Valvola shkarkues për motorët e 

automjeteve të tokës;  Volantët (rrotat lëvizëse) te makinës;  Filtrat e karburantit (pjesët e 
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motorëve);  Filtrat e karburantit (pjesë të makinave);  Pompa për injektim të  karburantit për 

motorët;  Pompa për injektim të  karburantit për motorët me djegie të brendshme;  Pompat e 

karburantit për motorët e automjeteve tokësore;  Makaratë [pjesët e makinave];  Pompat 

[makinat];   Nxemsat për motorët me naftë;  Pjesët jo lëvizëse të makinave;  Makarat jo 

lëvizëse  pjesë të makinave;  Spiralet për ndezje [pjesët e motorëve];  Takemi i spiraleve 

për ndezje [pjesët e motorëve];  Kapësi dhe mbajtësi i injeksionit [pjesët e motorëve];   

Valvola e prurjes për motorët  dhe motorët;  Ftohësit të brendshëm për motorët dhe 

motorët;   Drejtuesit e pompës LPG për motorët dhe motorët;  Tubacionet prurëse për 

motorët me djegie të brendshme;  Tubacionet shkarkuese për motorët; ) Tubacionet prurëse 

për motorët;   Tubacionet prurëse për motorët;  Makinat për përzierjen e gazit;  Përzierësi i 

karburantit (pjesët e motorëve);  Tuba kundër zhurmës për motorët dhe makinat;  Pompa 

vaji për motorët e automjeteve  tokësore;  Valvola për ventilim pozitiv të shtëpizës së 

motorit [PCV]  për motorët dhe motorët;  Pistonat [pjesët e makinave apo motorëve];  

Unaza pistoni;  Radiatorët [për ftohje] për motorët dhe motorët;   Mbështjellësi i radiatorit 

për motorët dhe motorët;  Krahët e karriges lëkundëse për motorët;  Krahët e karriges 

lëkundëse për motorët;  Rregulluesit e krahëve të karriges lekundëse për  motorët dhe 

motorët;  Kandelat për motorët me djegie të brendshme;  Kabllot e kandelave për motorët 

me djegie të brendshme;  Startuesit për motorët  dhe motorët;   Tensionerët (mbajtësit nën 

tension) për motorët dhe motorët;  Pajisje rregullues te prurjes se karburantit për motorët 

dhe motorët;  Rripa dhëmbëzor (kohor) për motorët dhe motorët;  Mbështjellës të rripave 

dhëmbëzor (kohor) për motorët dhe motorët;  Izolues për rritjen e transmisionit për  motorë 

dhe motorë;  Turbo ngarkuesit për makina;  Valvolat [pjesët e makinave];  Vaporizues për 

motorë dhe motorë;  Ndarësit e ujit;  Aktivizuesit lineare;  Aktivizuesit me valvolë  

hidraulike;  Aktivizuesit me valvolë  pneumatike;  Pastruesit e ajrit [pjesët e motorëve];  

Kondenzuesit e ajrit të ftohur;  Filtrat e ajrit për motorët e automobilave;  Kallëpe kopijimi 

për automobila;  Rregullatorët [pjesët e makinave];  Rondelet metalike te mortit për  

automjetet;  Rondelet, jo prej metali, për motorët e automjeteve;  Ftohësit e vajit për 

motorët dhe motorët;  Filtrat e vajit për motorët dhe motorët;   Motorët për ventilatorin e 

kondicionerit të ajrit; Motorët për kondensimin e gazit (përveç pjesëve të makinave) 

ventilator ftohës 

 9   Senzorët [aparatet e matjes], të ndryshme nga ato  për përdorim mjekësor;  Antenat;  

Rotorë [energjisë elektrike];  Aparaturat për paralajmërim kundër-vjedhjeve;  Pajisje audio;  

Bateritë; Kabllot e baterive;  Kutitë e baterive;  Pllakat e  baterive;  Sistemet e kontrollit 

elektronik për makina;  Kamerat;  Aparate drejtuese, automatike, për automjete;  

Kontrolluesit elektrik;  Njësitë e kontrollit elektronik;  Matësit i karburantit;  Matësit e  

temperaturës;  Siguresat;  Kutitë e lidhjes (bashkimit) [energjisë elektrike];  Instrumentet 

për Navigacion;  Reletë, elektrike;  Rezonator;  Altoparlant;  Matësi i shpejtësisë;  Kabllot 

shpejtësimatësit;  Ndërprerësit, elektrike;  Tahometrat;  Termostatet; Kutitë e termostatit;   

Streha e termostatit;  Orët e  kohës;  Alarmet;  Transmetuesit [telekomunikacion];  

Treguesit [drita sinjalizimi];  Telat, elektrike;  Aparate elektronike për informacion parkimi;  

Mbajtësit (kufizuesit) e ndriçimit;  Shufrat ndriçuese emergjente për   automjete;  

Transmetuesit emergjent te sinjalit   

11   Freskueset (ventilatorët) [pjesët e instalimeve te kondicionerëve të ajrit ];  Filtrat për 

pastrim të ajrit;  Njësitë e kondicionerëve të ajrit;  Tharëset e  ajrit;  Ajërfryrës (ventilator) 

të ajrit të nxehtë;  Poça ndriçimi;  Ventilator për kondensatorët e gazit, tjerë përveç pjesëve 

të makinave;  Mbështjellës për kondenzuesit e gazit, tjerë përveç pjesëve të makinave;  
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Aparate avullimi;  Ngrohës  elektrik;  Llambat për automobila;  Xhamat e llambave;  Poçat 

e llambave;  Tharësit për qëllime industriale; Kapakët e Radiatorëve;  Filtrat e ajrit për 

njësitë e kondicionimin e ajrit;  Makaratë për  kompresorët për kondicionerët e ajrit të 

automobilave   

12   Sistemet kundër-bllokimit të frenimit [ABS] për automobila;  Pjesët strukturore për 

automobila; Kabllot e akselatorit (përshpejtuesit) për automobila;  Pedalet e Akselatorit 

(përshpejtuesit) për automobila;  Çanta e ajrit për automjetet;  Rregulluesit e ajrit për 

automobila; Rezervuar ajri  për automobila; Krahët për automjete;  Shpuzore duhani për 

automjetet;  Konvertorët përdredhës për automobila;  Alarme kundër-vjedhje për automjete;  

Pajisje kundër-vjedhje për automjete;  Enët  e vajit ATA për automobila;  Pjesët  e 

valvolave ATA për automobila; Boshtet për automjetet;  Mbajtësit e boshtit për automobila; 

Shtëpiza e boshtit për automobila;  Kyçi i boshtit për automobila;  Nyjet e rrumbullakëta 

për automobila;  Kushineta boshti për automjete tokësore; Kushineta timon për automjetet 

tokësore;  Rripat e sigurisë për ulëset e automobilave;  Frena për automobila;  Shtytës i 

frenave për automobila;  Disqet e frenave për automjetet; Çikrik i frenave për automjete;  

Cilindrat e frenave për automjete;  Dyshek i frenave për automobila;  Pedale të  frenave për 

automjete;  Këpucë të frenave për automobila;  Astari (veshja e brendshme)  e frenave për 

automobila;  Mbulesat e mbrojtësve për automobila;  Amortizatorët e  energjisë se 

mbrojtësve për automobila;  Siguruesit e mbrojtësit për automobila;  Buzët e mbrojtësit për 

automobila;  Mbulesa (formësim) për mbajtës të automobilave;  Binar në mbrojtës për 

automobila;  Qëndrues në mbrojtës për automobila;  Shkallët ne mbrojtës për automobila;  

Kabina për automobila;  Matësit e frenave për automjetet;  Cilindra për montimin e kapakut 

për automobila;  Mbulesa të Automobilit [formë]; Fytyra qendrore (maska ne qendër )për 

automobila;  Korniza për shasi të automobilave;  Kufizimet e fëmijëve për ulëset e 

automjeteve;  Shtytës të friksionit për automobila;  Kabllot e friksionit për automobila;  

Mbulesa të friksionit për automobila;  Disqe të friksionit për automobila;  Shtëpiza të 

friksionit për automobila;  Cilindra master të friksionit për automobila;  Pedalet e friksionit 

për automjete tokësore;  Cilindra e energjisë se friksionit  për automobila;  Cilindra për 

lirimin e friskionit për automobila;  Pirunët për lirimin e friskionit për automobila;  Cilindra 

koncentrikë rob për automobila;  Mbështetëse për pushimin te duarve për automobila;  

Kthetrat e ftohësit për automjete tokësore;  Lidhëset për automjete tokësore;  Shtyllat 

kryqezuese te kapakut për automobila;  Mbulesa e sipërme e kapakut për automobila;  

Dyshekë për rastet e dëmtimeve për automobila;  Pjese ndërlidhëse  për automobila;  Nyje 

për shpejtësi –konstante  për automobila; Çati  për  kamionët;  Mbajtësit e diferencialit për 

automobila;  Shtëpizë (kuti) e Diferencialit për automobila;  Mbulesa të diskut dhe 

friksionit për automobila;  Mbyllës i diskut të  frenave për automobila;  Kontrollues i derës 

së automobilave;  Dorëza për derë të automobilave;  Shkallare për derë të automobilave;  

Mbrojtës nga dielli për  derë të automobilave;  Lidhjet tërheqëse për automobila;  Stemat 

për automobila;   Motorat e automobilave;  Mbulesat e motorit për automobila; Gomat për 

vendosjen motorit për automobila;  Ena e naftës (vajit) të motorit për automobila;  

Mbështjellësit e fshehtë te motorit për automobila;  Mbështjellësit e fshehtë të mbrojtësve 

nga balta për automjete tokësore;  Kartrigjat e filtrave të ajrit për automjete tokësore;  

Kartrigjat e filtrave të vajit (naftës) për automjete tokësore;  Konzolla dyshemeje për 

automobila;  Mbulesa kornizë për automobila;  Kapaku për rezervuarët e gazit të 

automjeteve;  Dyert për rezervuarët e gazit të automjeteve;  Dërguesit e pompës së  

karburantit për rezervuarët e gazit të automjeteve;  Rezervuaret e karburantit për 
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automjetet;  Garniturë (zbukurim) për automobila; ) Ingranazhet (dhembëzorët) për 

automjete tokësore;  Gjeneratorë për automobila;  Rregullues (ridrejtues) i gjeneratorit për 

automobila;  Rotorat e  gjeneratorit për automobila;  Statori i gjeneratorit për automobila;  

Mbulesa xhami për automobila;  Kutitë e dorezave për automjetet;  Veshja e brendshme 

(astari) i pjese mbi koke te automobilave;  Pushuesit e kokës ne ulëset e  automjeteve; 

Jastëk izolues për kapakun e automobilave;  Vijat (punime) ne kapakun e automobilave;  

Aparatet e kontrollit të shpejtësisë pa ngarkesë për automobila;  Zbukurime te brendshme 

për automobila; Susta me fletë për pezullime të automjeteve të tokës;  Leva për automobila;  

Kabllot për levë për automobila;  Drynat  kundër-vjedhje për përdorim në timonat e 

automobilit;  Instalimet elektrike kundër vjedhjeve për automjete;  Baltëpritës;  Pedal i 

friksionit për tejkalim për automobila;  Panele për trupin e  automjeteve;  Panele për dyer 

për automjete tokësore;  Frenat e parkimit për automobila;  Shtylla për automobila;  

Transportuesit planer për automobila;  Mbyllësi i marshit të drejtimit për automobila;  

Mekanizmat e transmisionit për automjete tokësore;  Motorët për dritaret me energji për 

automjete tokësore;  Boshtet e helikës për automobila;  Gjeneratorë impulsivë për 

automobila;  Rrjetat e radiatorëve për automobila;  Pasqyrat për përdorim në automjete;  

Pasqyra e pasme;  Rezervuarët për automjete tokësore;  Tank rezervuar  për automjete 

tokësore;  Bartës  bagazhi te vendosur mbi  veture;  Panele çatie  për automjete tokësore;   

Rafte për bartje mbi çati te automobilit;  Tuba gome për mbajtjen pezull te rrotave të 

automjeteve;  Ulëset e automobilave;  Organizuesit e pjesës se prapme te ulesese të 

përshtatura posaçërisht për përdorim në vetura;  Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; ) 

Mbulesat e ulëseve te automobilave;  Jastëkët e ulëses se automobilave;  Alarmet e sigurisë 

për automjetet;  Parzmore (kapëset e rripave) per siguri për ulëset e automjeteve;  Boshtet 

Kardan për automjete;  boshte makine (drejtuese) për automjete tokësore;  Boshte të 

transmisionit për automjetet tokësore;  Absorbuest e goditjeve (Amortizatorët) për 

automobila;  Anëtarët anësore për automjete tokësore;  Përshtatësit (rregullator) e lirshëm 

për frenat për automjete;  Mbajtësit e gomave rezerve për automjetet;  Spoileret për 

automjete;  Susta për mbajtjen pezull te automjeteve;  Susta për absorbimin e goditjeve për 

automjetet;  Shufra stabilizuese për pezullime të automjeteve të tokës;  Ingranazhet 

drejtuese për automjete tokësore;  Lidhjet drejtuese për automjete tokësore;  Timonat e 

automobilave;  Shtylla për timonin e automobilave;  Boshti për timonin (drejtimin e 

rrotave) e automobilave;  Traversë izoluese për automobila;  Kulmi kundër diellit për 

automobila;  Mbulesë xhamash për mbrojtje nga dielli për automobila;  Mbrojtës nga dielli 

për automobila;  Rezervuar për futjen e vrullshem te ajrit për motorët e automobilave;  

Unazat sinkronizuese [pjesët e automjeteve tokësore];  Xhami i papërfunduar i dritares për 

automjete;  Ngritësit e derës se prapme [pjesët e automjeteve tokësore]; Shufra lidhëse  për 

automjetet tokësore, te tjera përveç pjesëve të motorëve dhe motorëve;  Gomat;  

Konvertuesit e çifteve rrotullues për automjete tokësore;  Shufra për  tërheqje për 

automjetet;  Shirita te gomës për automobila;  Transferet për transmisionet  për automjete 

tokësore;  Transmisionet, për automjete tokësore;  Nyjet  universale për automjete tokësore;  

Valvola solenoide për automobila;  Valvula e frenave për automobila;  Valvulat zgjeruese 

për automobila;  Shiritat te motit për automjete tokësore;  Rrotat e automobilave;  Cilindrat 

e frenave të rrotave  për automjete tokësore;  Mbulesa te rrotave për automjete tokësore;  

Cilindrat e  rrotave për automjete tokësore;  Mbrojtësit e rrotave për automobila;  Nyje e 

rrotave për automobila;  Kapaku  i  nyjeve të rrotave të automobilave;  Dritare për 

automjete;  Gryka për pastruesit e xhamit mbrojtës ;  Tehet e fshirëses së  xhamit mbrojtës; 
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) Motor për fshirëset e xhamit mbrojtës;  Krah fshirës i motorit për automobila;  Tapiceri 

strukture druri per automejte;  Paneli elektronik i aparaturave të  automobilave;  Alarme 

paralajmëruese rezervë për automjete;  Sirena për automobila;  Pajisje kundër-vjedhjes për 

automobila;  Ekranet e naftës për automobila;  Rondelet për automobila   

 

 

 

(111)  22187 

(151)  01/03/2018 

(181)  26/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/718 

(732)  GLOBAL GARDEN PRODUCTS 

ITALY S.p.A. Via del Lavoro, 6 I-31033 

CASTELFRANCO VENETO (TV), IT 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  STIGA 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina kositëse;makina kositëse të robotizuara;makina kositëse që ngiten nga 

përdoruesi;makina kositëse ballore;vegëlmakina të motorizuara për kopshtari dhe pylltari, 

si fryrëse, prerëse furçë, shkurreprerëse, sharra zinxhir, ciflosëse, copëtuese, motokositëse, 

shkrifëruese, prerëse dhe diskuese;borëhedhëse;pjesë këmbimi e pajime për makina 

kositëse, makina kositëse të robotizuara, makina kositëse që ngiten nga përdoruesi, makina 

kositëse ballore, vegëlmakina të motorizuara për kopshtari dhe pylltari, si zinxhirë dhe 

pllakëza për sharra zinxhir, lima dhe kite limimi për sharra zinxhir;koka prerëse;korda 

prerëse;koka të prerëseve furçë;tehe për prerëse furçë, makina kositëse dhe makina kositëse 

të robotizuara;kapakë tehesh;kallo drejtimi për makina kositëse dhe makina kositëse që 

ngiten nga përdoruesi;bucela tehesh për makina kositëse dhe makina kositëse që ngiten nga 

përdoruesi;rripa për makina kositëse, makina kositëse që ngiten nga përdoruesi dhe 

borëhedhëse;shtrënguese rripash dhe pulexho rripash për vegëlmakina të motorizuara për 

kopshtari dhe pylltari;kandele, çelësa kandelesh dhe filtra ajri për motorët e veglave të 

motorizuara të kopshtarisë;depozita vaji dhe të lëndës djegëse si pjesë këmbimi të motorëve 

të mjeteve;tapa dhe kapakë për depozita vaji dhe të lëndës djegëse për makina kositëse dhe 

vegëlmakina të tjera të motorizuara për kopshtari dhe pylltari;litarë lëshimi për makina 

kositëse, makina kositëse që ngiten nga përdoruesi dhe vegëlmakina të motorizuara për 

kopshtari dhe pylltari;kapakë mbrojtës për makina kositëse dhe makina kositëse të 

robotizuara;kabllo perimetrike për makina kositëse të robotizuara;kandele, çelësa kandelesh 

dhe filtra ajri për motorë traktorësh të kopshtarisë   

 

 

 

(111)  22194 

(151)  01/03/2018 

(181)  26/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/720 

(300)  T201552723  16/12/2015  FI 

(732)  Bayer Oy Pansiontie FI-47, 20210 

(540)  JAYMIGA 
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Turku, FI 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, preparate hormonale   

10   Paisje medicinale   

 

 

 

(111)  22370 

(151)  12/03/2018 

(181)  30/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/727 

(732)  LIVE, d.o.o.  Polje 9, 6310 Izola, 

Slovenia , SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, kartonë; material i shtypur; material për libërlidhje; artikuj për shkrim; 

ngjitës për artikuj për shkrim ose qëllime shtëpiake; mbështjellëse (artikuj për shkrim); kuti 

për pena; mjete të nevojshme për shkollë (materiale shkrimi); kuti (zarfe, çanta) prej letre 

ose plastike për qëllime amballazhimi; furça për piktura; pajisje të nevojshme zyre 

(përjashtuar mobilje); materiale udhëzuese dhe mësimdhënie (përjashtuar aparatura); 

materiale plastikë për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); blloqe për shënime 

me kapak të butë; blloqe për shënime me kapak të fortë; dosje me lidhëse elastike; dosje të 

mëdha me unaza; letër me ngjyrë për kompozim me ngjitje; blloqe për skica; dosje regjistri 

me unazë; etiketa për shkollë; bllok shënimesh me spirale; ditarë; albume memorie; albume 

për fotografi; libra për ngjyrosje   

18   Lëkurë dhe imitacione lëkure; valixhe; bagazhe dhe çanta për udhëtim; valixhe për 

dokumenta; çanta të vogla dore me zinxhirë për tablet; kuleta; çanta shpine; çanta për 

psonisje; çanta për psonisje me rrota; çanta shkolle; çanta të vogla me rrip krahu për libra 

ose veshje; çanta për sporte; çanta shkolle shpine; çanta shkolle shpine me rrota; çanta 

shpine ergonomike; çanta shpine ergonomike me rrota; çanta që vihen në bel; portofolë; 

çanta për kartivizita; kuleta për monedha; çanta për këpucë; çanta për drekë (termale).   

25   Veshmbathje; veshje për këmbët; veshje për kokën   

35   Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; përpunim 

administrativ të porosive të blerjes; shpërndarje kampioni; publikim të teksteve publicitare; 

publicitet në median e shkruar, televizion, radio, në linjë në një rrjet kompjuterik, në rrjete 

sociale; organizim të panaireve tregtare për qëllime komerciale ose publiciteti; prezantim të 

mallrave në median e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; demonstrim të 

mallrave; shpërndarje të materialeve publicitare; publicitet;  marketing; marketing, shitje 

me shumicë dhe shitje me pakicë, duke përfshirë shitjet nëpërmjet internetit, nëpërmejt 
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telefonit dhe nëpërmjet pajisjeve që mbahen në dorë, dhe shitjeve në linjë nëpërmjet një 

rrjeti kompjuterik (tregtia elektronike) të mallrave të mëposhtme: artikuj për shkrim, pajisje 

të nevojshme zyre (përjashtuar mobilje), materiale shkrimi, mjete të nevojshme shkolle, 

kuti (zarfe, çanta) prej letre ose plastike për qëllime amballazhimi, materiale plastikë për 

amballazhim, blloqe shënimesh, dosje me lidhëse plastike, dosje të mëdha me unaza, letër 

me ngjyrë për kompozim me ngjitje, blloqe për skica, dosje regjistri me unazë, etiketa për 

shkollë, bllok shënimesh me spirale, ditarë, albume memorie, albume për fotografi, libra 

për ngjyrosje,  kuti për pena, bagazhe dhe çanta për udhëtim, valixhe për dokumenta, çanta 

të vogla dore me zinxhirë për tablet, kuleta, çanta shpine, çanta për psonisje, çanta shkolle, 

çanta shkolle shpine, çanta shkolle shpine me rrota, çanta shpine ergonomike, çanta shpine 

ergonomike me rrota, çanta që vihen në bel, portofolë, çanta për kartivizita, kuleta për 

monedha, çanta për këpucë, çanta për drekë (termale), veshmbathje, veshje për këmbët, 

veshje për kokën   

 

 

 

(111)  22376 

(151)  12/03/2018 

(181)  30/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/728 

(732)  LIVE, d.o.o.  Polje 9, 6310 Izola, 

Slovenia , SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitje për zbardhim dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; përgatitje për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunë; parfumë; vajra esencialë; artikuj 

kozmetikë; artikuj për makjazh; pasta dhëmbësh   

16   Letër, kartonë; material i shtypur; material për libërlidhje; artikuj për shkrim; ngjitës 

për artikuj për shkrim ose qëllime shtëpiake; mbështjellëse (artikuj për shkrim); kuti për 

pena; mjete të nevojshme për shkollë (materiale shkrimi); kuti (zarfe, çanta) prej letre ose 

plastike për qëllime amballazhimi; furça për piktura; pajisje të nevojshme zyre (përjashtuar 

mobilje); materiale udhëzuese dhe mësimdhënie (përjashtuar aparatura); materiale plastikë 

për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); blloqe për shënime me kapak të butë; 

blloqe për shënime me kapak të fortë; dosje me lidhëse elastike; dosje të mëdha me unaza; 

letër me ngjyrë për kompozim me ngjitje; blloqe për skica; dosje regjistri me unazë; etiketa 

për shkollë; blloqe shënimesh me spirale; ditarë; albume memorie; albume për fotografi; 

libra për ngjyrosje   

18   Lëkurë dhe imitacione lëkure; valixhe; bagazhe dhe çanta për udhëtim; valixhe për 

dokumenta; çanta të vogla dore me zinxhirë për tablet; kuleta; çanta shpine; çanta për 

psonisje; çanta për psonisje me rrota; çanta shkolle; çanta të vogla me rrip krahu për libra 

ose veshje; çanta për sporte; çanta shkolle shpine; çanta shkolle shpine me rrota; çanta 

shpine ergonomike; çanta shpine ergonomike me rrota; çanta që vihen në bel; portofolë; 

çanta për kartivizita; kuleta për monedha; çanta për këpucë; çanta për drekë (termale).   

25   Veshmbathje; veshje për këmbët; veshje për kokën.   
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28   Lojra dhe lodra; lodra fëmijësh; lodra fëmijësh të mbushura; artikuj gjimnastikorë dhe 

sportivë të bërë prej materialevë të ndryshëm, që nuk përfshihn në klasa të tjera   

35   Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; përpunim 

administrativ të porosive të blerjes; shpërndarje kampioni; publikim të teksteve publicitare; 

publicitet në median e shkruar, televizion, radio, në linjë në një rrjet kompjuterik, në rrjete 

sociale; organizim të panaireve tregtare për qëllime komerciale ose publiciteti; prezantim të 

mallrave në median e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; demonstrim të 

mallrave; shpërndarje të materialeve publicitare; publicitet;  marketing; marketing, shitje 

me shumicë dhe shitje me pakicë, duke përfshirë shitjet nëpërmjet internetit, nëpërmjet 

telefonit dhe nëpërmjet pajisjeve që mbahen në dorë, dhe shitjeve në linjë nëpërmjet një 

rrjeti kompjuterik (tregtia elektronike) të mallrave që vijojnë: përgatitje për pastrim, 

përgatitje për lavanderi, sapunë, parfumë, vajra esencialë, artikuj kozmetikë, artikuj për 

makjazh, pasta dhëmbësh, artikuj për shkrim, pajisje të nevojshme zyre (përjashtuar 

mobilje), materiale shkrimi, mjete të nevojshme shkolle, kuti (zarfe, çanta) prej letre ose 

plastike për qëllime amballazhimi, materiale plastikë për amballazhim, blloqe shënimesh, 

dosje me lidhëse plastike, dosje të mëdha me unaza, letër me ngjyrë për kompozim me 

ngjitje, blloqe për skica, dosje regjistri me unazë, etiketa për shkollë, blloqe shënimesh me 

spirale, ditarë, albume memorie, albume për fotografi, libra për ngjyrosje,  kuti për pena, 

bagazhe dhe çanta për udhëtim, valixhe për dokumenta, çanta të vogla dore me zinxhirë për 

tablet, kuleta, çanta shpine, çanta për psonisje, çanta shkolle, çanta shkolle shpine, çanta 

shkolle shpine me rrota, çanta shpine ergonomike, çanta shpine ergonomike me rrota, çanta 

që vihen në bel, portofolë, çanta për kartivizita, kuleta për monedha, çanta për këpucë, 

çanta për drekë (termale), veshmbathje, veshje për këmbët, veshje për kokën, lojra dhe 

lodra, lodra fëmijësh, lodra fëmijësh të mbushura, artikuj gjimnastikorë dhe sportivë   

 

 

 

(111)  22908 

(151)  04/04/2018 

(181)  30/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/731 

(732)  N.P.T  “KAMPIONI”  Rr. Ylfete 

Humolli 342/A, Podujevë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele, mbathje sportive, papuqe, sandale   

 

 

 

(111)  22309 

(151)  07/03/2018 

(181)  31/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/733 

(732)  LIVE, d.o.o.  Polje 9, 6310 Izola, 

Slovenia, SI 

(540)  TARGET 
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(511) 3   Përgatitje për zbardhim dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; përgatitje për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunë; parfumë; vajra esencialë; artikuj 

kozmetikë; artikuj për makjazh; pasta dhëmbësh   

16   Letër, kartonë; material i shtypur; material për libërlidhje; artikuj për shkrim; ngjitës 

për artikuj për shkrim ose qëllime shtëpiake; mbështjellëse (artikuj për shkrim); kuti për 

pena; mjete të nevojshme për shkollë (materiale shkrimi); kuti (zarfe, çanta) prej letre ose 

plastike për qëllime amballazhimi; furça për piktura; pajisje të nevojshme zyre (përjashtuar 

mobilje); materiale udhëzuese dhe mësimdhënie (përjashtuar aparatura); materiale plastikë 

për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); blloqe për shënime me kapak të butë; 

blloqe për shënime me kapak të fortë; dosje me lidhëse elastike; dosje të mëdha me unaza; 

letër me ngjyrë për kompozim me ngjitje; blloqe për skica; dosje regjistri me unazë; etiketa 

për shkollë; blloqe shënimesh me spirale; ditarë; albume memorie; albume për fotografi; 

libra për ngjyrosje   

18   Lëkurë dhe imitacione lëkure; valixhe; bagazhe dhe çanta për udhëtim; valixhe për 

dokumenta; çanta të vogla dore me zinxhirë për tablet; kuleta; çanta shpine; çanta për 

psonisje; çanta për psonisje me rrota; çanta shkolle; çanta të vogla me rrip krahu për libra 

ose veshje; çanta për sporte; çanta shkolle shpine; çanta shkolle shpine me rrota; çanta 

shpine ergonomike; çanta shpine ergonomike me rrota; çanta që vihen në bel; portofolë; 

çanta për kartivizita; kuleta për monedha; çanta për këpucë; çanta për drekë (termale).   

25   Veshmbathje; veshje për këmbët; veshje për kokën   

28   Lojra dhe lodra; lodra fëmijësh; lodra fëmijësh të mbushura; artikuj gjimnastikorë dhe 

sportivë të bërë prej materialevë të ndryshëm, që nuk përfshihn në klasa të tjera   

35   Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; përpunim 

administrativ të porosive të blerjes; shpërndarje kampioni; publikim të teksteve publicitare; 

publicitet në median e shkruar, televizion, radio, në linjë në një rrjet kompjuterik, në rrjete 

sociale; organizim të panaireve tregtare për qëllime komerciale ose publiciteti; prezantim të 

mallrave në median e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; demonstrim të 

mallrave; shpërndarje të materialeve publicitare; publicitet;  marketing; marketing, shitje 

me shumicë dhe shitje me pakicë, duke përfshirë shitjet nëpërmjet internetit, nëpërmjet 

telefonit dhe nëpërmjet pajisjeve që mbahen në dorë, dhe shitjeve në linjë nëpërmjet një 

rrjeti kompjuterik (tregtia elektronike) të mallrave që vijojnë: përgatitje për pastrim, 

përgatitje për lavanderi, sapunë, parfumë, vajra esencialë, artikuj kozmetikë, artikuj për 

makjazh, pasta dhëmbësh, artikuj për shkrim, pajisje të nevojshme zyre (përjashtuar 

mobilje), materiale shkrimi, mjete të nevojshme shkolle, kuti (zarfe, çanta) prej letre ose 

plastike për qëllime amballazhimi, materiale plastikë për amballazhim, blloqe shënimesh, 

dosje me lidhëse plastike, dosje të mëdha me unaza, letër me ngjyrë për kompozim me 

ngjitje, blloqe për skica, dosje regjistri me unazë, etiketa për shkollë, blloqe shënimesh me 

spirale, ditarë, albume memorie, albume për fotografi, libra për ngjyrosje,  kuti për pena, 

bagazhe dhe çanta për udhëtim, valixhe për dokumenta, çanta të vogla dore me zinxhirë për 

tablet, kuleta, çanta shpine, çanta për psonisje, çanta shkolle, çanta shkolle shpine, çanta 

shkolle shpine me rrota, çanta shpine ergonomike, çanta shpine ergonomike me rrota, çanta 

që vihen në bel, portofolë, çanta për kartivizita, kuleta për monedha, çanta për këpucë, 
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çanta për drekë (termale), veshmbathje, veshje për këmbët, veshje për kokën, lojra dhe 

lodra, lodra fëmijësh, lodra fëmijësh të mbushura, artikuj gjimnastikorë dhe sportivë   

 

 

 

(111)  22368 

(151)  12/03/2018 

(181)  31/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/741 

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

vjollcë 

(732)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD. Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, CN 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuerë të lojërave kompjuterike; programe kompjuterike të regjistruara 

(programe); karta të memories për pajisje të video lojërave; programe kompjuterike 

(softuerë që shkarkohen); aplikacione të softuerëve kompjuterikë që shkarkohen; telefona 

mobil   

35   Reklama; promocione të shitjes për të tjerët; pajisja me treg online për blerësit dhe 

shitësit e produkteve dhe shërbimeve   

38   Sigurimi i forumeve online; procedimi/rrjedhja/transmetimi i shënimeve; transmetimi i 

dosjeve digjitale   

42   Konsulencë e teknologjisë kompjuterike; të dhëna offsite backup; dhënia me qera e 

serverëve të internetit; ruajtja e të dhënave elektronike; cloud computing; softuerë si një 

shërbim (SaaS).     

 

 

 

(111)  21956 

(151)  07/02/2018 

(181)  01/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/742 

(591)  E  portokalltë; e gjelbër; e zezë 

(732)  Arian Demiri “N’Katun” Sh.P.K 

 Milloshevë, Obiliq, KS 

(740)  Korab Rexhepi Nëna Terezë 30 d, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu, ekstrakte të mishit, pemë dhe perime të 
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konservuara, ngrira, të thata dhe të ziera, xhelatinë, reçel,komposto, vezë, qumësht dhe 

produkte të qumështit, vajëra ushqimore dhe yndyrna   

31   Produkte bujqësore, kopshtare dhe pyjore, drithëra dhe fara të papërpunuara, pemë dhe 

perime të freskëta, bimë dhe lule natyrale, kafshë të gjalla, ushqim për kafshë, malt   

32   Birra, ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije tjera jo-alkoolike, pije të frutave dhe 

lëngje të frutave, sirupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve   

33   Pijet alkoolike (përveç birrës).   

43   Shërbimet për përgatitjen e ushqimit dhe pijeve, akomodim i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  22390 

(151)  12/03/2018 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/781 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, , MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Grande Belo 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verë, pije alkoolike   

 

 

 

(111)  22375 

(151)  12/03/2018 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/782 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, , MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Grande Crveno 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verë, pije alkoolike.   

 

 

 

(111)  22378 

(151)  12/03/2018 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/783 

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

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK 

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

(540)  solis 
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish dhe prodhime nga mishi.   

 

 

 

(111)  22379 

(151)  12/03/2018 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/784 

(591)  Njgyrë hiri, bardhë, e zezë 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina të krypshme, grisina, kreker, ushqim snek (snack)   

 

 

 

(111)  22382 

(151)  12/03/2018 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/786 

(591)  Ngjyrë e kuqe, verdhë 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pemë dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; pemë farogjere 

(Arra, lajthi, bajame) të përgatitura, zhele, xheme, kompostë.   

30   Prodhime dietike me bazë drithërash, drithëra, drithëra integrale, drithëra për kafjall, 

musle, fjolla misri, gurabi nga orizi, shufra deserti me bazë drithërash.   



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

258 

 

31   Pemë dhe perime të freskëta, fruta farogjere, prodhime farërash që nuk janë të përfshira 

në klasat tjera.   

 

 

 

(111)  22383 

(151)  12/03/2018 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/787 

(591)  Ngjyrë hiri, e bardhë, e zezë 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Supë (përbërës për bërjen e supës), supa (koncentrate për supa), bujonë.   

30   Brumëra, bumëra për ushqim, salca, erëza të lëngshme dhe në formë pluhuri, mëlmesa 

(erëza për ti dhënë shije ushqimit).   

 

 

 

(111)  22384 

(151)  12/03/2018 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/788 

(591)  Ngjyrë hiri, e bardhë 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Qirinj dhe fitil për ndriçim, dyll për ndriçim, qirinj dylli, briketë druni, drunj për 

ndezje zjari, briketë nga thëngjilli, parafinë, qirinj aromatik, kandilë.   

21   Enë dhe aparate kuzhine dhe shtëpie: krehër dhe sfungjerë; brusha (përjashtuar brushat 

për piktorë); paisje për pastrim; fill çeliku për gryerje; prodhime qelqi, mjete qeramike dhe 

porcelani të cilat nuk janë përfshirë në klasat tjera; bokallë, lecka dyshemeje me recka, 

vazo, xhevze jo elektrike, dëras kuzhine për preje, enë të thella, mbajtës për supë, mbajtës 
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për letër tualeti, mbajtës për rëmojca, varëse, kandelabra (për qirinj), kompletë për 

mëlmesa, shporta buke, vendore, lecka për pluhur, lecka për pastrim, kuti për ëmbëlsira, 

mulli për përdorim në amvisri, materie aromatike (enë për djegie të materieve aromatike), 

akull (këllëp për bërje kube akulli), mbulesa të përshtatura për dërasa për hekurosje, mjete 

për shuarje të qirinjve, thika, çelës për shishe, pjata të cekta, pjata të cekta për një përdorim, 

mbështetëse gotash të cilat nuk janë nga letra dhe që nuk janë çarçaf tavoline, tabaka për 

përdorim në amvisëri, takëm kuzhine, takëm për përdorim në amvisëri, bombola gazi, 

spërkatëse për zorë për ujitje, enë, (brusha për larje të enëve), enë për ndezje të materieve 

aromatike, enë për ushqim, takëme (pjata), zgarë (paisje gatimi), enë qelqi, enë zbukuruese 

për tavolinë, letër (pjata letre), pipa (kashtë) për pije, kulluese, gota letre dhe plastike, 

rëmojca, pjata (pjata të cekta) për një përdorim, pjata letre, kapse për tharje robash.   

35   Reklamim, udhëheqje punësh, administrim pune, shërbime të eksport-importit dhe 

shitje me shumicë dhe pakicë me: qirinj dhe fitil për ndriçim, dyll për ndriçim, qirinj dylli, 

briketë druni, drunj për ndezje zjari, briketë nga thëngjilli, parafinë, qirinj aromatik, 

kandilë, enë dhe aparate kuzhine dhe shtëpie; krehër dhe sfungjerë; brusha (përjashtuar 

brushat për piktorë); paisje për pastrim; fill çeliku për gryerje; prodhime qelqi, mjete 

qeramike dhe porcelani të cilat nuk janë përfshirë në klasat tjera; bokallë, lecka pastrimi 

dyshemeje me recka, vazo, xhevze jo elektrike, dërasa kuzhine për preje, enë të thella, 

mbajtës për supë, mbajtës për letër tualeti, mbajtës për rëmojca, varëse, kandelabra (për 

qirinj), kompletë për mëlmesa, shporta buke, vendore, lecka për pluhur, lecka për pastrim, 

kuti për ëmbëlsira, mulli për përdorim në amvisri, materie aromatike (enë për djegie të 

materieve aromatike), akull (këllëp për bërje kube akulli), mbulesa të përshtatura për dërasa 

për hekurosje, mjete për shuarje të qirinjve, thika, çelës për shishe, pjata të cekta, pjata të 

cekta për një përdorim, mbështetëse gotash të cilat nuk janë nga letra dhe që nuk janë 

çarçaf tavoline, tabaka për përdorim në amvisëri, takëm kuzhine, takëm për përdorim në 

amvisëri, bombola gazi, spërkatëse për zorë për ujitje, enë, (brusha për larje të enëve), enë 

për ndezje të materieve aromatike, enë për ushqim, takëme (pjata), zgarë (paisje gatimi), 

enë qelqi, enë zbukuruese për tavolinë, letër (pjata letre), pipa (kashtë) për pije, kulluese, 

gota letre dhe plastike, rëmojca, pjata (pjata të cekta) për një përdorim, pjata letre, kapse 

për tharje robash..    

 

 

 

(111)  22393 

(151)  12/03/2018 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/789 

(591)  Ngjyrë hiri, e bardhë 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, , MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29   Lëng domatesh për gatim, pure domatesh, lëng nga perimet për gatim.   

30   Lëngje (si mëlmesa për ti dhënë shije ushqimit); mëlmesa (për ti dhënë shije ushqimit); 

pregatitje aromatike për ushqim, shtesa për ushqim, erëza, tharm, keçup (salcë), pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, erëzë në formë pluhuri, salcë për sallatë(derdhje), relish 

salca (shtesa për ushqim), salca (shtesa për ushqim), përbërës për trashje gjatë gatimit. 

  

 

 

 

(111)  22394 

(151)  12/03/2018 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/790 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  KLINKO 

 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatë për pastrim.   

 

 

 

(111)  22396 

(151)  12/03/2018 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/791 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  BISERKA 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Uj mineral dhe i gazuar dhe pije tjera joakloolike, pije nga pemët dhe lëngje 

pemësh, sirupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve, pije të gazuara, pije energjetike.   

 

 

 

(111)  22397 

(151)  12/03/2018 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/792 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 30   Çamçakëza dhe bonbone.   

 

 

 

(111)  22123 

(151)  28/02/2018 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/820 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic, 

Peroc p.n., KS 

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

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

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

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

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

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

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

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 
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facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

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

 

 

 

(111)  22126 

(151)  28/02/2018 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/824 

(591)  Kaltër, vjollcë, bardhë, rozë dhe 

verdhë 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic, 

Peroc p.n., KS 

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

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

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

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

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

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

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

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

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

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime;.    
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(111)  22129 

(151)  28/02/2018 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/825 

(591)  Bardhë, rozë, vjollcë, kaltërt 

(732)  Atlantik Group" SH.P.K Graçanic, 

Peroc p.n., KS 

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

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

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

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

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

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

 

 

 

(111)  22131 

(151)  28/02/2018 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/826 

(591)  Bardhë, rozë, vjollce, verdhë, gjelbër 

dhe portokalltë 

(732)  Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic, 

Peroc p.n., KS 

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

(540)   

 
 

     

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

264 

 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

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

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

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

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

 

 

 

(111)  22134 

(151)  28/02/2018 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/828 

(591)  Bardhë, vjollcë, rozë, kaltër dhe 

verdhë 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic, 

Peroc p.n., KS 

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

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

265 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

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

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

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

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

 

 

 

(111)  22142 

(151)  28/02/2018 

(181)  20/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/830 

(300)  3141380  18/12/2015  UK 

(732)  Lowe International Limited C-Space 

37-45 City Road  London EC1Y 1AT, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e reklamimit; shërbimet agjencioneve të reklamimit; përgaditjen dhe 

vënjen e reklamave; prodhimin e reklamave komerciale; radio dhe tv reklamimet; krijimin e 

brendeve, zhvillimin dhe shërbiet e këshillimeve; menaxhimin e bizneseve dhe këshilla; 

kërkesat biznesore dhe hulumtimet; informata biznesi dhe hulumtim; shërbimet e 

këshillimeve biznesore; vlerësimet biznesore; shërbimet e këshillave rreth bizesit; 

shërbimet e këshillimeve rreth biznesit në lidhje me sponzorimet dhe franqizat; shërbimet e 

publicitetit; shërbimet e marrëdhënjeve me publik; shërbimet e marketingut; analizimin dhe 

hulumtimin e tregut; studimin e tregut; shërbimet direkte të marketingut; shërbimet e 

promovimit të shitjeve; shërbimet promovuese; shërbimet e informimit, këshillimit dhe 

konsultimit në lidhje me si më lartë.   

42   Shërbimet e zhvillimit të markës; shërbimet e dizajnimeve, shërbimet e dizajneve 
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grafike, shërbimet e dizajneve të paketimit, shërbimet e dizajneve dhe vizatimeve; krijimin 

dhe mirëmbajtjen e webfaqeve, shërbimet e informimit, këshillimit dhe konsultimit në 

lidhje me si më lartë.   

 

 

 

(111)  22139 

(151)  28/02/2018 

(181)  20/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/831 

(732)  Joma Sport, S.A. C/ Ramón y Cajal, 

112, 45512 Portillo de Toledo, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  J 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rroba, mbathje, kapela; pjesë të sipërme të cizmeve, kasketë; mbrojtës për veshje 

(dress shield); pajisje metali për mbathje; pjesë të sipërme të mbathjeve; korniza të 

kapelave [strukturë]; taka për mbathje; taka për corape; taka; shputa të brendshme; pajisje 

kundër rrëshitjes për mbathje; xhepa për rroba; astar I gatshëm [pjesë të veshjes]; gjoks 

këmishe; bolero e këmishës; shputa për mbathje; sumbulla metalike për cizme futbolli; 

këllëf për mbathje; veshje anësore për mbathje.    

 

 

 

(111)  22141 

(151)  28/02/2018 

(181)  20/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/840 

(591)  100% PANTONE 282 C, 81% 

PANTONE 2995 C, 67% PANTONE 2995 

C, 100% PANTONE TRANS. WHITE  

(732)  “INFINIT” Sh.p.k Shtjefan Gjeqovi, 

20000, Prizren, , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi.   
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(111)  22925 

(151)  05/04/2018 

(181)  20/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/841 

(732)  Ramadan Kryeziu N.P.T Moni Edit 

Durham 167, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Shitje mallrash dhe aparate te ndertimtarise.    

 

 

 

(111)  22926 

(151)  05/04/2018 

(181)  20/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/842 

(732)  Ramadan Kryeziu N.P.T Moni Edit 

Durham 167, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Shites mallrash dhe aparate ndertimtaris    

 

 

 

(111)  22281 

(151)  07/03/2018 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/855 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

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

(540)  
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

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

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashkë, për 

dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.      

 

 

 

(111)  22337 

(151)  09/03/2018 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/856 

(591)  Ngjyrë kafe 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar, Istanbul , TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashkë, për 

dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

269 

 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës   

 

 

 

(111)  22336 

(151)  09/03/2018 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/857 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

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

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashkë, për 

dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.      

 

 

 

(111)  22322 

(151)  08/03/2018 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/858 

(591)  Ngjyrë e kuqe 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar, Istanbul, TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   
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(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashkë, për 

dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës   

 

 

 

(111)  22318 

(151)  08/03/2018 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/859 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

 Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar, Istanbul , 

TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

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

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashkë, për 

dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.    
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(111)  22315 

(151)  08/03/2018 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/860 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

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

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashkë, për 

dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.    

   

 

 

 

(111)  23015 

(151)  19/04/2018 

(181)  29/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/878 

(591)  E zezë, e kaltër, e verdhë dhe e kuqe 

(300)  M1600202  25/01/2016  HU 

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

Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe , DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Ngjitësa për fiksim të flokëve fals;Ngjitësë për fiksim të qerpikëve, flokëve dhe 

thonjve;Bojra për mjekër;Përgatitje zbardhimi dhe lëndë të tjera për përdorim në 

lavanderi;Përgatitje zbardhimi për qëllime kozmetike;Përgatitje për pastrim, shkëlqim, 

fërkim dhe zmerilim;Ngjyruesa për qëllime tualeti;Lëndë kimike shkëlqyese ngjyre për 
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qëllime shtëpiake;Përgatitje për largim ngjyre;Përgatitje për largim ngjyre për 

flokë;Shpërlarësa ngjyre për flokë;Përgatitje për largim ngjyre për flokë;Shpërlarësa ngjyre 

për flokë;Bojra për kozmetikë;Përgatitje kujdesi për kozmetikë floku;Përgatitje kozmetike 

për kujdes të flokut;Përgatitje kozmetike për kujdes ndaj lëkurës;lëndë kozmetike;Produkte 

kozmetike;lëndë kozmetike për zbukurim;Pasta dhëmbësh;Bojra për flokë;vajra 

esencialë;Ngjyruesa për qerpikë në formë lapsash dhe pudrash;Balsamë për flokë;Përgatitje 

për zbardhim floku;Përgatitje për kujdes dhe zbardhim të flokut;Përgatitje për kujdes të 

flokut;Bojë për flok;Ngjyruesa për flok;Përgatitje për ngjyrosje dhe çngjyrosje 

floku;Përgatitje për ngjyrosje floku;Heqësa të ngjyrës së flokut;Kondicionuesa 

floku;Përgatitje për përdredhje floku;Përgatitje për çngjyrim floku;Bojë floku;Përgatitje për 

lyerje floku;Bojra flokësh;Bojra floku dhe produkte për zbardhim;Fiksuesa floku [përgatitje 

për stilim floku];Xhelra për flok dhe spraj për flok;Produkte për çelje të ngjyrës së 

flokut;locionë për flok;Mekëtuesa për flok;Kremra për heqje qimesh;Shampo për 

flok;Shampo dhe kondicionuesa për flok;Spraj për flok;Përgatitje për drejtim floku;Xhelra 

për stilim floku;Përgatitje për trajtim floku;Këna [bojë kozmetike];Produkte 

makjazhi;Përgatitje pa ilaç për kujdes të flokut;Përgatitje pa-ilaç për kujdes të lëkurës, 

flokut dhe lëkurës së kokës;Parfumë;Parfumë, vajra esencialë, produkte kozmetike, locionë 

për flok;Përgatitje për pastrim, dhënie nuance, ngjyrosje, zbardhim, rregullim dhe stilim të 

flokut;Përgatitje për pastrim, dhënie nuance, ngjyrosje, zbardhim, rregullim dhe valëzim 

permanent të flokut;Përgatitje për stilim të flokut;Përgatitje për pastrim, kujdes dhe krehje 

të flokut;Sapunë.   

8   Vegla dhe instrumenta (të operuara me dorë);Takëme;Armë brezi;Brisqe rroje;Prerëse 

floku elektrike dhe  jo-elektrike për përdorim personal;Hekura elektrikë për përdredhje 

floku;Drejtuesa floku elektrik;Hekura elektrik për stilim floku;Makina elektrike për 

qethje;Hekura elektrik për drejtim floku;Aparaturë elektrolize për heqje qimesh;Gërshërë 

për prerje floku;Piskatore për heqje qimesh;Gërshërë për prerje floku;Makina për heqje 

mjekre;sete  elektrikë për manikyr;aparaturë elektrike ose jo-elektrike për depilim;kuti për 

për makina rroje elektrike;lima;aparatura për shkëlqim të thonjve të gishtave (elektrike dhe 

jo-elektrike);aparatura për stilim floku (që operohen me dorë, jo-elektrike);makina elektrike 

për qethje;instrumenta dore jo-elektrike për përdredhje floku;instrumenta dore për drejtim 

floku;piskatore për heqje qimesh;sete manikyri;lima thonjsh;lima thonjsh 

(elektrike);pinceta për thonj;gërshërë për thonj (elektrike ose jo-elektrike);prerëse 

thonjsh;pinceta për thonj;pajisje për shpim veshi;sete pedikyri;piskatore;pajise elektrike dhe 

jo-elektrike për depilim;rripa lëkure për mprehje brisk rroje;takëme për roje.   

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

ventilim;Ngrohësa, elektrikë, për shishet e ushqimit;Shishe për ujë të ngrohtë;Drita nate 

(llamba);Aparatura avullimi;Pulverizuesa;Kapuçë për tharje floku;Ngrohësa 

shtrati;Aparatura për nxirje [shtretër të rrethuar me drita që emetonjë rreze ultra-

vjollcë];Instalime për gjenerim avulli;Hekura me avull;Aparatura për dezinfektim;Makina 

automatike dezinfektimi për tualetë;Aparatura për heqjen e erës së keqe, jo për përdorim 

personal;Aparatura distilimi;Ventilatorë elektrikë për përdorim personal;Ҫajnikë, 

elektrikë;Abazhurë tavolinë me formë të rrumbullakët;Ngrohësa për këmbë, elektrikë ose 

jo-elektrikë;Aparatura avulli për masazh fytyre [sauna];Tharëse flokësh;Aparatura tharje 

dore për banjo;Aparatura për ajër të grohtë;Batanije, elektrike, jo për qëllime 

mjeksore;Furra me ajër të nxehtë;Aparatura për largim të erës së keqe;Aparatura dhe 

makineri për pastrim ajri;Tharëse ajri;Instalime të banjës të saunës;Llamba me rreze ultra-
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vjollcë, jo për qëllime mjeksore;Qese sterilizimi të flakshme.   

21   Mjete dhe enë kuzhive dhe shtëpiake;krëhëra dhe sfungjerë;furça (përjashtuar ato për 

pikturim);materiale për bërje furçe;artikuj për qëllime pastrimi;lesh çeliku;qelq i papunuar 

ose gjysmë i punuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim);Shishe për të aplikuar bojra 

flokësh;Tasa për përdorim në lyerje flokësh;Furça për përdorim në lyerje flokësh;Krëhëra 

elektrikë;Furça elektrike rrotulluese për flok;Furça floku të ngrohura në mënyrë 

elektrike;Furça floku;Shishe për aplikim bojë floku;Krëhëra;Krëhëra, elektrikë;Tasa për 

lyerje flokësh;furça për vendosje pudre për makjazh;aparatura për largim makjazhi, jo-

elektrike;furça për vetulla;furça për kujdes të trupit dhe të bukurisë;artikuj për furçë;furça 

elektrike, përjashtuar pjesët e makinës;krëhëra elektrikë;shtama;enë për shtëpi ose 

kuzhinë;mbajtëse peshqiri;shufra për peshqirë dhe rrathw për peshqir;sfungjerë për pastrim 

lëkure;krëhëra me dhëmbë të mëdhenj për flokë;këllëfë për krëhër;vegla 

kozmetike;aparatura uji për pastrim dhëmbësh dhe mishrash;furça thonjsh;pulverizues 

arome;aparatura dhe makineri për shkëlqim, jo-elektrike për qëllime shtëpiake;kuti 

pudre;pufka pudre;furça rroje;mbajtëse furçash rroje;temjanica;kuti për sapunë;mbajtëse 

sapuni, pjata;makina automatike për shpërndarje sapuni;mjete tualeti;mbajtëse letër 

tualeti;makina automatike për letër tualeti;sfungjerë tualeti;dërrasa për larje;govata;furça 

dhëmbësh, elektrike;fill dentar;krurëse dhëmbësh;mbajtëse për krurëse dhëmbësh.   

26   Dantellë dhe qëndisje, fjongo dhe kordonë;Kopsa, gremça dhe syçka, gjilpëra me kokë 

dhe grepe;Lule artificiale;Fletë të holla alumini për kristalizim të flokut;Artikuj për 

zbukurim për flokë;Bigudi elektrike për flok;Rula elektrikë për flok;Shirita për flok;Kapëse 

floku;Skufje për lyerje floku;Fletë të holla për lyerje floku;Bigudi për flokë, 

elektrike;Bigudi për flokë, jo-elektrike;Letra për bërje floku kaçurrela;Llastikë për 

flokë;Zgjatuesa për flokë;Rula për flokë, elektrikë;Rula për flokë, jo-elektrik;Përdredhësa 

floku [pajisje shtesë për flok];Paruke.   

 

 

 

(111)  22583 

(151)  19/03/2018 

(181)  08/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/905 

(732)  M & SILLOSI sh.p.k. Xërxë, 21000 

Rahovec, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
 

     

 
 

 

(511) 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   
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(111)  22559 

(151)  16/03/2018 

(181)  08/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/906 

(732)  NIPPON SODA CO., LTD. 2-1, 

Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  MIMIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Insekticide, fungicide për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe për përdorim në 

kopsht në shtëpi; insekticide për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe për përdorim në kopsht 

në shtëpi; herbicide për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe për përdorim në kopsht në 

shtëpi; acaricide për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe për përdorim në kopsht në shtëpi; 

insekticide për kontrollimin e termiteve; preparate për mbytjen e paraziteve   

 

 

 

(111)  22587 

(151)  19/03/2018 

(181)  12/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/908 

(591)  E kuqe, e kaltër, e bardhë  

(732)  “Saba Group” Sh.p.k.   Idriz Seferi 

p.nr. Gjilan 60000 , KS 

(740)  Kushtrim Bytyqi  Isa Boletini, nr. 59, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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.   
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(111)  22105 

(151)  28/02/2018 

(181)  12/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/909 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k Therande 

Brigada 123 p.nr, KS 
 

(540)  RELAX AQUA 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje, kepuce, kapele.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije.   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   

 

 

 

(111)  22108 

(151)  28/02/2018 

(181)  12/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/910 

(732)  Keune IP B.V. Koningsweg 15 

NL-3762 EA, Soest, NL 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  KEUNE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3    Kozmetikë; preparate për forcimin e flokëve; kremëra për flokë; preparate për 

dredhje flokësh; sprej për flokë; preparate për heqjen e ngjyrës nga flokët; preparate për 

ngjyrosjen e flokëve; preparate për valëzim permanent të flokëve; shkumë për flokë; gjel 

për flokë; losion për flokë; shampone.   

 

 

 

(111)  22109 

(151)  28/02/2018 

(181)  12/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/911 

(732)  Keune IP B.V. Koningsweg 15 

NL-3762 EA, Soest, NL 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  TINTA COLOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 3    Kozmetikë; preparate për forcimin e flokëve; kremëra për flokë; preparate për 

dredhje flokësh; sprej për flokë; preparate për heqjen e ngjyrës nga flokët; preparate për 

ngjyrosjen e flokëve; preparate për valëzim permanent të flokëve; shkumë për flokë; gjel 

për flokë; losion për flokë; shampone.   
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(111)  22111 

(151)  28/02/2018 

(181)  12/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/912 

(732)  NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, 

LTD. 7-1, Kanda-Nishiki-cho 3-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo, CI 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  7-

1, Kanda-Nishiki-cho 3-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

 
 

(540)  SANMITE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Herbicidet; insekticidet; fungicidet; preparatet për mbytjen e barërave të këqija 

dhe shkatërrimin e parazitëve.  

   

 

 

 

(111)  22112 

(151)  28/02/2018 

(181)  12/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/914 

(732)  CINEPLEXX International GmbH  

Siebensterngasse 37 1070 Vienna, AT 

(740)  Dastid Pallaska Bulevardi Nëna Terezë 

47/5, Prishtinë 

 
 

(540)  CINEPLEXX 

 
 

     

 
 

 

(511) 35    Shërbimet për menaxhimin e biznesit që kanë të bëjnë me operimin e kinemave.   

41   Zbavitje; Operimi me kinema; Prodhime të filmave kinematografik dhe prodhime të 

video filmave; prezantime të kinemasë; shfaqje të video filmave; dhënia me qera e filmave 

kinematografik dhe video filmave   

43    Kafe, kafeteri, restaurante, shërbime të barit, bufe.   

 

 

 

(111)  22114 

(151)  28/02/2018 

(181)  13/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/915 

(591)  E kuqe, e zeze, e bardh dhe e kaltër e 

mbylltë 

(732)  Mustafa  ERDEM "Pedaks" Sh.p.k. 

Banullë - Lipjan, KS 

(740)  Arben Avdiu,  Ana  SH.P.K.  Malush 

(540)   
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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.   

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

 

 

 

(111)  22116 

(151)  28/02/2018 

(181)  13/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/916 

(591)  E kuqe, e bardh dhe e kaltër e mbylltë 

(732)  Mustafa ERDEM N.SH. “Q.E.A.  

GULISTAN” Banullë - Lipjan, KS 

(740)  Arben Avdiu,  Ana  SH.P.K.  Malush 

Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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. 

   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm    
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(111)  22590 

(151)  19/03/2018 

(181)  13/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/917 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  VEET 

 
 

     

 
 

 

(511) 8  Instrumente dore për perdorim për rroje; depilime dhe epilime; makina te rrojes 

elektrike; makina elektrike pӕr qethje; makinë prërese  elektrike ( trimer elektrik) për flokë; 

aparate elektrike për qethje; epilatorë; instrumente dore  për pengimin e rritjës se serishme 

te qimeve ; pajisje për eliminimin e qimeve(instrumente dore) me dritë pulsative (impuls) 

intenziv e cila e shkatrron gjëndren e qimes; pajisje elektrike(instrumente dore) të cilat 

pëngojnë rritjën e sërishme te qimes me drejtimibn e dritës pulsative in tenzive ne drejtim 

të folikulës- gjëndresd se qimës; makina të rrojes; brisqi për rroje; makina te rrojës jo 

elektrike; lopata te vogla për venjën e dyllit të ngrohët; pjesë dhe pajisje për mallërat e lartë 

përmendura. 

   

 

 

 

(111)  22591 

(151)  19/03/2018 

(181)  13/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/918 

(732)  MUUME Group AG Alte 

Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  MUUME 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate kompjuterike, harduerë kompjuterik, dhe komponente elektronike dhe 

pjesë të veqanta për kompjuterë; softuerë, në veqanti për përshtatjen e të dhënave dhe njësi 

softuerike të informative; softuerë për procesimin e pagesave elektronike; softuerë si 

softuerë për operimin e sistemeve kompjuterike; makina kalkuluese, paisje për procesimin e 

të dhënave dhe kompjuterë; softuerë komunikimi për sinkronizimin,transmetimin dhe 

distribuimin e të dhënave dhe përmbajtjeve poashtu edhe për transferimin e të dhënave 

ndërmjet një apo më shumë aparateve mbajtëse dhe të dhënave që ruhen apo që mund të 

lidhen përmes kompjuterit.   

36   Shërbime për procesimin e pagesave; procesimin e pagesave elektronike; transaksione 

të pagesave jo kesh dhe jo në letër; krijimi dhe shërbimet për programet bonus për 

konsumatorë në Internet si dhe në fushën e telefonisë mobile (shërbime financiare), 

shërbime financiare si ofrimi I kuletave elektronike (e-kuleta).   

38   Shërbime telekomunikimi, ofrimi I shërbimeve për programet bonus për konsumatorë 
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në Internet si dhe në fushën e telefonisë mobile (shërbime telekomunikimi), ofrimi I qasjes 

në platformat për krijimin e ofertave për mallra dhe shërbime në databazë me qasje 

elektronike, interaktive si dhe me mundësi të porositjes direkt, shërbime të mesazheve, 

shërbime telekomunikimi si transmetimi I të dhënave, zërit dhe imazheve, shërbime 

telekomunikimi si dërgimi I mesazheve, tekst mesazhe, postë elektronike, njoftime me 

mesazh, përditësime statusi, dokumente, imazhe, zëra, të dhëna muzikore, të dhëna video, 

të dhëna audio, të dhëna audio-video, transmetimi I të dhënave media, të dhëna multimedia, 

informata për faqe dhe të lokacionit, ofrimi I qasjes në Internet, ofrimi I qasjes në databazat 

elektronike, ofrimi I qasjes të rrjetet elektronike komunikuese për transmetimin dhe 

pranimin e softuerëve kompjuterik dhe aplikacioneve; shërbime të postës elektronike 

(email), transmetimi I mesazheve elektronike; transmetimi elektronik I softuerëve 

kompjuterik dhe aplikacioneve nëpërmes Internetit dhe kompjuterëve tjerë me rrjete 

komunikuese wireless (pa kabllo); ofrimi I qasjes në databazat elektronike; si marrja me 

qera e kohës së qasjes në qendrën e serverit; mobile, shërbime telekomunikimi multimedia 

dhe interaktive në fushën e Internetit, telefonisë mobile dhe rrjeteve sociale, duke përfshirë 

këtu shërbime për distribuimin e shërbimeve dhe produkteve të përmendura, (m-tregti, e-

tregti, tregti shoqërore.    

 

 

 

(111)  22593 

(151)  19/03/2018 

(181)  13/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/919 

(732)  COMPAGNIE GERVAIS DANONE  

17, boulevard Haussmann 75009 PARIS, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, qumësht pluhur, qumësht në formë xhelatine, i aromatizuar dhe 

qumësht i rrahur; produkte të qumështit, kryesisht: ëmbëlsirë qumështi, jogurta, jogurta që 

pihen, djath i bardhë i butë, pije të thjeshta apo aromatike që kryesisht përbëhen nga 

qumështi apo produktet e qumështit, pije të qumështit që kryesisht përbëhen nga qumështi, 

pije të qumështit që përmbajnë fruta; produkte qumshti të fermentuara ose produkte 

qumshti me shije; produkte qumshti të fermentuara për përdorim gjatë gatimit   

30   Kafe, çokolatë, pije me përmbajtje të kakaos, pije me përmbajtje të cokolatës, pije me 

përmbajtje të kafes, pije me përmbajtje të cajit; krem karamel; shkumë cokolate, shkumë 

ëmbëlsirash [ëmbëlsira], ëmbëlsira, ëmbëlsira me sheqer, sheqer, gatesa me oriz të fryera, 

gatesa të bëra nga drithërat, mëngjes drithërash; biskota (të ëmbla apo pikante); torta, pasta; 

ëmbëlsira (waffles); ëmbëlsira me përmbajtje të drithërave [ëmbëlsira]; ëmbëlsira me oriz; 

ëmbëlsirë semolina (bollgur/tespishte); puding orizi, ushqime rosticerie me përmbajtje të 

orizit [ëmbëlsira], ushqime rosticerie me përmbajtje të drithërave [ëmbëlsira]; akull për 

ngrënje, akull për ngrënje kryesisht me përmbajtje të jogurtit, akullore, sherbet (akull për 
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ngrënje), jogurt i ngrirë (akull për ngrënje), akull me shije; salcë frutash [salcë].    

32   Ujë i thjeshtë apo i gazuar (mineral ose jo); lëngje të frutave apo perimeve, pije të 

frutave apo perimeve; limonata, ujë soda, pije sherbet, përgatitje për bërjen e pijeve, sirupe 

për pije, ektrakte jo-alkoholike nga frutat apo perimet, pije jo-alkoholike   

 

 

 

(111)  22598 

(151)  19/03/2018 

(181)  13/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/920 

(732)  COMPAGNIE GERVAIS DANONE  

17, boulevard Haussmann 75009 PARIS, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, qumësht pluhur, qumësht në formë xhelatine, i aromatizuar dhe 

qumësht i rrahur; produkte të qumështit, kryesisht: ëmbëlsirë qumështi, jogurta, jogurta që 

pihen, djath i bardhë i butë, pije të thjeshta apo aromatike që kryesisht përbëhen nga 

qumështi apo produktet e qumështit, pije të qumështit që kryesisht përbëhen nga qumështi, 

pije të qumështit që përmbajnë fruta; produkte qumshti të fermentuara ose produkte 

qumshti me shije; produkte qumshti të fermentuara për përdorim gjatë gatimit.   

30   Kafe, çokolatë, pije me përmbajtje të kakaos, pije me përmbajtje të cokolatës, pije me 

përmbajtje të kafes, pije me përmbajtje të cajit; krem karamel; shkumë cokolate, shkumë 

ëmbëlsirash [ëmbëlsira], ëmbëlsira, ëmbëlsira me sheqer, sheqer, gatesa me oriz të fryera, 

gatesa të bëra nga drithërat, mëngjes drithërash; biskota (të ëmbla apo pikante); torta, pasta; 

ëmbëlsira (waffles); ëmbëlsira me përmbajtje të drithërave [ëmbëlsira]; ëmbëlsira me oriz; 

ëmbëlsirë semolina (bollgur/tespishte); puding orizi, ushqime rosticerie me përmbajtje të 

orizit [ëmbëlsira], ushqime rosticerie me përmbajtje të drithërave [ëmbëlsira]; akull për 

ngrënje, akull për ngrënje kryesisht me përmbajtje të jogurtit, akullore, sherbet (akull për 

ngrënje), jogurt i ngrirë (akull për ngrënje), akull me shije; salcë frutash [salcë].    

32   Ujë i thjeshtë apo i gazuar (mineral ose jo); lëngje të frutave apo perimeve, pije të 

frutave apo perimeve; limonata, ujë soda, pije sherbet, përgatitje për bërjen e pijeve, sirupe 

për pije, ektrakte jo-alkoholike nga frutat apo perimet, pije jo-alkoholike.   
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(111)  22602 

(151)  20/03/2018 

(181)  13/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/922 

(526)   

(591)   

(300)   

(732)  DIGICOM ELEKTRONİK 

PAZARLAMA ANONİM  ŞİRKETİ Halkalı 

Merkez Mah Dereboyu Cad No:11 K.2, 

Küçükçekmece, İSTANBUL TURKEY, TR 

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

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)  BOLERO+ 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve 

tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet 

bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve. Makinë kuzhine 

elektrike për prerje, bluarje, thyerje, përzierje dhe bluarje në pjesë të imëta të ushqimeve, 

makina larëse, makina larjeje të rrobave, enëlarëse, makinë tharëse (pa nxehtësi), makinë 

elektrike e pastrimit për pastrimin e dyshemeve, tepihëve apo tepihsonëve, fshesë me rrymë 

dhe të ngjashme. Hapës dhe mbyllës elektrikë të dyerve. 

 

   

 

 

 

(111)  22605 

(151)  20/03/2018 

(181)  14/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/923 

(732)  DreamWorks Animation L.L.C. 1000 

Flower Street Glendale, California 91201, 

US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Video disçe dhe DVD-të xhiruara në të cilët gjenden filma, seriale 

televizive dhe programe tjera të shkurta zbavitëse me përmbajtje humoristike,  
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dramaturgjike, informative, realitet dhe përmbajtje të ndryshme;  disçe të xhiruara optike 

dhe magneto-optike në të cilët  ka muzikë, filma, programe televizive dhe programe tjera të 

shkurta televizive zbavitëse me përmbajtje humoristike, dramaturgjike, informative, 

realiteti dhe përmbajtje të ndryshme;  CD- të xhiruara të cilët përmbajnë muzikë dhe 

muzikë nga filmat; emisione të cilat mund të mirren  në të cilët gjenden  programe 

televizive dhe programe të shkurta dhe  filma, me përmbajtje  humoristike, dramaturgjike, 

informative, reality-realiteti dhe përmbajtje të ndryshme; softueri interaktiv multimedial për 

lozje me lojëra; softuer i cili mund te shkarkohet-mirret në formë aplikacioni për telefona të 

mençur  për lozje me lojëra dhe për çasje në përmbajtje te karakterit argëtue për përdorim 

me kompjuter, pajisje bartëse dore digjitale  elektronike  për komunikim, pajisje mobile-

nga largësia(pa tel) dhe me tel  si dhe pajisje nga largësia për komunikim; pajisje softuere 

per lojërat kompjuterike  për telefona me tel dhe pajisje për telefona 

mobil(te mençur),  dhe pajisje dore elektronike; disqe për lojëra kompjuterike; disqe për 

video lojëra; syze, syze për te pamur-dioptri, syze dielli dhe këllef për të njejtat; magnet 

dekorues; makina dhe aparate kinematografike; pajisje për komunikim nga largë-pa tela 

dhe sisteme per suftuerin kompjuterik per bartjen e audio,  zërit dhe fotografisë; filma 

vizatimorë të animuar te cilët mund të shkarkohën; publikime elektronike, të cilat mund te 

shkarkohen, përkatësisht, revista dhe libra nga lëmi i argëtimit-zbavitjes.   

16   Libra dhe revista nga lëmi i argëtimit-zbavitjës; pajisje për zbavitje nga  

letra, përkatësisht, faculeta-salveta nga letra, shtroja për tavolinë nga letra, leter për 

mbeshtjelljen e dhuratave dhe shirita të letres për dhurata, fiongo te letres për dhurata, 

mbulesa tavolinash nga letra  dhe qese nga letra  për zbavitje; libra te cilat përmbajnë 

aktivitete për fëmi; libra me tregime për femi; fletushkë me vizatime; romane vizatimorë; 

fletore për ngjyrosje; marker  për libra; ngjitese për letra; mbeshtjellese të zyrës për 

dokumente -fascikla; fletoreme spirale metalike  ngjitëse-lidhëse; notes-fletore për 

shenime; bllok për shenime; doracak; planifikues të përditëshëm; kalendarië përkujtues; 

albume për vizatim; foto album; albumi për fotografi; ngjitëse, fotografi bartëse 

(dekalkomani); jastek për vula; jastek për ngjyrë; vula gome; aplikime te cilat ngjiten me te 

ngrohtë  ne formë te ngjitese  bartese  nga letra; tetovazha te përkohëshme te cilat kopjohen 

në shtresë ( te ngjashme me fotografi bartese); tabela për shkrim; lapsa; lapsa kimik; goma 

për fshirje; stoli dekoruese për lapsa; penda për lapsa kimik  dhe penda per lapsa; kuti për 

lapsa kimik dhe kuti për lapsa; prerese për lapsa; shkumsa; markera; postera; panorama; 

fotografi kolekcionuese/kartela për këmbim; uresa; flamuj të letrës; set për fotografi për 

femijë; set me pajisje për fotografi; komplete me pajisje për mësim, të cilet përmbajnë 

gomë për fshirje, vizore, prerëse për lapsa dhe maja pendash; komplete me material të zyres 

të cilët përmbajnë  leter për shkrim, pliko, markera dhe shabllone; dhe komplete për 

aktivitet  të cilët përmbajnë ngjitëse dhe vula gomash.   

25   Veshje përkatesisht, këmisha dhe pjesë të sipërme  (tope), fustana,  

funda, pjesë të poshtëme, pantolla, farmerka-xhinse, shorce, kombinezone-kominoshe, 

kombinezone me rripa-tregera, duksa dhe pjesë të poshtëme të rrobave sportive, rroba 

sportive, dorashka, treger- aski, kollare, pallto dhe xhaketa, çorapë dhe trikotazh i thurur, 

pixhame, robdishan (mantel banjoje), këmisha për fjetëje, rroba të fjetjes, ndrresa të 

poshteme, kostume për „natë shtrigash“, mbathje për foshnje  dhe shtroja pëlhure për 

foshnje; sheshir-kapela; kapela; këpucë, çizme, dhe papuçe.   

28   Lodra, lojëra dhe lëndë për lojë, përkatësisht, figura akcioni dhe pajisje  

per to, lodra për larje, dragua, lojëra ndertimi, lojëra ne tabelë, lojëra shkathëtësie me 
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përmbajtje akcioni, lojëra manipulative, lojëra me pengesa, sete për përgaditjen e balonave 

nga shkuma e sapunit, lodra për femijë me aktivitete te ndryshme, maska për kostume, 

lodra mekanike, lodra automjete, pajisje per lodra automjete, kukulla, pajisje per kukulla, 

rroba per kukulla, kukulla te buta, figuria loder, pajisje per loder figurë, figura për lojë,  

lodra me fryerje, disqe fluturuese, pazle, klikera, lodra nga materiali plish, kukulla per dorë, 

lodra te cilat drejtohen, skejtbord, balone, patina, lodra kacë, lodra me ujë, lodra te 

mbushura, dhe automjete loder;  dekorues per bredhin e vitit te Ri; sfera çelçi me ujë; fliper 

makina; letra për lojë; njësi dore  për lozje me lodra elektronike  të adaptuara  për përdorim 

me ekran të jashtëm  ose monitor; njësi dore për lozje me lojra elektronike  perveç atyre  te 

cilat janë të adaptuara për përdorim me ekranin e jashtëm ose monitor; topa golfi dhe topa 

sportiv, topa për ushtrime të cilet të lirojnë nga stresi.   

41   Shërbimet e zbavitjes-argëtimit në kuptim të prodhimit dhe distribuimit  

të filmit, seriale televizive dhe programe të shkurta zbavitese  me përmbajtje  humoristike, 

dramaturgjike, informative, reality-realiteti dhe përmbajtje të ndryshme; shërbimet e 

zbavitjes  në kuptim te serive televizive  dhe programeve të shkurta  zbavitese  me 

permbajtje humoristike, dramaturgjike, informative, reality-realiteti dhe permbajtje te 

ndryshme; shërbimet e defrimit, përkatesisht, ofrimi i programit kontinuar me permbajtje  

humoristike, dramaturgjike, informative, reality-realiteti dhe permbajtje te ndryshme;  

permes internetit, rrjete pa tela –nga largësia  dhe ato mobile; ofrimi i lajmeve dhe 

informacioneve nga lemi i zbavitjes argëtimit, televizionit dhe filmave permes internetit, 

rjete mobile dhe pa tel- nga largësia; sherbimet e parqeve zbavitese dhe atyre tematike; 

shfaqje live- gjallë, akva parqe; fusha lojërash interaktive. 

   

 

 

 

(111)  22609 

(151)  20/03/2018 

(181)  14/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/924 

(300)  86/880,421  20/01/2016  US 

(732)  Zimmer, Inc. (Delaware corporation) 

 345 East Main Street Warsaw, Indiana 6580 

, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ZIMMER BIOMET 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Inde allograft (inde nga donatori i llojit të njejtë sikurse edhe marrësi por 

gjenetikisht të ndryshëm) njerëzore; implante njerëzore allograft dhe xenograft (ind 

transplant apo organ transplant nga nje donator specie e ndryshme nga marresi); ind 

biologjik i ekstarktuar për qellime mjekësore; ind transplant (graft) biologjik; transplante 

kockore humane; materiale për zëvendësimin e indeve kockore të përbërë nga materialet 

natyrale biologjike; material për lidhjen e plagëve; implantet ortopedike, spinale dhe 

dentale të përbëra nga materialet bilogjike natyrale; cementet kockore për qellime 

mjekësore; preparatet dentale dhe komponimet, posaçërisht, materialet për zëvendësimin e 
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rritjeve të eshtrave në formë të mediumeve rritëse të cilët përbëhen nga materialet 

biologjike, indet matricore bilogjike dhe membranave bilogjike, të gjitha për qellime 

mjekësore   

10   Implante ortopedike, spinale dhe dentale të përbërë nga materiale artificiale dhe 

instrumente kirurgjike të cilët shfrytëzohen në lidhje me to; materiale për zëvendësimin e 

eshtrave (kockës) të përbërë nga materiele artificale; paisje të jashtëme për fiksim të cilët 

perdoren në kirurgjine ortopedike; fasha; mbërthyes ortopedik; paisje imobilizuese 

fiksuese; çarapa antiembolike për qellime mjekësore; polimere natyrale apo sintetike për 

perdorim në riparimin, regjenerimin dhe shtimin e indeve   

44   Ofrimi i informatave mjekësore në fushat e ortopedisë, spinale, stomatologjisë dhe 

kirurgjisë   

 

 

 

(111)  22619 

(151)  20/03/2018 

(181)  14/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/925 

(300)  Ž-2016-794  06/05/2016  RS 

(732)  Dr. Oetker d.o.o. Vuka Karadžića 13, 

22310 Šimanovci, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  KREMKO 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e egra; përpunimet e mishit; frutat dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të zjera; peltetë, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e qumështit: vajrat ushqimorë dhe yndyrat; të gjitha të përmendurat 

në formë kremi dhe lyerësish.   

30   Kafja, çaji, kakao dhe zëvendësuesi i kafes; orizi; tapioka dhe sago; mielli dhe 

produktet prej drithërave; buka, tortat dhe ëmbëlsirat; akulloret; kremi; sheqeri, mjalti, 

melasë; maja, pluhuri pjekës; kripa, mustard; uthulla, salcat (si shtesa); erëzat; akulli; të 

gjitha të përmendurat në formë kremi dhe lyerësish.   

 

 

 

(111)  22620 

(151)  20/03/2018 

(181)  14/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/926 

(300)  Ž-2016-795  06/05/2016  RS 

(732)  Dr. Oetker d.o.o. Vuka Karadžića 13, 

22310 Šimanovci, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e egra; përpunimet e mishit, frutat dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të zjera; peltetë, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e qumështit: vajrat ushqimorë dhe yndyrat; të gjitha të përmendurat 

në formë kremi dhe lyerësish.   

30   Kafja, çaji, kakao dhe zëvendësuesi i kafes; orizi; tapioka dhe sago (miell palme); 

mielli dhe produktet prej drithrave; buka, tortat dhe ëmbëlsirat; akulloret; kremi; sheqeri, 

mjalti, melasa; maja, pluhuri pjekës; kripa, mustard; uthulla, salcat (si shtesa); erëzat; 

akulli; të gjitha të përmendurat në formë kremi dhe lyerësish.   

 

 

 

(111)  22622 

(151)  20/03/2018 

(181)  14/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/927 

(300)  Ž-2016-90  19/01/2016  RS 

(732)  Dr. Oetker d.o.o. Vuka Karadžića 13, 

22310 Šimanovci, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letra dhe kartoni; sendet e stampuara; lëndët promovuese të shtypura; ngjitësit 

për nevojat shtëpiake dhe për zyrat; materialet artistike; pajisjet për zyra (përveç 

mobiljeve); materialet për ushtrimin dhe mësimin (përveç aparateve); materiali plastik për 

paketim; amballazhet; të gjitha të përmendurat për mishin, peshkun, shpendët dhe kafshët e 

egra; përpunimet e mishit; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të zjera; 

peltetë, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e qumështit; vajrat ushqimorë 

dhe yndyrat; kafen, çajin, kakaon dhe zëvendësuesin e kafes; orizin; tapioka dhe sago; 

mielli dhe produktet prej drithrave; buka, tortat dhe ëmbëlsirat; akulloret; sheqeri, mjalti, 

melasën; maja, pluhuri pjekës; kripa, mustard; uthulla, salcat (si shtesa); erëzat; akulli.   

29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e egra; përpunimet e mishit; fruta dhe perime të 
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konservuara, të thara, të ngrira, dhe të zjera; peltetë, reçelet, kompostot; vezë, qumësht dhe 

produktet e qumështit: vajrat ushqimorë dhe yndyrat.   

30   Kafja, çaji, kakao dhe zëvendësuesi i kafes; orizi; tapioka dhe sago (miell palme); 

mielli dhe produktet prej drithrave; buka, tortat dhe ëmbëlsirat; akulloret; sheqeri, mjalti, 

melasa; maja, pluhuri pjekës; kripa, mustard; uthulla, salcat (si shtesa); erëzat; akulli.   

 

 

 

(111)  22625 

(151)  20/03/2018 

(181)  14/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/928 

(300)  Ž-2016-91  19/01/2016  RS 

(732)  Dr. Oetker d.o.o. Vuka Karadžića 13, 

22310 Šimanovci, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letra dhe kartoni; sendet e stampuara; lëndë promovuese të shtypura; ngjitësit 

për nevojat shtëpiake dhe për zyrat; materialet artistike; pajisje për zyra (përveç mobiljeve); 

materialet për ushtrimin dhe mësimin (përveç aparateve); materiali plastik për paketim; 

amballazhet; të gjitha të përmendurat për proteinat për ushqimin; emulsifikatorët prej 

algash për ushqimin; bajame të përpunuara; pure prej molle; vaj nga kockat, ushqimor; 

krem prej gjalpi; çips prej frutash; kokos  i tharë; salcë kosi; krem; hirrë; salcë kosi e 

lëngëshme; gjizë, kvark; vezë në formë pluhuri; fruta të ngrira; pelte frutash; kore frutash; 

fruta të konservuara; fruta të konservuara në alkool; pulpa e frutave; sallata frutash; grisini 

në bazë frutash; grisini prej frutash; fruta të konservuara; reçelet, pelte për të ngrënë; 

marmalatat; pektin për të ngrënë; rrush të thatë; qumësht soje; tofi; të bardhë vezësh; 

kompostot, krem bajamesh; përzierje e papërpunuar e marcipanit; produkte dekorative prej 

sheqeri për zbukurim; bukë pa maja; peksimet; biskota të vogla; biskotat prej malti; 

biskota; vafël; simitet; kakao; marcipan; produkte prej sheqeri, produkte dekorative prej 

sheqeri; përforcues për krem; desert kremi i akulluar; palaçinke; esenca për ushqim, përveç 

esencave eterike dhe vajrave esencialë; niseshte, dekorativë të ngrënshëm për ëmbëlsira; 

ëmbëlsues natyralë; bukë me xhenxhefil; ëmbëlsira me mjalt; niseshte e ngrënshme; enzime 

për brumëra; fondanë të ëmbël; ëmbëlsira të vogla; sheqer; aromat për ëmbëlsira, përveç 

vajrave esencialë; pluhur për përgatitjen e ëmbëlsirave; përzierje për ëmbëlsira; brum për 

ëmbëlsirat; brumëra të pjekura; përforcues për akullore; dendësues për deserte të akullta; 

akull natyral ose artificial; akull për freskim; glukoza për ngrënie; gluten për ngrënie; 

drithëra të bluara për ushqimin e njerëzve; brum të thartuar; mafishe; maltoza; melasa për 

ushqimin; shurup prej melase; nenexhik për ëmbëlsira; mjaltë; brumëra të imët të pjekur; 

biskota me gjalpë; rolo prej buke; pica; budingje; miell orizi; tapioka; miell tapioke për 

ushqimin; tortat; erëz vanilje; zëvendësues për vaniljen; byreçkë; akull i ngrënshëm; akull; 
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akullore pluhur; pluhur për përgatitjen e akullores; ëmbëlsira prej bajamesh; ëmbëlsira prej 

kikirikëve; aroma përveç vajrave esencialë; aromat për përgatitjen e pijeve, përveç vajrave 

esencialë; shurup i sheqerosur  për ngrënie; çips prej drithërave; ekstrat malti për ngrënie; 

malt për ushqimin e njerëzve; krekerë; krem budigje me vezë, salcë prej vaniljeje, 

ëmbëlsira prej peltes së frutave; ëmbëlsira prej peltes; musli; ëmbëlsira prej orizi; maja në 

formë tabletash, e cila nuk është për qëllime mjekësore; takosë, tortiljet; bukë e thërmuar; 

hallva; kish, tart; sodë buke; ekstrakte herbare për ngrënie.   

29   Proteinat për ushqimin; emulsifikatorë prej algash për ushqimin; bajeme të përpunuara; 

pure prej molle; vaj nga kockat, i ngrënshëm; krem prej gjalpi; çips prej frutash; kokos  i 

tharë; salcë kosi; krem; hirrë; salcë kosi e lëngëshme; gjizë, kvark; vezë në formë pluhuri; 

fruta të ngrira; pelte frutash; kore frutash; fruta të konservuara; fruta të konservuara në 

alkool; pulpa e frutave; sallata frutash; grisini në bazë frutash; grisini prej frutash; fruta të 

konservuara; reçelet; xhelatin për ngrënie; marmalatat; pektin për të ngrënë; rrush të thatë; 

qumësht soje; tofi; të bardhë vezësh; kompostot.   

30   Krem bajamesh; përzierje e papërpunuar e marcipanit; produkte dekorative prej sheqeri 

për zbukurim; bukë pa maja; peksimet; biskota të vogla; biskotat prej malti; biskota; vafël; 

simitet; kakao; marcipan; produkte prej sheqeri, produkte dekorative prej sheqeri; 

përforcues për krem; desert kremi i akulluar; palaçinke; esencat për ushqim, përveç 

esencave eterike dhe vajrave esencialë; niseshte, dekorativë të ngrënshëm për ëmbëlsira; 

ëmbëlsuesit natyralë; bukë me xhenxhefil; ëmbëlsira me mjalt; niseshte e ngrënshme; 

enzimet për brumëra; fondanët e ëmbël; ëmbëlsira të vogla; sheqer; aromat për ëmbëlsira, 

përveç vajrave esencialë; pluhur për përgatitjen e ëmbëlsirave; përzierja për ëmbëlsira; 

brum për ëmbëlsirat; produkt brumi; përforcues për akullore; dendësues për deserte të 

akullta; akull natyral ose artificial; akull për freskim; glukoza për ngrënie; gluten për 

ngrënie; drithëra të bluara për ushqimin e njerëzve; brum të thartuar; mafishe; maltoza; 

melasa për ushqimin; shurup prej melase; nenexhiku për ëmbëlsira; mjaltë; produkte brumi 

të imta; biskota me gjalpë; rolo prej buke; pica; budingjet; miell orizi; tapioka; miell 

tapioke për ushqimin; tortat; erëz vanilje; vanilje, zëvendësues për vaniljen; byreçkë; akulli 

i ngrënshëm; akull; akullore pluhur; pluhur për përgatitjen e akullores; ëmbëlsira prej 

bajamesh; ëmbëlsira prej kikirikëve; aroma përveç vajrave esencialë; aroma për prodhimin 

e pijeve përveq vajrave esencialë;  shurup i  sheqerosur për ngrënie; çips prej drithërave; 

ekstrat malti për ngrënie; malt për ushqimin e njerëzve; krekerë; krem budigje me vezë, 

salcë prej vaniljeje, ëmbëlsirat prej peltes së frutave; ëmbëlsira prej peltes; musli; ëmbëlsira 

prej orizi; maja në formë tabletash, nuk është për qëllime mjekësore; takosë, tortiljet; bukë 

e thërmuar; hallva; kish, tart; sodë buke; ekstrakte herbare për ngrënie.   

  

 

 

(111)  22113 

(151)  28/02/2018 

(181)  26/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/963 

(732)  Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 

Neenah, WI 54956, US 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

(540)   
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(511) 3   Pelena të impregnuara për fëmijë, shampone, sapune, losione për fëmijë, vajra për 

fëmijë, pudër për fëmijë.   

 

 

 

(111)  22117 

(151)  28/02/2018 

(181)  27/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/964 

(732)    Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue   

New York, New York 10022, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  AJAX OPTIMAL 7 

 
 

     

 
 

 

(511) 3     Preparatet  zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; pastrim, 

lustrim, preparatet për fërkim dhe gërryese; sapun; parfume, vajra esenciale, kozmetike, 

losion të flokëve; pastë dhëmbësh   

 

 

 

(111)  22627 

(151)  20/03/2018 

(181)  27/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/965 

(300)  302016101004.5  05/02/2016  DE 

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

Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, 

Germany, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   
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(511) 3   Sapunë, parfumë, artikuj kozmetike, pasta dhëmbësh, të gjithë këto mallra për 

kafshë; artikuj kozmetike për kafshë; shampo për kafshë   

5   Produkte veterinare, produkte higjenike për përdorim mjeksor, substanca dietike të 

përshtatura për përdorim mjeksor; leukoplastë; materiale për fashim, dezinfektantë, 

produkte për shkatërim të parazitësh, kërpurdhëvrasësa, të gjithë këto mallra për kafshë; 

qafore kundra parazitësh për kafshë; përgatitje veterinare; përgatitje prej elementësh gjurme 

për konsumim nga kafshët; shtesa për tagji për qëllime veterinare;  locionë për qen; barna të 

lëngët larës për kafshë; lëngje larës për qen   

16   Torba plastike për mbeturinat e kafshëve; torba plastike për mbeturina të qenve   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve, domethënë veshje 

për kafshë shtëpiake, veshje qensh, veshje për kafshë shtëpiake, mbulesa [veshje] dhe 

veshje të sipërme për kafshë, mbulesa dhe veshje të sipërme për kafshë, veshje për kafshë, 

mbulesa për kafshë, dollakë për kafshë, veshje për qen, fjongo për leshin e qenit, qafore për 

kafshë shtëpiake, qafore për kafshët shtëpiake që mbartin informacion mjeksor, qafore për 

mace, rripa për qen, këpucë për qen, kostume për kafshë, rripa drejtues prej lëkure, veshje 

të sipërme për qen, veshje të sipërme për mace, gojëza, transportuesa për kafshë [çanta], 

sëndukë prej lëkure ose lëkure artificiale,  kuti prej lëkure ose lëkure artificiale, litarë prej 

rripash lëkure të papërpunuar për qentë, sëndukë bërë prej lëkure, sëndukë bërë prej lëkure, 

sëndukë bërë prej lëkure ose lëkure artificiale, valixhe diplomatike bërë prej imitacion 

lëkure, çanta për psonisje bërë prej lëkure, çanta për në brez dhe çanta për në ije, çanta për 

bel për të mbajtur para, maska gjysmë të tejdukshme që vihen në fytyrë të kafshëve, çanta, 

baule, çanta beli që kapen në gajtanët e pantollonave, bagazh i vogël për të mbajtur sendet e 

nevojshme për të kaluar natën, çantë shpine e vogël, çanta dore për shumë qëllime, çanta të 

vogla zakonisht për libra, çanta për bel për të mbajtur para, çanta, çanta bërë prej imitacion 

lëkure, çanta cilindrike; takëme për kafshë, qafore për kafshë, qafore për qen; çanta për 

ushqim, çanta për ushqim për kafshë   

21   Mjete guzhine dhe ene shtëpiake [jo prej metali te çmuar ose te veshur me të]; krëhëra; 

sfungjerë; furça [me përjashtim të furçave të dhëmbëve]; artikuj për qëllime pastrimi; të 

gjithë këto mallra për kafshë; enë ushqimi për kafshë shtëpiake; enë për ushqim për zogj, 

govatë për materiale të absorbueshëm ku kryen nevojat macja; kuti për materiale të 

absorbueshëm [govata] ku kryejne nevojat kafshët shtëpiake, furça për kafshë shtëpiake; 

doreza për kujdes për kashaisje të kafshëve; enë ushqimi për kafshët shtëpiake; tasa për 

ushqim dhe pije të kafshëve shtëpiake; furnizuesa ushqimi për zogj në kafaz; enë për 

ushqim për kafshët shtëpiake; tabaka për materiale absobues ku  kryejnë nevojat zogjtë; 

furnizuesa ushqimi të vogla për kafshë; furnizuesa ushqimi për ushqyerje të zogjve në 

vende të pabanuara; furnizuesa ushqimi në llojin e tasave; furnizuesa ushqimi për zogj; enë 

plastike për shpërndarje ushqimi tek kafshët shtëpiake; kafazë zogjsh; unaza për zogj; tas 

me ornament për të pirë ujë dhe për t’u larë zogjt; kafazë zogjsh; strehë për zogj; kafazë për 

zogjtë shtëpiakë; krëhëra për përdorim në kafshët shtëpiake; krëhëra pastrues; krëhëra për 

kafshë   

28   Lodra; topa për lojra; lule lodër; lodra të përkulshme; kafshë lodër të mbushura; lodra 

për zogj; lodra për kafshë; lodra për mace; lodra për qen; lodra llastiku, lodra prej druri; 

lodra prej bambuje; lodra plastike; lodra për kafshë shtëpiake: imitime kockash që janë 

lodra për qen; lodra; lojra; artikuj lodër dhe të rinj; të gjithë këto për mallra për kafshë   
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31   Ushqim për kafshë; artikuj ushqimorë për kafshë; shtesa ushqimore për kafshë, jo për 

qëllime mjeksore; gomë e ngrënshme për kafshë; tagji për fuqizim të kafshës; biskota për 

qen; drithëra për konsum nga kafshët; kashtë[tagji]; shtroje kashte për kafshë; torfë shtroje; 

artikuj ushqimorë për kafshë në formë të copëzave; ushqim për kafshë si përzierje 

ushqimore; ushqim për kafshë i përzier; artikuj ushqimorë për qen; ushqim për kafshë 

shtëpiake; artikuj ushqimorë për mace; artikuj ushqimorë në formë topthash; ushqim për 

zogj; artikuj ushqimorë që përmbajnë sanë; artikuj ushqimorë për tagji për kafshë; artikuj 

ushqimoër për kafshë që përmbajnë sanë të ruajtur në ajër; artikuj ushqimorë për kafshë të 

përftuar nga sana; artikuj ushqimorë të përftuar nga materiale vegjetalë; artikuj ushqimorë 

për kafshë të përftuar nga sana  e ruajtur në ajër; artikuj ushqimorë për kafshë me bazë 

qumështin; artikuj ushqimorë për kafshë që përmbajnë ekstrakte botanike; artikuj 

ushqimorë për prerje gjiri të kafshëve; artikuj ushqimorë për mace; ushqim në formë të 

unazave për ushqyerjen e maceve; ushqime që përmbajnë mish lope për ushqyerje të 

maceve; ushqime të aromatizuar me mish pule për ushqyrje të maceve; ushqime të 

aromatizuara me mish lope për ushqyerje të maceve;  ushqime të aromatizuara me mëlçi 

për ushqyerje të maceve; artikuj ushqimorë të konservuar për mace; ushqime që përmbajnë 

mëlçi për ushqyerje të maceve; ushqime që përmbajnë mish pule për ushqyerje të maceve; 

artikuj ushqimorë për mace bazuar ose që përbëhet nga peshku; artikuj ushqimorë për qen; 

ushqime në formë unazazh për ushqyerje qensh; ushqime të aromatiuzar me mish lope për 

ushqyerje qensh;  ushqime të aromatizuar me mish pule për ushqyerje qensh; ushqime të 

aromatizuar me mëlçi për ushqyerje qensh; artkuj ushqimorë të aromatizuar me djath për 

qen;  artikuj ushqimorë të konservuar për qen; ushqime që përmbajnë mish lope për 

ushqyerje qensh; ushqime që përmbajnë mish pule për ushqyerje qensh; artikuj ushqimorë 

të konservuar për qen; ushqime që përmbajnë mëlçi për ushqyerje qensh; ushqim për zogj; 

shtroje për zogj; shtroje për qen; rërë për shpezë; materiale për shtroje kashte për kafshë; 

shtroje kashte dhe material të absorbueshëm për kafshë; rërë aromatike për kafshë shtëpiake 

[shtroje];  shtroje me material të absorbueshëm ku kryejnë nevojat macet dhe shtroje me 

material të absorbueshëm për kafshë të vogla; ushqim për brejtës; ushqim për qentë e 

garave; ushqim për kafshë shtëpiake; përgatitje ushqimore për qen; përgatitje ushqimore 

për mace; farëra luledielli; kocka për mbllaçitje për qen; kocka për mbllaçitje të tretshme 

për qen; materiale mbllaçitëse të ngrënshëm, kocka dhe shufra mbllaçitëse të tretshme për 

kafshë shtëpiake; fara për zogj; ushqim për zogj   

 

 

 

(111)  22107 

(151)  28/02/2018 

(181)  29/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/973 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)  One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

,US 

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

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

Prishtinë 

(540)  TREMFYA 
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(511) 5   Preparate farmaceutike humane.   

 

 

 

(111)  22266 

(151)  07/03/2018 

(181)  11/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1034 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija  Beogradski put b.b. 

26300 Vršac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MUCODYNE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  22211 

(151)  05/03/2018 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1069 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  ROLLETI 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe prodhime të bëra  nga këto materiale dhe që nuk janë të 

përfshirë në klasa të tjera; lëndë të printuar; materiale libër lidhës; fotografi; materiale zyre; 

adeziv për nevoja zyre ose shtëpiake; materiale që i përdorin artistët; brusha për pikturim; 

makina shkrimi dhe paisje zyrash (pos mobileve); materiale trajnimi për mësimdhënie (pos 

aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasat tjera); shkronja 

shtypi; klishe; pelena bebesh (brekë) nga letra dhe celuloza për përdorim të një hershëm, 

pelena bebesh nga letra dhe celuloza për përdorim të një hershëm; facoleta për bebe nga 

letre dhe celuloza për përdorim të një hershëm, pastrues, lecka nga letra për tavolina, qese 

nga letra, eliminues grimi ( shaminga letra për heqjen e grimit), mbështetës nga letra, 

prodhime për fshirje, fshirës kuzhine, serviete ng letra për tavolina, letër tualeti, shami nga 

letra, shami ng aletra dhe celuloza për përdorim të një hershëm.   

21   Enë dhe aparate kuzhine dhe shtëpie: krehër dhe sfungjerë; brusha (përjashtuar brushat 

për piktorë); paisje për pastrim; fill çeliku për gryerje; qelq i papërpunuar dhe gjysëm i  

përpunuar (pos qelqit që shfrytëzohet në ndërtimtari); prodhime qelqi, mjete pocelani dhe 

qeramike të cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera.    
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24   Tekstil dhe prodhime tkstili të cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera; mbulesa 

krevati dhe tavoline.   

 

 

 

(111)  22168 

(151)  01/03/2018 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1070 

(300)  16/4258540  21/03/2016  FR 

(732)  ERYTECH PHARMA 60 avenue 

Rockfeller 69008 LYON, FR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)  ERYTECH 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Preparate farmaceutike dhe veterinere; preparate kimike për përdorim medicinal 

ose për përdorim farmaceutik   

7   Makina për përpunimin e/ose prodhimin e produkteve për qëllime terapeutike    

9    Aparate shkencore dhe instrumente për punimin e/ose prodhimin e produkteve për 

qëllime terapeutike   

10    Aparate medicinale dhe instrumente për punimin e/ose prodhimin e produkteve për 

qëllime terapeutike   

42   Vlerësimi, llogaritë dhe hulumtimi në lëminë e shkencës dhe teknologjisë të cilën e 

ofrojnë inxhinjerët; hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët. Hulumtimet 

shkencore në lëminë e medicinës   

44   Shërbime medicinale; spitale   

 

 

 

(111)  22204 

(151)  02/03/2018 

(181)  17/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1071 

(300)  015516404  06/06/2016  EP 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, SL1 3UH, UK 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  SCHOLL PERFECT SOLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate dhe instrumente ortopedike, ortetike, pedikir për përkujdesin e shputave 

të këmbës ; mbathje ortopedike ; artikuj ortopedik ; shtroja dhe gjona ortopedik ; pjesë dhe 

pajisje për mbathje ortopedike   

25   Mbathje ; shtroja ; shtroja dhe gjona për mbathje ; gjona të mbrendshëm ; çorape dhe 

trikotazh të thurur ; pjesë dhe pajisje për mbathje   
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(111)  22577 

(151)  19/03/2018 

(181)  18/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1079 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 kodra e Diellit, 

Zona e jugut L 9/5 

 
 

(540)  ERLEADA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane.   

 

 

 

(111)  22162 

(151)  28/02/2018 

(181)  18/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1080 

(732)  Ablynx N.V.  Technologiepark 21 

 BE-9052 Zwijnaarde, BE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

 
 

(540)  ELCAPSUR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, ilaçe farmaceutike   

 

 

 

(111)  22144 

(151)  28/02/2018 

(181)  18/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1081 

(732)  Ablynx N.V.  Technologiepark 21, 

 BE-9052 Zwijnaarde, BE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  CABLIVI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, ilaçe farmaceutike.    

 

 

 

(111)  22145 

(151)  28/02/2018 

(181)  18/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1082 

(732)  Gulf International Lubricants, Ltd. 

(540)  GULF 

 
 

     

 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

294 

 

(Bermuda corporation)  Canon's Court  

22 Victoria Street Hamilton, BM 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

 

 

(511) 37   Operimi me stacionet e shërbimit të automjeteve; dhënia me qira dhe lising e 

objekteve të  shërbimit të stacionit për riparimin, servisimin, mirëmbajtjen dhe pastrimin e 

automjeteve; shërbimet e stacionit të shërbimit; lubrifikimi i automjeteve; pastrimi i 

interierit të automjeteve; larja dhe pastrimi i automjetit, rimorkios dhe karavanit; shërbimet 

e gërryerjes dhe lustrimit të automjeteve; mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe 

automjeteve motorike; trajtimi anti-korrozioni i automjeteve; riparimin dhe montim i 

gomave; mirëmbajtjen, lyrësimi, lubrifikimi, rregullimi i motorit, riparimi i automjeteve 

motorike; larja, pastrimi dhe lustrimi i automjeteve, rimorkiove, motorëve dhe motorëve; 

shërbime profesionale këshillimore në lidhje me lubrifikimin dhe mirëmbajtjen e motorëve 

dhe makinerive; furnizimi me karburant i automjeteve tokësore   

 

 

 

(111)  22406 

(151)  13/03/2018 

(181)  18/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1083 

(591)  E bardhë, e kaltër dhe portokalli 

(732)  Gulf International Lubricants, Ltd. 

(Bermuda corporation)  Canon's Court  

22 Victoria Street Hamilton, BM 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Operimi me stacionet e shërbimit të automjeteve; dhënia me qira dhe lising e 

objekteve të  shërbimit të stacionit për riparimin, servisimin, mirëmbajtjen dhe pastrimin e 

automjeteve; shërbimet e stacionit të shërbimit; lubrifikimi i automjeteve; pastrimi i 

interierit të automjeteve; larja dhe pastrimi i automjetit, rimorkios dhe karavanit; shërbimet 

e gërryerjes dhe lustrimit të automjeteve; mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe 

automjeteve motorike; trajtimi anti-korrozioni i automjeteve; riparimin dhe montim i 

gomave; mirëmbajtjen, lyrësimi, lubrifikimi, rregullimi i motorit, riparimi i automjeteve 

motorike; larja, pastrimi dhe lustrimi i automjeteve, rimorkiove, motorëve dhe motorëve; 

shërbime profesionale këshillimore në lidhje me lubrifikimin dhe mirëmbajtjen e motorëve 

dhe makinerive; furnizimi me karburant i automjeteve tokësore.   
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(111)  22148 

(151)  28/02/2018 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1097 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  STRATAFIX 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Instrumente kirurgjike dhe mjekësore, posaçërisht peni kirurgjik për qepje, paisje 

për lidhje dhe komplete për qepje kirurgjike të cilat përbëhen nga peni dhe gjilpëra   

 

 

 

(111)  22149 

(151)  28/02/2018 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1099 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ERLYAND 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  22153 

(151)  28/02/2018 

(181)  22/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1100 

(591)  E hirit 

(732)  SHIMGE PUMP INDUSTRY 

GROUP CO., LTD. Dayangcheng Industrial 

District, Daxi Town, Wenling, Zhejiang, , 

CN 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

"Malush Kosova",10000, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 7   Pompa te ajrit për akuarium; makina punues për shpime; sonda për shpim, 

lundruese ose jo-lundruese; mikserë betoni [makina]; Motorë lëvizëse përveç për 

automjetet tokësore; gjeneratorë të energjisë elektrike; pompa [makina]; makina për fryrje; 

kompresor makina për ajër; kushineta [pjesët e makinave].   

 

 

 

(111)  22156 

(151)  28/02/2018 

(181)  22/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1103 

(300)  EM 015140651  22/02/2016  DE 

(732)  rommelag-Kunststoff-Maschinen 

Vertriebsgesellschaft  GmbH 

Mayennerstrasse 18-20, 71332 Waiblingen  , 

DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  ROMMELAG 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Sisteme për mbushje të kontejnerëve (makina); makina mbushëse për kontejnerë; 

makina sterile (septike) për mbushje të kontejnerëve; makina për mbushje për kontejnerë; 

makina sterile (aseptike) për mbushje; makina me derdhje dhe me fryerje për prodhimin e 

kontejnerëve plastik nga derdhje injektuese, zbraztirave termoplstike; makina për 

prodhimin e ampulave, qeseve, kanaqeve, kutive dhe kontejnerëve; derdhje injektuese, 

derdhje injektuese me fryerje, derdhje fryrëse me shtrydhje, derdhje me fryerje gërvishtëse 

dhe makina me derdhje fryrëse për prodhimin e trupave të remë nga plastika, posaqërisht 

kontejnerë; makina për procesuim të termo plastikës plastike dhe për bërjen e artikujve 

plastik, posqërisht për prodhimin, mbushjen dhe mbylljen e kontejnerëve plastik dhe për 

prodhimin e filmave (shiritave) plastik; makina për derdhje me fryerje, mbushje dhe 

mbyllëse; makina për përgatitjen e plastikës dhe makina për procesuimin e plastikës; 

makina për shpërlarje të kontejnerëve; renditës (pjesë të makinave) për sistemet mbushëse 

të kontejverëve; makina pozicionuese dhe makina orjentuese për kontejnerë; makina për 

mbyllje dhe makina mbyllëse për kontejnerë; tabela automatike akumuluese (pjesë e 

makinave) për kontejnerë, dhe pajisje lustrimi (pjesë të makinave); makina paketimi dhe 

makina mbështjellëse; ngritës (pjesë e makinës) për shishe plastike dhe kontejnerë plastik; 

shkarkues paletash (makinë për bartje); paletizues dhe depaletizues (makina për bartje); 

Robot industrial; etiketues (maikina); instalues (makina) për trajtim të fluidëve; maikna për 

përzierje; homogjenizues; agjitator; makina për trazim të likuidëve dhe gazrave, në veçanti 

saturator   

21   Ampula, kontejnerë dhe produkte që përmbajnë shiritë të ampulave të përmendura dhe 

kontejnerë, në veçanti i gjith mallli i përmendur prodhohet duke përdorur procesin e 

derdhjes me fryerje, mbushjes dhe mbylljes   

35   Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë lidhur me instalimet mbushës, duke përfshi 

makinat derdhëse me fyerje, mbushëse dhe mbyllëse, makinat për karikim të kontejnerëve, 

makinave karikuese sterile për kontejnerë, makinave mbushëse për kontejnerë, makinave 

sterile mbushëse, makinave me derdhje dhe derdhje me fryerje për prodhimin e 
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kontejnerëve plastik të bërë me injektim termoplstik të zbraztirave, makina për prodhimin e 

ampulave, qeseve, kutive dhe konejnerëve, derdhje injektuese, derdhje injektuese me 

fryerje, derdhje fryrëse me shtrydhje, derdhje me fryerje gërvishtëse dhe makina me 

derdhje fryrëse për prodhimin e trupave të remë nga plastika, posaqërisht kontejnerë, 

makina për procesuim të termo plastikës dhe për bërjen e artikujve plastik, posqërisht për 

prodhimin e filmave (shiritave) plastik dhe për prodhimin, mbushjen dhe mbyllje të 

kontejnerëve plastik, makinave për derdhje me fryerje, mbushje dhe mbyllëse, paisjeve për 

ftohje dhe paisjeve për kontroll të shpërndarjes së nxehtësisë të produkteve të kontejnerëve 

të shtrydhur dhe mbushur për qëllime rruajtjes së mbushjeve të ndishme nga nxehtësia, 

makinave dhe instalimeve sterilizuese, dhe paisjeve të përmendura dhe pjesëve të tyre, 

makinave për përgatitjen dhe procesuim të plastikës, makinave për 

shpërlarje të kontejnerëve, renditëse, paisjeve bartëse për sistemet mbushëse për kontejner, 

makinave për pozicionim dhe orjentim të kontejnerëve, makinave për drynosje dhe mbyllje 

të kontejnerëve, tabelave automatike akumuluese për kontejnerë, dhe paisjeve tjera për 

lustrim, makinave për paketim dhe mbështjellje, ngritësve të shisheve të plastikës dhe 

kontejnerëve plastik, shkarkuesve të paletave (makinave për bartje), paletizuesve dhe 

depaletizuesve (makina për bartje), robotëve industrial, etiketuesve, instaluesve për trajtim 

të fluidëve, përziersve; makinave homogjenizuese, agjitatorëve, makinave për trazim të 

likuidëve dhe gazrave, në veçanti saturatorve   

37   Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i sitemeve për mbushje të kontejnerëve, përfshi 

makinave për derdhjen me fryerje, mbushje dhe mbyllje, makinave për procesuim të 

termoplastikës dhe prodhim të produkteve plastike, në veçanti për prodhimin e filmave 

plastik (shiritave) dhe për prodhimin, mbushjen dhe kontejnerëve plastik mbyllës; 

Instalime, mirëmbajtje dhe riparim i makinave për derdhje me fryerje, mbushje dhe 

mbyllëse; Instalime, mirëmbajtje dhe riparim i paisjeve për ftohje dhe pasijeve kontrollimin 

e shpërndarjes së nxehtësisë të produkteve për kontejnerë të shtrydhur dhe mbushur me 

qëllim të mbrojtjes të mbushjeve të ndishme ndaj nxehtësisë; Instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim, dhe lizinë dhe huazim të makinave dhe sistemeve sterilizuese, dhe paisjeve dhe 

pjesëve për ato; Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të makinave për përgatitjen dhe 

procesuim të plastikës, maiknave paletizuese, makinave depaletizuese, makinave paketuese, 

makinave shpaketuese, makinave për sortim, makinave pastruese, makinave për inspektim, 

makinave mbushëse, makinave mbyllëse, makinave etiketuese dhe paketuese; lizinë dhe 

huazim i makinave për mbushje dhe mbyllje dhe makinave për shpërlarje të kontejnerëve; 

lizinë dhe huazim të drejtuesve dhe paisjeve për përcjellje për instalimet mbushëse të 

kontejnerëve   

42   Konsulta teknike dhe zhvillim, inxhineri, dhe hulumtime në lëmin e instalimeve 

mbushëse për kontejnerë, përfshi derdhjet me fryerje, makinave mbushëse dhe mbyllëse, 

makinave karikuese për kontejnerë, makinave karikuese aseptike për kontejnerë, makinave 

mbushëse për kontejnerë, makinave mbushëse aseptike, makinave derdhëse dhe derdhëse 

me fryerje për prodhimin e kontejnerëve plastik nga derdhja injektuese, zbraztirave 

termoplastike, makinave për prodhimin e ampulave, qeseve, arkave, kutive dhe 

kontejnerëve, derdhjes injektuese, derdhjes injektuese me fryerje, derdhjes fryrëse me 

shtrydhje, derdhjes gërvishtëse me fryerje dhe makinave derdhëse me fryerje për prodhimin 

e trupave të remë nga plastika, posaçërisht kontejnerë, makinave për procesuim të 

termoplastikës dhe për prodhimin e produkteve të plastikësnë veçanti për prodhimin e 

filmave (shiritave) plastik dhe për prodhimin e makinave për, mbushjen dhe mbylljen e 
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kontejnerëve plastik, derdhjësve me fryerje, mbushëse dhe mbyllëse, paisjeve për ftohje 

dhe paisjeve për kontroll të shpërndarjes së nxehtësisë të produkteve shtrydhës dhe 

mbushës për kontejnerë me qëllim të mbrojtjes së mbushjeve të ndishme ndaj nxehtësisë, 

makinave dhe sistemeve sterilizuese, dhe paisjeve dhe pjesëve për ato, makinave për 

procesuim dhe përgatitje të plastikës, makinave për shpërlarje të kontejnerëve, drejtuesve, 

përcjellësve për sistemet mbushëse të kontejnerëve, makinave për pozicionim dhe renditje 

të kontejnerëve, makinave për drynosje dhe mbyllje të kontejnerëve, tabelave auitomatike 

akumuluese për kontejnerë, dhe paisjeve tjera për lustrim, makinave për paketim dhe 

mbështjellje, erektorëve për shishe dhe kontejnerë 

plastik, shkarkueve të paletave, paletizuesve dhe depaletizuesve, robotëve industrial, 

etiketuesve, sistemeve për trajtim të likuidëve, përzierësve, makinave homogjinizuese, 

agjitatorëve, trazuesve për gazra dhe likuidë, posaqërisht saturatorëve. 

   

 

 

 

(111)  22226 

(151)  06/03/2018 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1115 

(591)  Ngjyra e Gjelbert - C:52 M:20 Y:50 

K:0 

Ngjyra e Zezë - C:0 M:0 Y:0 K:100 

(732)  MOEA Shpk. Kravaricë,Gjilan, KS 

(740)  Agon Kostari  MOEA Shpk, Rr. Jonuz 

Zejnullahu Nr. 28, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

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

freskuese. 

   

 

 

 

(111)  22228 

(151)  06/03/2018 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1116 

(591)  Pantone P 88-8 U 

Ngjyra e Zezë -      Pantone P 179-16 U 

Ngjyrë e Zezë / C:0 M:0 Y:0 K:100 

Ngjyra e Bardhë -  Pantone White 

(732)  MOEA Shpk. Kravaricë,Gjilan, KS 

(740)  Agon Kostari MOEA Shpk, Rr. Jonuz 

Zejnullahu Nr. 28, Prishtine 

 

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

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

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

ushqim.   

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

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

freskuese.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

 

 

 

(111)  22230 

(151)  06/03/2018 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1117 

(591)  Pantone P 53-8 U 

Ngjyra e Zezë -     Pantone P 179-16 U 

Ngjyre e Zezë / C:0 M:0 Y:0 K:100 

Ngjyra e Bardhë -  Pantone White 

(732)  MOEA Shpk. Kravaricë,Gjilan, KS 

(740)  Agon Kostari MOEA Shpk, Rr. Jonuz 

Zejnullahu Nr. 28, Prishtine 

 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

ushqim   

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 

   

 

 

 

(111)  22232 

(151)  06/03/2018 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1118 

(591)  Pantone P 157-8 U 

Ngjyra e Zezë -      Pantone P 179-16 U 

Ngjyre e Zezë / C:0 M:0 Y:0 K:100 

(540)   
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Ngjyra e Bardhë -  Pantone White 

(732)  MOEA Shpk. Kravaricë,Gjilan, KS 

(740)  Agon Kostari MOEA Shpk, Rr. Jonuz 

Zejnullahu Nr. 28, Prishtine 

 
 

 
      

 
 

 

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

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

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

ushqim   

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

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

freskuese.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

 

 

 

(111)  22233 

(151)  06/03/2018 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1119 

(591)  Pantone P 157-8 U 

Ngjyra e Zezë -      Pantone P 179-16 U 

Ngjyre e Zezë / C:0 M:0 Y:0 K:100 

Ngjyra e Bardhë -  Pantone White 

(732)  MOEA Shpk. Kravaricë,Gjilan, KS 

(740)  Agon Kostari MOEA Shpk, Rr. Jonuz 

Zejnullahu Nr. 28, Prishtine 

 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

ushqim. 

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. 
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(111)  22236 

(151)  06/03/2018 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1120 

(591)  Pantone P 53-8 U 

Ngjyra e Zezë -     Pantone P 179-16 U 

Ngjyre e Zezë / C:0 M:0 Y:0 K:100 

Ngjyra e Bardhë -  Pantone White   

(732)  MOEA Shpk. Kravaricë,Gjilan, KS 

(740)  Agon Kostari MOEA Shpk, Rr. Jonuz 

Zejnullahu Nr. 28, Prishtine 

 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

ushqim   

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

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

freskuese.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

 

 

 

(111)  22238 

(151)  06/03/2018 

(181)  24/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1121 

(732)  MOEA Shpk. Kravaricë,Gjilan, KS 

(740)  Agon Kostari MOEA Shpk, Rr. Jonuz 

Zejnullahu Nr. 28, Prishtine 

 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 
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perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

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

ushqim.   

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

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

freskuese.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

 

 

 

(111)  22310 

(151)  07/03/2018 

(181)  25/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1122 

(732)  FC DRITA SH.P.K.  Stadiumi i 

Qytetit p. n. 60000 Gjilan, KS 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  KF DRITA 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshjet (rrobat), këpucë (mbathje), kapelat;ne veçanti veshje sportive si 

uniforma sportive, bluza me mëngë te gjata dhe te shkurtra, tuta, çorape, këpucë sportive, 

dorashka   

35   Reklamimi;shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit;menaxhimi i biznesit 

tregtar;administrimi i biznesit;funksionet e zyrës;shërbimet e sekretarisë;sondazhet e 

opinionit;shitje me ankand;reklamimi me postë të drejtpërdrejt;publikimi i teksteve 

publikuese;qiradhënie e hapësirave për reklamim;reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë;prezantimi (demonstrimi) i produkteve;propagandimi i materialeve të 

reklamuara;reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë;agjencitë e 

publicitetit;shërbimet e publicitetit;reklamimi në radio;reklamimi në televizion;relacionet 

me publikun;hulumtimi i tregut;publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe promocionale;përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe 

reklamimi   

41   Arsimim;ofrim trajnimesh;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore , ne veçanti, 

aktivitete sportive futbollistike, organizim konkursesh, konferencash, aktivitetesh, 

ekspozitash, kursesh ne fushën e futbollit, me apo pa shpërndarje dhuratash, dhënie 

çmimesh, kupash, medaljesh, dhënie me qira e ambienteve dhe pajisjeve sportive,  edukim 

dhe trajnim ne fushën e futbollit.   
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(111)  22268 

(151)  07/03/2018 

(181)  25/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1123 

(591)  E kaltër, e bardhe , e zezë 

(732)  FC DRITA SH.P.K.  Stadiumi i 

Qytetit p. n. 60000 Gjilan, KS 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshjet (rrobat), këpucë (mbathje), kapelat; ne veçanti veshje sportive si 

uniforma sportive, bluza me mëngë te gjata dhe te shkurtra, tuta, çorape, këpucë sportive, 

dorashka    

35   Reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit 

tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e 

opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve 

publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë; prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të 

reklamuara; reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; 

shërbimet e publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me 

publikun; hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe 

aranzhimi i konsultave biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime 

komerciale dhe reklamimi   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore , ne veçanti, 

aktivitete sportive futbollistike, organizim konkursesh, konferencash, aktivitetesh, 

ekspozitash, kursesh ne fushën e futbollit, me apo pa shpërndarje dhuratash, dhënie 

çmimesh, kupash, medaljesh, dhënie me qira e ambienteve dhe pajisjeve sportive,  edukim 

dhe trajnim ne fushën e futbollit   

 

 

 

(111)  22273 

(151)  07/03/2018 

(181)  25/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1124 

(732)  FC DRITA SH.P.K.  Stadiumi i 

Qytetit p. n. 60000 Gjilan, KS 

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

(540)  FC DRITA 
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Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(511) 25   Veshjet (rrobat), këpucë (mbathje), kapelat; ne veçanti veshje sportive si 

uniforma sportive, bluza me mëngë te gjata dhe te shkurtra, tuta, çorape, këpucë sportive, 

dorashka    

35   Reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit 

tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e 

opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve 

publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë; prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të 

reklamuara; reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; 

shërbimet e publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me 

publikun; hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe 

aranzhimi i konsultave biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime 

komerciale dhe reklamimi   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore , ne veçanti, 

aktivitete sportive futbollistike, organizim konkursesh, konferencash, aktivitetesh, 

ekspozitash, kursesh ne fushën e futbollit, me apo pa shpërndarje dhuratash, dhënie 

çmimesh, kupash, medaljesh, dhënie me qira e ambienteve dhe pajisjeve sportive,  edukim 

dhe trajnim ne fushën e futbollit   

 

 

 

(111)  22271 

(151)  07/03/2018 

(181)  25/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1125 

(591)  E kaltër, e bardhe  

(732)  FC DRITA SH.P.K.  Stadiumi i 

Qytetit p. n. 60000 Gjilan, KS 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshjet (rrobat), këpucë (mbathje), kapelat; ne veçanti veshje sportive si 

uniforma sportive, bluza me mëngë te gjata dhe te shkurtra, tuta, çorape, këpucë sportive, 

dorashka    

35   Reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit 

tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e 
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opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve 

publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë; prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të 

reklamuara; reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; 

shërbimet e publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me 

publikun; hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe 

aranzhimi i konsultave biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime 

komerciale dhe reklamimi   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore , ne veçanti, 

aktivitete sportive futbollistike, organizim konkursesh, konferencash, aktivitetesh, 

ekspozitash, kursesh ne fushën e futbollit, me apo pa shpërndarje dhuratash, dhënie 

çmimesh, kupash, medaljesh, dhënie me qira e ambienteve dhe pajisjeve sportive,  edukim 

dhe trajnim ne fushën e futbollit   

 

 

 

(111)  22307 

(151)  07/03/2018 

(181)  26/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1130 

(732)  DP BEVERAGES Po BOX 309 

Ugland House South Church Street George 

Town Grand Cayman KY1-1104 Cayman 

Islands, GC 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Fuze Tea 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, tapioka, sago, kafe artificiale; miell 

dhe produktet nga drithërat, buk, pluhur pjekurinash dhe ëmbëlsira, ëmbëlsira të akullta; 

mjaltë, melasa; tharmë, pluhur për pjekurina, krip, mustardë; uthulla salcë (si shtesa 

ushqimi); (mëlmesat); erëzat; akull.   

32   Birra; ujë i gazuar mineralë dhe  pije të tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate te tjera për krijimin e pijeve.   

 

 

 

(111)  22296 

(151)  07/03/2018 

(181)  26/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1135 

(732)  ISAK MULA  DPT “DEKOR 

KNAUF” WILLIAM WOLKER  PN  

PRIZREN, KS 

(740)  DPT “DEKOR KNAUF” 

WILLIAM WOLKER  PN  PRIZREN 

(540)  DEKOR PROFIL 
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 SALIH ÇEKU NR 19  

 
 

(511) 6   Materialet e zakonshme dhe aliazhet e tyre, materialet e ndërtimit metalike; Profila 

UD, CD dhe elemente përcjellëse të këtyre  modeleve.   

 

 

 

(111)  22163 

(151)  28/02/2018 

(181)  30/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1140 

(591)  kuqe, bardhë 

(732)  MOBILERI PRISHTINA SH.P.K. Rr. 

Nëna Terezë p.n, Fushë Kosovë, KS 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. RENOa Rr. 

UCK, nr. 28 – Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobiliet, pasqyrat, kornizat e fotografive; pjesët sektoriale të mobilieve, 

furrënelat; njësitë e ekranit të kuzhinës; njësitë e kuzhinës (mobilieve); mallrat e punuara 

nga druri apo plastika dhe që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mobiliet prej druri, 

përfshirë pajisjet për kuzhina; karriget; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasa tjera); 

mallrat (që nuk përfshihen në klasa tjera) prej druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të 

shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej 

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e mobilieve, kuzhinave, elementet e kuzhinës, pajisje 

kuzhine, karriga; shitja me shumicë dhe pakicë e aparateve elektrike, furrat, enëlarëset, 

pajisje elektrike për amvisëri, kontejnerët (enët e kuzhinës), artikujt prej qelqi; reklamimi; 

reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; ndërmjetësimi në 

biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të biznesit; hulumtimi i 

tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i biznesit; administrimi i 

biznesit; funksione e zyrës   

42   Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve   
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(111)  22159 

(151)  28/02/2018 

(181)  30/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1141 

(732)  N.T.P. ERËZA Z.Industriale – Pr. - 

Fushë Kosovë, KS 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH.  RENOa Rr. 

UCK, nr. 28 – Prishtine, KS 

 
 

(540)  ERËZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobiliet, pasqyrat, kornizat e fotografive; pjesët sektoriale të mobilieve, 

furrënelat; njësitë e ekranit të kuzhinës; njësitë e kuzhinës (mobilieve); mallrat e punuara 

nga druri apo plastika dhe që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mobiliet prej druri, 

përfshirë pajisjet për kuzhina; karriget; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasa tjera); 

mallrat (që nuk përfshihen në klasa tjera) prej druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të 

shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej 

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e mobilieve, kuzhinave, elementet e kuzhinës, pajisje 

kuzhine, karriga; shitja me shumicë dhe pakicë e aparateve elektrike, furrat, enëlarëset, 

pajisje elektrike për amvisëri, kontejnerët (enët e kuzhinës), artikujt prej qelqi; reklamimi; 

reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; ndërmjetësimi në 

biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të biznesit; hulumtimi i 

tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i biznesit; administrimi i 

biznesit; funksione e zyrës   

42   Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve   

 

 

 

(111)  22161 

(151)  28/02/2018 

(181)  30/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1142 

(591)  e zezë e bardhë dhe portokalli 

(732)  N.T.P. ERËZA Z.Industriale – Pr. - 

Fushë Kosovë, KS 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH.  RENOa Rr. 

UCK, nr. 28 - Prishtine 044 392 330 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobiliet, pasqyrat, kornizat e fotografive; pjesët sektoriale të mobilieve, 

furrënelat; njësitë e ekranit të kuzhinës; njësitë e kuzhinës (mobilieve); mallrat e punuara 

nga druri apo plastika dhe që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mobiliet prej druri, 
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përfshirë pajisjet për kuzhina; karriget; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasa tjera); 

mallrat (që nuk përfshihen në klasa tjera) prej druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të 

shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej 

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e mobilieve, kuzhinave, elementet e kuzhinës, pajisje 

kuzhine, karriga; shitja me shumicë dhe pakicë e aparateve elektrike, furrat, enëlarëset, 

pajisje elektrike për amvisëri, kontejnerët (enët e kuzhinës), artikujt prej qelqi; reklamimi; 

reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; ndërmjetësimi në 

biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të biznesit; hulumtimi i 

tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i biznesit; administrimi i 

biznesit; funksione e zyrës   

42   Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve   

 

 

 

(111)  22276 

(151)  07/03/2018 

(181)  30/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1145 

(591)  e kuqe 

(300)  014939342  18/12/2015  EP 

(732)  Vaillant GmbH  Bergauser Str. 40  

 42859 Remscheid, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pjesë për përpunimin e instalimeve të kombinuara ngrohëse dhe elektrike, 

përkatësisht motorë me djegije të mbrendëshme, gjenerator;motor (përveq mjeteve 

tokësore), motor me djegije të mbrendëshme për ngrohtore dhe elektrana.   

9   Aparate dhe instrumente për shpërndarje, distribuim, transformim, akumulim, rregullim 

ose udhëheqja me energji elektrike;paisje matëse fizike, elektrike dhe elektronike, paisje 

drejtuese dhe rregullative, të përfshira në klasen 9.   

11   Paisje për ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim dhe për përdorim 

sanitar;instalime për krijimin e energjisë ngrohëse nga kolektorët solar.   
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(111)  22292 

(151)  07/03/2018 

(181)  02/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1150 

(732)  “PROCON GROUP” LLC. Perandori 

Justinian,nr.16, Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

argëtuese;Aktivitete sportive   

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

individëve;shërbime vetjake dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar 

nevojat e individëve   

 

 

 

(111)  22288 

(151)  07/03/2018 

(181)  02/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1151 

(732)  “PROCON GROUP” LLC. Perandori 

Justinian,nr.16, Prishtinë, KS 

 
 

(540)  PROCON 

 
 

     

 
 

 

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

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

argëtuese;Aktivitete sportive   

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

individëve;shërbime vetjake dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar 

nevojat e individëve   

 

 

 

(111)  22934 

(151)  06/04/2018 

(181)  02/09/2018 

(210)  KS/M/ 2016/1210 

(300)  Z1288/2006  07/06/2006  DE 

(732)  Deutsche Telekom AG Friedrich  

Ebert-Alee 140,53113 Bonn, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 

(540)   
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(511) 9   Aparate dhe instrumente elektrike, elektronike, optike, për matjen, sinjalizim, 

kontrollë (inspektim) ose për mësim (të përfshirë në klasën 9); aparate për xhirim, 

transmetim, përpunim dhe reproduktim të zërit, fotografisë ose të  dhënave; bartësit e 

lexueshëm e të dhënave me makinë; makina automatike dhe mekanizma për aparate të cilat 

vehën në lëvizje me monedha metalike apo zheton; pajisje për përpunimin e të dhënave dhe 

kompjuter   

38   Telekomunikacioni; administrimi dhe dhënia me qëra e pajisjeve të 

telekomunikacionit, posaçërisht për radio difuzion dhe televizion   

42   Shërbime të programimit kompjuterik; shërbime të bazës së të dhënave, posaçërisht të 

dhënies së kohës për qasje dhe drejtimin me bazën e të dhënave si dhe grumbullimi dhe 

ofrimi i të dhënave, lajme dhe informacione; shërbime të dhënies me qëra lidhur me pajisjet 

për përpunimin e të dhënave me kompjuter; shërbime të projektimit dhe planifikimit lidhur 

me pajisjet për telekomunikacion   

 

 

 

(111)  22371 

(151)  12/03/2018 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1234 

(732)  Hyatt International Corporation (a 

Delaware corporation) 71 S. Wacker Drive, 

14th Floor Chicago, IL 60606, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  WORLD OF HYATT 

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Hotele; resorte hotelesh; motele; akomodim të përkohshëm; sherbime të 

agjencive të uhdëtimit për rezervimin e akomodimeve në hotele; sherbime të hoteleve të 

specializuara të cilat të ipen si pjesë e programeve për musafirët e shpesht të hotelit; 

sherbime hotelesh të cilat çfaqin programe nxitëse për sherbime për musafirë special, 

komoditete dhe shperblime për musafirëve të shpesht të hotelit; sherbime restorantesh, 
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baresh dhe salla kokteli  pritjesh; sherbime të bar-rostiçerive (snack bareve); sherbime 

furnizimi me  artikuj ushqimor për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; organizimi i  

banketeve dhe funksionimi i ngarjeve sociale për raste të veçanta; ofrimi i organizimeve të 

konferencave, ekspozitave dhe takimeve; dhenja me qera e karrikave, tavolinave, takëmeve 

të tavolinave dhe gotave për konferenca, ekspozita, takime dhe për funksione sociale dhe 

bankete; dhënja me qera e dhomave të mbledhjeve   

 

 

 

(111)  22377 

(151)  12/03/2018 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1235 

(591)  Portokall ( pantone 1525C, pantone 

1625C), gjelbërt dhe e kuqe (Cijan 1%, 

Magenta 84%, verdhe  97% dhe e zeza 0%), 

ngjyra krem dhe e kafte 

(732)  OVAKO d.o.o.  Mostarsko raskršće bb    

71240, Hadžići - Sarajevo, BA 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk; shpezë; kafshe gjyetie; ekstrakte mishi; mish i konzervuar; mish i 

terur; mish i zier; pregatitje me baze mishin per lyerje; pregatitje pule per lyerje; pregatitje 

nga mëlçia per lyerje; fruta dhe perime të konzevuara, të teruara dhe të ziera;  pregatitje per 

lyerje nga perimet; gjelatinë; gjemëra; salcë; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrëra   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire, bombone; akullore; 

mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; 

akull   

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

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

për kafshët; malt   

 

 

 

(111)  22386 

(151)  12/03/2018 

(181)  29/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1236 

(732)  Dermacol, a.s. Výtvarná 1023/4 

 161 00 Praha 6, CZ 

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

(540)   
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Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   kozmetikë, preparate kozmetike   

 

 

 

(111)  22387 

(151)  12/03/2018 

(181)  29/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1237 

(591)  Ngjyrë e kaltër dhe e kuqe 

(732)  Company for wholesale and retail 

PRIMA.MK LLC Export Import Skopje 

street Vasil Glavinov 14/1-18, 1000 Skopje, 

MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

38   Telekomunikacione.   

41   Aktivitete zbavitëse dhe kulturore, përkatësisht organizimin, planifikimin dhe mbajtjen 

e ngjarjeve sociale, muzikore dhe / ose artistike, dhe funksionet   

 

 

 

(111)  22389 

(151)  12/03/2018 

(181)  29/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1238 

(591)  Ngjyrë e kaltër dhe kuqe 

(732)  Company for wholesale and retail 

PRIMA.MK LLC Export Import Skopje 

street Vasil Glavinov 14/1-18, 1000 Skopje, 

MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

(540)   
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20/8, Prishtinë  

 
 

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

38   Telekomunikacione   

41   Aktivitete zbavitëse dhe kulturore, përkatësisht organizimin, planifikimin dhe mbajtjen 

e ngjarjeve sociale, muzikore dhe / ose artistike, dhe funksionet   

 

 

 

(111)  22380 

(151)  12/03/2018 

(181)  29/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1240 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   FRUCTOSIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  22388 

(151)  12/03/2018 

(181)  29/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1242 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MIGRASOLV 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  22392 

(151)  12/03/2018 

(181)  29/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1245 

(732)  CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI 

(540)  HEMLIBRA 
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KAISHA  (Chugai Pharmaceutical Co., 

Ltd.), a corporation organized and existing 

under the laws of Japan, Manufacturers and 

Merchants of 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, 

Tokyo, JP 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  22395 

(151)  12/03/2018 

(181)  29/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1248 

(732)  Sport Vision d.o.o. Milentija Popovića 

5v 11070 Novi Beograd, RS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë të kafshëve; imitime të lëkurës; valixhe të vogla lëkure; çanta dore; çantë 

tualeti, të pa pajisura; valixhe e madhe për rroba dhe valixhe normale; valixhe e madhe për 

udhëtim; shirit lëkure për supe; çantë shpine; çanta; çanta për kampistë; çanta për alpinistë; 

çanta dore; mbajtës të kartave; çanta për çelësa; mbajtëse e kredit kartelave; kuleta; çanta 

shpine për shkollë; çadra dhe çadra për diell   

24   Tekstile dhe mallra tekstili që nuk përfshihen në klasat e tjera; shtretër dhe mbulesa të 

tavolinave   

25   Veshje; këpucë; kapela   

28    Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv të papërfshira në klasat e tjera; 

dekorime për pemën e krishtlindjeve   

 

 

 

(111)  22399 

(151)  12/03/2018 

(181)  30/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1250 

(591)  Ngjyrë e  gjelbër dhe e bardhë. 

(732)  RAUCH Fruchtsäfte GmbH  

Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

(540)   
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(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; mish; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, thara dhe të gatuara; zhele, xhelatina, reçele, komposto; vezë; 

qumësht dhe produkte qumështi; gjalpë; jogurt; djath dhe produkte djathi; vajra dhe yndyra 

ushqimore; tul frutash; pure frutash; koncentrate frutash; fruta te konservuara; pregaditje 

frutash; xhele frutash; desert frutash; çips frutash; sallata frutash; fruta të kristalizuara; pure 

frutash; pure mollash; pure domatesh; qumësht dhe produkte qumështi me kafe ose me 

pluhur kafeje; milk shakes (pije qumështi).   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; pije me bazë kafeje; jogurt te ngrirë; (akullore); 

lëngje me bazë çaji; pije me bazë çaji; çokoladë e pijshme; pije me bazë të kakaos; pije 

kafeje me qumësht; pije me bazë kafje me qumësht; kapuqino; makiato; makiato me 

qumësht (Latte –macchiato), kafe e ftoht; oriz, tapioke dhe sago; miell dhe preparate të bëra 

me drithëra; ushqime të miellzuara; bukë, pasta, dhe ëmbëlsira; shërbete (akull); fruta të 

sheqerosura (sheqerka), fruta të sheqerosura (sheqerka) te aromatizuara me fruta; lëngje 

frutash (ëmbelsira); fruta të sheqerosura (sheqerka); fondants (krem sheqeri); ëmbëlsira 

bajamesh; bombona të bëra nga sheqeri; praline dhe ëmbëlsira; çokalatë dhe produkte 

çokolate; akuj për ushqim; akullore; sheqer, mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë, 

mustarde; uthull, salca (erëza); erëza pikante; marindë; salcë frutash; salcë domatesh; erëza; 

akull; sanduiçe; sushi; maki; çaj i ftoht; pije të bëra me bazë te çajit, të çokaldës , kakaos 

ose kafes; pije me bazë çaji me aromatizues frutash ose arom frutash; çaj frutash; pije me 

bazë çaji.   

32   Birra; pije të përziera që përmbajnë birrë; ujëra mineral dhe të gazuar; pije jo-

alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; nektar; nektar frutash; pije me nektar frutash; 

lëngje perimesh, pije perimesh dhe lëngje perimesh (pije); shurupe dhe preparate të tjera 

për prodhim pijesh; pije enegjetike; limonada; smoothies (pije); pije me bazë uji; lëngje 

kokosi; uji kokosi; lengje domatesh; koncentrate nga lëngje frutash; kokteje, jo alkoolike; 

pije izotonike; pije jo alkoolike që përmbajn kafe ose të aromatizuara me kafe; musht; pije 

hire; pije jo alkoolike me aromatizues frutash; shurup për pije; shurup frutash dhe 

përgaditje tjera frutash jo alkoolike për bërjen e pijeve jo alkoolike; verrë jo alkoolike 

shkumuese; pije jo alkoolike me pluhur çaji; pije te buta me arom kafeje; pije jo alkoolike 

që përmbajn çaj ose ekstrakte çaji.   
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(111)  22400 

(151)  12/03/2018 

(181)  30/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1251 

(732)  OVS  S.p.A.  Via Terraglio, 17  

30174 Venezia Mestre (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurë të kafshëve dhe lëkurë të kafshëve e 

përpunuar; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe 

takëme kuajsh.    

25   Veshje; këpucë; kapela.    

35   Promocion i shitjeve; shërbimet për menaxhimin e shitjes; reklamim dhe shërbime të 

promocionit të shitjeve; menaxhim i biznesit të dyqaneve; shërbime të shitjes së veshjeve 

me pakicë; shërbime të shitjes së veshjeve me shumicë; shërbime të shitjes online të 

veshjeve   

 

 

 

(111)  22240 

(151)  06/03/2018 

(181)  30/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1252 

(732)  Gilead Sciences, Inc 333 Lakeside 

Drive Foster City, California 94404, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

44   Sigurimi i informatave shëndetësore dhe mjekësore nëpërmjet telefonit dhe internetit; 

sigurimi i informatave shëndetësore dhe mjekësore në lidhje me kujdesin, pengimin 

(prevenimin) dhe trajtimin e infekcioneve, sëmundjeve dhe gjendjeve mjekësore; sherbime 

këshilllimi dhe sherbime bëmirësie për pacientë, kryesisht, sigurimi i informatave dhe 

ndihmës në lidhje me furnizimin me  barëra me recept (përshkrim).   
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(111)  22401 

(151)  12/03/2018 

(181)  30/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1253 

(591)  kuqe, gjelbërt, krem (bezh) 

(732)  BEREKET DONER SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI  Urguplu 

Caddesi No:11 Hadımkoy Arnavutkoy 

Istanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA, ZMP IP LLC 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijëve; shërbimet e akomodimit të 

përkohëshem   

 

 

 

(111)  22367 

(151)  12/03/2018 

(181)  03/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1260 

(732)  MONACO TELECOM 25 boulevard 

de Suisse – 98000, MC 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MONACO TELECOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Ujdisje abonime për shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët, domethënë, 

abonim për telefon, abonim për postë zanore, abonim për transmetim të dhënave në 

telematikë, abonim në shërbimet e telekonferencave dhe videokonferencave; ujdisje 

abonimi në shërbimet telefonike në fushën e konsulencës së informacionit në Internet; 

rregullim abonimi në baza të dhënash dhe në një server baza të dhënash që përmban 

informacion në fushën e telekomunikacioneve; ujdisje abonimi në një ofrues për akses të 

përdoruesit në rrjetet globale kompjuterikë; ujdisje abonimi tek një ofrues për akses të 

përdoruesit në Internet ose transmetim të dhënash në Intranet; menaxhim skedari të 

kompjuterizuar për të tjerët; sistemim i siguruar i të dhënave ose dokumentave të ruajtura 

në mënyrë elektronike në baza të dhënash kompjuterike; shërbime të shitjes me pakicë të 

aparateve telefonikë ose pjesëve kompjutike për të tjerë   

38   Shërbime telekomunikacionesh, domethënë, komunikime telefonike, shërbime 

mesazhes urgjent, videografi interaktive, videofoni, telekonferencë dhe videokonferencë; 

telekomunikacione multimediale; shërbime të transferimit të thirrjes dhe shërbime të postës 

zanore; shërbime informacioni telefonik; transmetim të postës elektronike; transmetim të 

komunikimeve satelitore dhe kabllore; dhënie me qira kohe aksesi në një server të bazës së 
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të dhënave   

42   Shërbime inxhinerike në fushën e telefonisë dhe të pajisjeve kompjuterike; projektim, 

zhvillim, instalim dhe përditësim të programeve kompjuterikë, të sistemeve kompjuterikë 

dhe të sistemeve të telekomunikacioneve; dhënie me qira të serverave të web, të 

programeve kompjuterikë, të instalimeve elektronike dhe të instalimeve të trajtimit të bazës 

së të dhënave; kërkim dhe zhvillim për të tjerët të aparaturave, monitorëve dhe pajisjeve të 

telekomunikacionit, pajisjeve të telekonferencave dhe pajisjeve të videokonferencave; 

programim kompjuterik; dhënie me qira të kompjuterave; kopjim të programeve 

kompjuterikë.   

 

 

 

(111)  22171 

(151)  01/03/2018 

(181)  04/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1266 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  Enkeleida Osmani Rr. ,,15 

Qershori,,Nr 46 / Gjilan, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave 

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

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve 
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(111)  22174 

(151)  01/03/2018 

(181)  04/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1267 

(732)  CO.DA.P. COLA DAIRY 

PRODUCTS S.p.A. Largo Sermoneta, 22, I-

80123 Napoli, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  HULALA 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, produkte bulmeti dhe zëvendësime bulmeti,  shllag, krem kosi, krem i 

trashë i yndyrshëm, krem pluhur, krem Chantilly, (lloj shllagu), salce beshamel, gjalpë 

bademi.    

 

 

 

(111)  22206 

(151)  05/03/2018 

(181)  05/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1269 

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  VIPSY 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks (ushqime 

të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  

me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur   

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, 

domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të 

tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. Reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  22207 

(151)  05/03/2018 

(181)  05/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1270 

(591)  E bardhë, e kuqe, e verdhë 

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

(540)   
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(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks (ushqime 

të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  

me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur   

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, 

domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të 

tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. Reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  22208 

(151)  05/03/2018 

(181)  05/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1271 

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

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks (ushqime 

të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  
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me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur   

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat    

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, 

domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të 

tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. Reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  22213 

(151)  05/03/2018 

(181)  05/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1272 

(591)  Portokalli, e bardhë, e kuqe , e verdhë 

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  janë  chips, flips, snacks (ushqime 

të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, mish skare, pice,  

me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur   

30   Përgatitjet e bëra nga drithërat   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e prodhimeve te patatesh, brumë patatesh, patate të 

fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç  

jenë  chips, flips, snacks (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, 

domateje, spec djegës, mish skare, pice,  me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të 

tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur, përgatitjeve te bëra nga drithërat. Reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   
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(111)  22217 

(151)  05/03/2018 

(181)  05/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1273 

(591)  E kuqe, e kaltër, hiri 

(732)  PRESS GLASS Spólka Akcyjna  

Nowa Wies, ul. Kopalniana 9 PL-42-262 

Poczesna, PL 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiali ndërtimor jo nga metali; qelqi i dritares për ndërtim, qelqi per ndërtim, 

qelqi izolues per ndërtim, qelqi per dritare me përjashtim të qelqit për dritare të 

automjeteve, dritare nga qelqi me njolla, sera të transportueshme jo prej metali, korniza të 

kopshtarisë jo prej metali, ndërtesat jo prej metali, mbulim (pullaze) jo prej metali, korniza 

të dritares jo prej metali, korniza dere jo prej metali, veshe e jashtme dere jo prej metali, 

panelet e dyerve jo prej metali, portat jo prej metali, ndërtesa të transportueshme jo prej 

metali, mbulesa te kulmit jo prej metali, tra druri për ndërtim, materiale për punimin dhe 

veshjen e rrugëve, dyert jo prej metali, dritare jo prej metali, kornizë jo metalike për 

ndërtim, pranga jo prej metali, mbulesa jo prej metali për ndërtimin, shkallët jo prej metali, 

guri artificial   

21   Leshxhami (tekstil me fije qelqi) të ndryshëm prej atij që përdoret për izolim ose 

tekstil, qelqe të ngjyrosura, qelqi [vazot], qelqi opalin, qelqi për dritaret e automjeteve 

[produkt gjysëm-të gatshme], qelq pjate [lëndë e parë], qelqi i papunuara apo gjysmë të 

punuar me përjashtim të qelqit për ndërtim, qelqi pluhur për dekorim, qelqi emaluar, qelqi 

që përfshin përçuesit e imtë elektrik, kristal [orendi qelqi], lesh xhami të ndryshëm nga ai 

për  izolim   

40   Trajtimi i materialeve, trajtimi i qelqit, fryerje e qelqit, bluarje qelqi, gërryerje, dritare, 

mbulim i dritareve trajtim me veshje sipërfaqësore, errësime i xhamit, montime me porosi e 

materialeve për të tjerët   

 

 

 

(111)  22219 

(151)  05/03/2018 

(181)  06/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1274 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  NOVARTIS ACCESS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Preparatet farmaceutike dhe veterinare ; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim në mjekësi ose veterinari, ushqim 
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për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshët; fllastera, materiale për fashim; materiale për 

mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; dezinfektues; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide, herbicide   

10   Aparatura dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedike; materiale për qepje   

35   Shpërndarja e preparateve farmaceutike; dhënien e informacioneve dhe këshillave për 

konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve farmaceutike që do të blihen   

36   Mbledhja e fondeve për bamirësi   

41   Edukim mjekësor dhe shëndetësor dhe trajnime   

44   Shërbimet mjekësore dhe shëndetësore; dhënia e informacionit në fushën e mjekësisë; 

dhënia e informacionit në lidhje me shërbimet mjekësore   

 

 

 

(111)  22220 

(151)  05/03/2018 

(181)  07/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1278 

(732)  Santen Pharmaceutical Co., Ltd 3-9-

19, Shimoshinjo, Higashiyodogawa-ku,  

Osaka 533-8651, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  Santen 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate oftalmike (të syrit); pika pë sy; preparate farmaceutike, medicinale dhe 

veterinarike; preparate sanitare për përdorim medicinal; ushqim dhe substanca dietale të 

adaptuara për përdorim medicinal dhe veterinari, ushqim për foshnje; shtojca dietale për 

njerëz dhe kafshë; leukoplastë, materiale për fashim; materiale për mbushjen e dhëmbit, 

dyll dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.      

 

 

 

(111)  22231 

(151)  06/03/2018 

(181)  07/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1279 

(732)  Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 3-9-

19, Shimoshinjo, Higashiyodogawa-ku,  

Osaka 533-8651, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate oftalmike (të syrit); pika pë sy; preparate farmaceutike, medicinale dhe 

veterinarike; preparate sanitare për përdorim medicinal; ushqim dhe substanca dietale të 

adaptuara për përdorim medicinal dhe veterinari, ushqim për foshnje; shtojca dietale për 

njerëz dhe kafshë; leukoplastë, materiale për fashim; materiale për mbushjen e dhëmbit, 
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dyll dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.”      

 

 

 

(111)  22234 

(151)  06/03/2018 

(181)  07/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1280 

(300)  87/116.555  26/07/2016  US 

(732)  BIOVERATIV THERAPEUTICS 

INC. 225 2nd Avenue, Waltham, 

Massachusetts 02451, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  BIOVERATIV 

 
 

     

 
 

 

(511) 42   Shërbime të krijimit të ilaçeve farmaceutike.   

 

 

 

(111)  22242 

(151)  06/03/2018 

(181)  07/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1282 

(591)  E kuqe, e bardh, e zeze, e kaltert, hiri, 

hiri e mbyllur 

(732)  Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K  fshatin Gurëz Ferizaj , KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuse joalkoolike dhe te gazuara   

 

 

 

(111)  22245 

(151)  06/03/2018 

(181)  07/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1283 

(591)  E bardhe dhe e zeze 

(732)  Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K  fshatin Gurëz Ferizaj, KS 

(540)  
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(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuse joalkoolike dhe te gazuara   

 

 

 

(111)  22259 

(151)  06/03/2018 

(181)  07/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1284 

(591)  E kuqe, e zeze dhe hiri 

(732)  Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K  fshatin Gurëz Ferizaj, KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuse joalkoolike dhe te gazuara   

 

 

 

(111)  22261 

(151)  06/03/2018 

(181)  07/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1285 

(591)  E zeze, e bardhe dhe e kuqe 

(732)  Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K  fshatin Gurëz Ferizaj , KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuse joalkoolike dhe te gazuara   
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(111)  22262 

(151)  06/03/2018 

(181)  10/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1286 

(732)  MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH 

REFINERIES S.A.  12A, Irodou Atticou Str, 

GR 15124 Maroussi, GR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimiketë cilët përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në 

bujqësi, hortikulturë dhe pyllëtari; rrëshira artificiale të pa përpunuara, materje plastike të 

pa përpunuara; plehëra; përzierje për shuarjën e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; 

supstanca kimike për ruajtjën e gjërave ushqimore; materje për rrëxhje; substanca ngjitëse 

të cilat përdorën në industri   

2   Ngjyra, fernez, llaqe; mjete për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbëja e drurit; materje për 

ngjyrosje; mjete  korrozive; rrëshira  natyrale të pa përpunuara; metale në formë gjethi dh 

pluhuri për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art   

4   Vaj dhe yndyrë industriale; lubrifikantë; bashdyzime për mbledhjën e pluhurit me anë të 

lagëjes dhe lidhjës; lëndë djegëse (duke përfshirë lëndë djegëse të lëngëshme motorike) dhe 

materiale për ndriqim; qirinjë dhe fitila për ndriqim   

35   Reklamimi; zhvillimim i biznesit; menaxhimi i biznesit; punët e zyres   

 

 

 

(111)  22263 

(151)  06/03/2018 

(181)  11/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1290 

(732)  UNISOL DOO Autoput Beograd-Novi 

Sad 100b, 11080 Beograd-Zemun, SR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; xhele, xheme, komposto; vezë, qumësht dhe 

prodhime qumështi; vajra dhe yndyrna ushqimor, supa dhe çorba, ushqime te gatshme   

30   Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues kafeje; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melase; maja, 
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pluhur për pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si erëza), erëza; akull; puding dhe ëmbëlsira   

31    Prodhime bujqësie, kopshtarie dhe pylli; drithra dhe fara natyrale dhe të papërpunuara; 

fruta dhe perime të freskta; lule dhe bimë natyrale; kafshë të gjalla; ushqim për kafshë; malt   

 

 

 

(111)  22369 

(151)  12/03/2018 

(181)  31/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1384 

(591)   ngjyrë e përhimtë, e bardhë, e zezë. 

(732)  British American Tobacco Western 

Europe Commercial Trading Limited 

 Globe House, 1 Water Street, WC2R 3LA 

London, UK 

(740)  Hekuran Rama, ZMP IP LLC 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, prodhime nga duhani, artikuj duhanpirësish, shkrepëse për 

duhanpirës, qibrit.   

 

 

 

(111)  22212 

(151)  05/03/2018 

(181)  23/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1472 

(300)  164274164  23/05/2016  FR 

(732)  SOCIETE BIC 14, rue Jeanne 

d’Asnières 92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC 

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letra; karton dhe produkte të bëra nga këto materiale, të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; kryesisht fleta letre për printera; kalendar; libra për shënime apo 

vizatime; fletore; zarfa (artikuj shkrimi); blloka te vogël shënimi; letra që ngjiten; etiketa 

(jo nga tekstili); etiketa ngjitëse; letër shkrimi; instrumente shkrimi dhe vizatimi dhe 

mbushës për to, lapsa; laps-kimik; laps-grafik, maje për lapsa grafik, stilolapsa; mprehës 

për lapsa; mbajtës i majave të lapsit; lapsa për ngjyrosje; stilolapsa me maje shajaku për 

shkrim dhe ngjyrosje, markera; stilolapsa për nënvizime (highlighters); bojë shkrimi; fishek 

boje; mbajtës lapsash; shkumës; vizore; kompas për vizatim; tabela për shkrim; ngjitës për 
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letër; në vecanti ngjitës zyreje; shirit ngjitës; produkte për korigjimin e letrave; korrektor i 

lëngët, laps korrektor, korrektor traka, lapsa për fshirje; materiale për artista, brusha për 

pikturim; materiale për instruksione dhe mësimdhënie (përveq aparateve).”   

 

 

 

(111)  22214 

(151)  05/03/2018 

(181)  23/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1473 

(591)   zezë, kuqe, dhe bardhë 

(732)  KOC HOLDING A.S. Nakkastepe 

Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk Istanbul, 

TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 44   Shërbime: Shërbime Medicinale; shërbime për kujdesin e bukurisë; shërbime 

veterinere, blegtori, rritja e kafshëve, mbathja e kuajve [shërbime te farkatarëve]; Shërbimet 

e  këshillimit Medicinal ne lëminë e shëndetit përsonal   

 

 

 

(111)  22215 

(151)  05/03/2018 

(181)  24/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1474 

(591)  Bardh dhe zi 

(732)  L'ORÉAL 14 rue Royale, 75008 Paris  

FR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte kozmetike dhe preparate te make-up   
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(111)  22361 

(151)  12/03/2018 

(181)  24/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1476 

(732)  FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  DIETPHARM 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Vajra eterike/vajra esenciale; xhel masazhe, me përjashtim për qëllime mjekësore; 

preparate kozmetike për kujdes ndaj lëkures; kozmetikë; krem kozmetike; locione për 

qëllime kozmetike; yndyrna për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike   

5   Balsame për qëllime mjekësore; ëmbëlsira, mjekësore; suposte; ushqime dietetike 

përshtatur për qëllime mjekësore; lëndë dietetike përshtatur për përdorim mjekësor; shtesa 

dietike për konsum njerëzor; shtesa dietike dhe ushqyese; shtesa dietike për fëmijë; enzima 

preparate për qëllime mjekësore; preparate hemorroidesh; preparate farmaceutike; preparate 

sanitare pë qëllime mjekësore; ushqim për foshnjat; shtesa ushqimore; preparate kimike për 

qëllime farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; pomada për qëllime 

mjekësore; kripra banje për qëllime mjekësore; preparate terapeutike për banjë; preparate 

banjo për qëllime mjekësore; ilaçe për qëllime njerëzore; locione për qëllime farmaceutike; 

pomada për qëllime farmaceutike; çaj mjekësor; pije mjekësore; dhjamra për qëllime 

mjekësore; vaj për fërkim; pluhur për qëllime farmaceutike; shurupe për qëllime 

farmaceutike; tableta për qëllime farmaceutike/lozenge për qëllime farmaceutike; preparate 

vitaminash   

 

 

 

(111)  22216 

(151)  05/03/2018 

(181)  25/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1477 

(591)  Bardhë, gjelbër, kuqe, kafe 

(732)  CAY ISLETMELERI GENEL 

MUDURLUĞU  MUFTU MAHALLESI 

MENDERES BULVARI 53080 RIZE , TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kakao; kafe apo pije në bazë të kakaos, pije në bazë të çokolladës, 

makarona (brumëra), toptha të mbushura, petë fije, tharm dhe produkte furre në bazë të 

miellit; deserte në bazë të miellit dhe çokolladës; buk, gjevrek [gjevrek turk në formë unaze 

të mbështjellura me susam], pogaqe [pogaqe turke], pite, sendviq, katmer [katmer turk], 

pite, ëmbëlsira, bakllava  
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[desert turk nga brumërat e mbuluar me sirup], kadaif [desert turk nga brumërat]; deserte 

nga brumërat të mbuluara me sirup; pudinga, krem anglez, kazandibi [puding turk në formë 

të trileqes], tomëloriz, keşkül [dezert turk], mjaltë, propolis për konsum njerzor [produkte të 

bletëve] për konsum njerzor, shtesa të erëzave për ushqim, vanillë (aromë), erëza, salca 

(shtesa të erëzave), salcë domatesh, tharm buke, pluhur për pjekurina (sodë buke), miell, 

griz, qull për ushqim, sheqer, sheqer në kube, sheqer pluhur, çaj, çaj i ftohtë, ëmbëlsira, 

çokollada, keksa, kreker, patispanjë, goma përtypëse, akullore, akuj për ngrënje, krip, 

grimtësina në bazë të drithërave, kupa, tërshërë e bluar, patatina nga misri, drithëra për 

mëngjes, grurë i përpunuar për konsum njerzor, elb i bluar për konsum njerzor, tërshërë e 

bluar për konsum njerzor, thekër e përpunuar për konsum njerzor, oriz, melasë për ushqim. 

   

32   Birra; preparate për përgaditjen e birrës, ujë mineral, ujë burimi, ujë për pije, ujë me 

sodë, lëngje nga frutat dhe perimet, koncentrat nga frutat dhe perimet dhe ekstrakte për 

përgaditjen e pijeve, pije jo alkoolike, pije energjike   

 

 

 

(111)  22222 

(151)  06/03/2018 

(181)  29/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1479 

(591)  Vjollcë, portokall 

(732)  Federal Express Corporation 3620 

Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 

Memphis, Tennessee 38125, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Shërbimet e ngarkimit dhe shpërndarjes, ne veçanti marrja, transportimi, 

shpërndarja dhe ruajtja e dokumenteve, paketave dhe ngarkesave nga toka dhe ajri   

 

 

 

(111)  22225 

(151)  06/03/2018 

(181)  29/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1480 

(732)  Revlon Consumer Products 

Corporation One New York Plaza New 

York, New York 10004, US 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  COLORSILK 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate gjysëm-të përhershme për lyerjen e flokëve   
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(111)  22229 

(151)  06/03/2018 

(181)  30/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1481 

(732)  COLORIFICIO A. & B. CASATI 

SPA VIA VALPANTENA, 59/B 

FRAZIONE POIANO VERONA (VR), IT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  CASATI 

 
 

     

 
 

 

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

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

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë; Preparatet mbrojtese për metale; 

Preparatet mbrojtese për drurin; ngjyra; ngjyra baktericide; ngjyra kundër zjarrit; shtresuese 

(ngjyra); preparate lidhese për ngjyra; gumigut për ngjyrosje; lëndët emaluese per 

ngjyrosje; ngjyra per veshje te kulmit (ngjyra); lëndët brejtëse; lëndët brejtëse te drurit; 

lëndët brejtëse për lëkurë; Glazura (ngjyra, llaqet); Lëndët emaluese (bojra); bojra; Fiksues 

[bojra]; llak Bitumi; llak Kopali; Ngjyra alumini; ngjyra Azbesti; ngjyra e zeze Japoneze; 

copeza te ripozicionueshme per ngjyrosje; Pluhur alumini për pikturë; Valanidh për bojra; 

Terpentinë (hollues për ngjyra); ngjyra kundër ndotjes; Pluhur bronzi për pikturë; metale në 

formë petash për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë; ngjyrosësit; ngjyrerat Alizarine; 

ngyrerat Aniline; Blozë (ngjyrues); Trashese për ngjyra; lendet holluese dhe tretese për 

ngjyra; Sikativ (agjentët e tharjes) për ngjyra; yndyrna kunder ndryshkut; Vajrat kunder 

ndryshkut; Preparatet kunder ndryshkut; Oksid Kobalti [ngjyrues]; lendet holluese dhe 

tretese për llaqet; Ngjyra të dyshemeve prej betoni; Preparate trajtimi për ruajtjen e drurit; 

ngjyra kunder ujit; preparate mbeshtjellese qe kane veti kunder ujit (ngjyra); lyerjet per 

kushte te ndryshme atmosferike (ngjyra); ngjyrera gelqerore larese; ngjyrera kunder 

korrozionit; ngjyrera kunder lageshtires; Ngjyra të vajit; Ngjyra fluoreshente; ngjyrëra 

hidroizoluese; mbyllësit me ngjyra; agjentë lidhes për ngjyra; Ngjyruesit për përdorim në 

prrodhimin e ngjyrave; Ngjyra rrëshirë sintetike; Ngjyra per vepra arti dhe artizanale; 

Ngjyra për artistët; Ngjyra per shtepi; Ngjyra të përziera; Ngjyra kunder zjarrit; Ngjyra për 

përdorim në prodhimin e qeramikës; Ngjyra për përdorim në prodhimin e mobiljeve; 

Ngjyra për përdorim në prodhimin e makinave; Bojërat, lustrat, llaqet; sprej dekorativ për 

lyerje (ngjyra); Ngjyra Kamuflimi për pajisje ushtarake; Ngjyra për pajisje industriale dhe 

makineri; lyerje jo ngjitëse me karakter të ngjyrosjes; kompozime për lyerje me karakter të 

ngjyrosjes për aplikime industriale; ngjyra termoplastike për përdorim në shënjimin e 

sipërfaqeve rrugore; esencë e mineraleve për përdorim si hollues të ngjyrës; ngjyra brejtëse; 

lëndët brejtëse për perdorim në industri; ngjyra për eksterier; ngjyra për enterier   
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(111)  22237 

(151)  06/03/2018 

(181)  30/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1482 

(591)  kuqe, kaltert dhe bardhë 

(732)  Tommy Hilfiger Licensing B.V. 

Stadhouderskade 6, 1054 ES AMSTERDAM 

, NL 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente Fotografike, kinematografike dhe optike; mallëra optike 

siç janë syze, syza mbrojtëse, qelq për syza, thjerrëza kontakti, syza për diell;  produkte për 

syza, përkatësisht, rripa për kokë,  shirita për syza; kuti për syza dhe kuti për syza për diell, 

kuti për ekspozim te syzave; zingjirë për syza dhe litarë për syza,  pjesë për mallërat e 

lartëpermendura; kuti për kamera; kuti dhe mbajtëse për kompjutera bartes dhe telefona 

mobil;  audio shirita të zbrazët, audio kaseta  të zbrazura, video shirita  të zbrazët, video 

kamera; video shirita të zbrazët, kompakt disqe të zbrazëta; kompakt disqe me  muzikë,  

laser disqe të zbrazëta, video disqe dhe  disqe magnetike optike të cilët përmbajnë tema nga 

lëmi i modes, manekenizmit, kozmetikes dhe mënyrës se jetës; bartësit e zbrazët magnetik 

te të dhenave, disqe te zbrazëta për xhirim; disqe për paraxhirime të cilet përmbajnë tema 

nga lëmi i modes, manekenizmit, kozmetikes dhe mënyrës se jetës; kompjuter; pajisje 

periferike kompjuterike; programe kompjuterike për xhirime të cilet përmbajnë tema  nga 

lëmi i modes, manekenizmit, kozmetikes dhe menyrës se jetës; nënshtresa për minjë 

ʺmausaʺ; kartela te koduara magnetike të cilat përmbajnë tema nga lëmi i modes, 

manekenizmit, kozmetikes dhe menyrës se jetës, kompakt disqe (audio – video)  të cilët 

përmbajnë tema nga lëmi i  modes, manekenizmit, kozmetikes dhe menyrës se jetës; 

kompakt disqe optike  te cilët përmbajnë tema  nga lëmi i i modes, manekenizmit, 

kozmetikes dhe menyrës se jetës; kompakt disk plejer, publikime elektronike te cilat mund 

te shkarkohen  ne formë libri, reviste, buletini, broshure dhe  katalogu ne lëmin e  modes, 

manekenizmit, kozmetikes dhe menyrës se jetës; kalkulues xhepi; kaseta për video lojëra; 

degjuese; instrumente dhe aparate zërimi  për komunikim, telekomunikim, telefona dhe 

telefona mobile; telefona, telefona mobil, pajisje për komunikim dhe kutit e tyre; melodi 

për telefona mobil [te cilat mund te shkarkohen-mirren]; skrinsejvere dhe fotografi me 

prapavskenë kompjuteri; tabletoid për lexim dhe pajisje tjera për lëxim dhe shiqimin e 

tektit; foto dhe audio-vizuel përmbajtje; aplikacione për softuer (applikacione), duke 

përfshirë aplikacione për instalime  ne telefona, telefona mobil dhe pajisje për komunikim 

dhe komunikimi nga largësia ajrorë; pajisje për telefona, degjuese telefonike; pajisje për 

komunikim dhe komunikim ajrorë (nga largësia); çanta dhe kuti te adoptuara për mbajtjen 

ose bartjën e telefonit, telefona mobil për komunikim dhe pajisje dhe mjete-vegla per 

komunikim ajrorë(pa tela); organizatorët personal elektronik dhe kompjuterik; softueri 

kompjuterik për shkarkim -marrje, publikim, shfaqje, vendosje, shënim, laurim, ndarje ose 

mënyrë tjetër e paraqitjës mediave elektronike ose informacioneve permes  internetit ose 

rrjeteve tjera komunikative; publikime elektronike te cilat mund te shkarkohen permes 

bazes onlajn të të dhenave ose permes internetit( duke perfshirë  web faqet)   
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14   stoli, përkatesisht, bylyzyk, qafore, brosha, unaza, vath, varëse, gjilpëra për kollare, 

dekorues për kapela nga metalet fisnike, bexha nga metalet fisnike, kapse për rripa pë orë, 

gjilpëra si stoli, pulla te mangjetneve, varese per çelsa; stoli dhe gurë të çmueshem; 

instrumente orërtaresh dhe kronometrike, përkatësisht, orë, orë dore, rripa për orë dore dhe 

kuti për orë, orë, kronografe, kronometra, orë zgjimi; kuti për orë; kuti për stoli; dekor për 

këpucë dhe kapela nga metalet fisnike; metale fisnike dhe legurat e tyre.   

18   Lëkura e pa përpunuar ose gjysëm e përpunuar dhe emitimi i lëkurës; lëkurë shtazore; 

linje e plotë çantash, përkatësisht, çanta sportive  dhe atletike  per detinime te 

shumëllojëshme; çanta për libra; çanta me dorëza-vegë; çanta te udhëtimit; çanta krahu; 

çanta te dores; valixhe, përkatësisht kofera; çanta; aktovka; çanta udhëtimi; çanta me vega 

dhe me rripa te përshtatëshem për mbajtje ne shpindë; dhe çanta pӕr treg-shoping, çanta 

për blerje te rrobave; çanta plazhi, çanta per blerje me rrota, çanta shkollore; çanta për rroba 

për udhetim; rripa për valixhe; neseser; çanta te vogla me snaps; çanta te vogla tualeti për 

udhëtim te cilat shiten te zbrazura; valixhe me rrota; kuleta për monedha te letres; kuleta, 

kuleta xhepi, kuleta për monedha metalike te imta, këllëf për çelsa, këllëf lëkure për kartela 

kreditimi; këllëf te kombinuar për monedha  dhe kartela kreditimi; këllëf për kartela, çanta 

kozmetike te cilat shiten te zbrazura,çanta te vogla dhe mbajtese per kozmetikë; neseser për 

kozmetikë; ombredha, çadra te diellit dhe shkop për hecje; kamxhik, qafore per kafshë; 

produkte saraçsh për kafshë; lëkurë shtazore-kafshesh, peliqe;  dekorime te lekures per 

mobile; zorrë për pregaditjen e syxhukut   

25   Rroba per meshkuj, gra, femijë dhe foshnje, perkatësisht, këmisha, këmisha për golf, 

maica, gjysem maica, pjese te siperme te rrobave te thurura, pjese te siperme te rrobave te 

endura, duksa, nen këmisha, xhempera, bluza, xhempera te leshit, rollka-xhempera me fyt, 

shorce, pjesë te poshtëme te  trenerkave, rroba aktive, blejzer, xhaketa sportive, pantalona, 

farmerka -xhinse, funda, fustana, fustana nusërie, rroba, kombinezone, xhempera, gjysem 

xhempera, xhaketa, mantila, mushama, parke, ponço, kostume te larjes, bikine, shorce per 

larje, pallto, rroba shiu, vietnamka-erëpritese, rroba vallëzimi, përkatësisht triko dhe rroba 

për balet,  rroba për fjetje, pixhama, penuar- bade mantil, kapela për larje, mantela, ndresa 

te poshtëme, ndresa, bokserka, rripa te lekures (rroba), kollare; mbeshtjellese te kokes,  

përkatësisht, sheshira-kapela, kapela te leshit, kapela, kaçketa, shirita për kokë, mufe për 

vesh (rroba); shamia, shalla, pirëse djerëse, mbeshtjellese; mbathje, mbathje per trajnim, 

atlete, çorape deri ne gju, çorapë, hulahopka, këpucë, çizme, mbathje plazhi, sandale, 

papuçe; dorashka (veshje); tregera;  veshje per foshnje; pojas-shtrengues; rroba per skijim 

ne ujë; shamia; kapela per larje; maska për fjetje; rroba per martesa   

35   sherbimet e dyqaneve-shitoreve me pakicë, dhe ndihëma ne biznesin afarist lidhur me 

parfumerinë, kozmetiken,  rrobat-veshjet, mbathjet, mbeshtjelleset e kokes, produktet e 

tekstilit, produktet e lekures dhe emitimet e lekures, çantat, syzet, stolitë, orët, instrumentet 

orëtarësh dhe ato kronometrike, pajisje dhe prodhimet e per amvisni; sherbimet e cekura me 

lartë  janë gjithashtu ne lidhje  me franshizem,  on-lajn sherbimet te shitjes me pakicë 

permes kompanisë ne te cilat malli porositet me marrje ne leminë e veshjeve-rrobave, 

parfimerisë, pajisjeve te amvisnisë, kozmetikës, orëve, stolive, syzeve, pllakave, kompakt 

disqeve, shiritave, video, librit, fotove artistke, letrave, kalendarëve, postereve, shtypit, 

stikereve dhe stripave; sherbime administrative lidhur me lidhjen e kontratave te 

franshizmit per parfumeri, kozmetikë, veshje, mbathje, mbeshtjellese koke, mallerat e 

tekstilit, prodhimeve te lekures dhe emitimit te lekures, çantave, syza,stoli, orëve, 

instrumenbte orëtaresh dhe kronometrike, pajisje dhe prodhimet per amvisni; ndihëm ne 
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menaxhmentin komercial afarist franshizmit; organizimin e panaireve te shitjes  

per qellime reklamuese dhe komerciale; publikime; punet e zyres; shërbimet e 

lartpermendura te cilat ofrohen permes internetit; prezentimin e mallit permes mediave   

per komunikim, per qellime te shitjes me pakicë; administrimi afarist lidhur me licencimin 

e mallerave dhe sherbimeve per persona te tjerë; sherbimet e promovimit; promovimi i 

shitjeve per persona tjerë; organizimi i revyve promovuese; këshillime lidhur  me leminë e 

menaxhmentit personal; sherbimet e zhvendosjes se biznesit; sherbime sekretarie; 

llogaritese-kontabiliteti; huazimi i automatikeve per shitje; kerkimet e sponzorimit 

   

 

 

(111)  22241 

(151)  06/03/2018 

(181)  30/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1483 

(732)  Tommy Hilfiger Licensing B.V. 

Stadhouderskade 6 1054 ES AMSTERDAM 

,NL 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  TOMMY HILFIGER 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente Fotografike, kinematografike dhe optike; mallëra optike 

siç janë syze, syza mbrojtëse, qelq për syza, thjerrëza kontakti, syza për diell;  produkte për 

syza, përkatësisht, rripa për kokë,  shirita për syza; kuti për syza dhe kuti për syza për diell, 

kuti për ekspozim te syzave; zingjirë për syza dhe litarë për syza,  pjesë për mallërat e 

lartëpermendura; kuti për kamera; kuti dhe mbajtëse për kompjutera bartes dhe telefona 

mobil;  audio shirita të zbrazët, audio kaseta  të zbrazura, video shirita  të zbrazët, video 

kamera; video shirita të zbrazët, kompakt disqe të zbrazëta; kompakt disqe me  muzikë,  

laser disqe të zbrazëta, video disqe dhe  disqe magnetike optike të cilët përmbajnë tema nga 

lëmi i modes, manekenizmit, kozmetikes dhe mënyrës se jetës; bartësit e zbrazët magnetik 

te të dhenave, disqe te zbrazëta për xhirim; disqe për paraxhirime të cilet përmbajnë tema 

nga lëmi i modes, manekenizmit, kozmetikes dhe mënyrës se jetës; kompjuter; pajisje 

periferike kompjuterike; programe kompjuterike për xhirime të cilet përmbajnë tema  nga 

lëmi i modes, manekenizmit, kozmetikes dhe menyrës se jetës; nenshtresa për minjë 

ʺmausaʺ; kartela te koduara magnetike të cilat përmbajnë tema nga lëmi i modes, 

manekenizmit, kozmetikes dhe menyrës se jetës, kompakt disqe (audio – video) të cilët 

permbajnë tema nga lëmi i modes, manekenizmit, kozmetikes dhe menyrës se jetës; 

kompakt disqe optike  te cilët përmbajnë tema  nga lëmi i i modes, manekenizmit, 

kozmetikes dhe menyrës se jetesës; kompakt disk plejer, publikime elektronike te cilat 

mund te shkarkohen  ne formë libri, reviste, buletini, broshura dhe  katalogje ne lëmin e  

modes, manekenizmit, kozmetikes dhe menyrës se jetës; kalkulues xhepi; kaseta për video 

lojëra; degjuese; instrumente dhe aparate zërimi  për komunikim, telekomunikim, telefona 

dhe telefona mobile; telefona, telefona mobil,pajisje për komunikim dhe kutit e tyre; melodi 

për telefona mobil [te cilat mund te shkarkohen-mirren]; skrinsejvere dhe fotografi me 

prapaskenë kompjuteri; tabletoid për lexim dhe pajisje tjera për lëxim dhe shiqimin e tektit; 

foto dhe audio-vizuel përmbajtje; aplikacione për softuer (applikacione), duke përfshirë 
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aplikacione për instalime  ne telefona, telefona mobil dhe pajisje për komunikim dhe 

komunikimi nga largësia ajrorë; pajisje për telefona, degjuese telefonike; pajisje për 

komunikim dhe komunikim ajrorë (nga largesia); çanta dhe kuti te adoptuara për mbajtjen 

ose bartjën e telefonit, telefona mobil për komunikim dhe pajisje dhe mjete-vegla per 

komunikim ajrorë(pa tela); organizatoret personal elektronik dhe kompjuterik; softueri 

kompjuterik për shkarkim -marrje, publikim, shfaqje, vendosje, shënim, laurim, ndarje ose 

mënyrë tjetër e paraqitjës mediave elektronike ose informacioneve permes  internetit ose 

rrjeteve tjera komunikative; publikime elektronike te cilat mund te shkarkohen permes 

bazes onlajn të të dhenave ose permes internetit( duke perfshirë  web faqet).   

14   stoli, përkatesisht, bylyzyk, qafore, brosha, unaza, vath, varëse, gjilpëra për kollare, 

dekorues për kapela nga metalet fisnike, bexha nga metalet fisnike, kapse për rripa pë orë, 

gjilpëra si stoli, pulla te mangjetneve, varese per çelsa; stoli dhe gurë të çmueshem; 

instrumente orërtaresh dhe kronometrike, përkatësisht, orë, orë dore, rripa për orë dore dhe  

kuti për orë, orë, kronografe, kronometra, orë zgjimi; kuti për orë; kuti për stoli; dekor për 

këpucë dhe kapela nga metalet fisnike; metale fisnike dhe legurat e tyre   

18   Lëkura e pa përpunuar ose gjysëm e përpunuar dhe emitimi i lëkurës; lëkurë shtazore; 

linje e plotë çantash, përkatësisht, çanta sportive  dhe atletike  per detinime te 

shumëllojëshme; çanta për libra; çanta me dorëza-vegë; çanta te udhëtimit; çanta krahu; 

çanta te dores; valixhe, përkatësisht kofera; çanta; aktovka; çanta udhëtimi; çanta me vega 

dhe me rripa te përshtatëshem për mbajtje ne shpindë; dhe çanta për treg-shoping, çanta për 

blerje te rrobave; çanta plazhi, çanta per blerje me rrota, çanta shkollore; çanta për rroba për 

udhetim; rripa për valixhe; neseser; çanta te vogla me snaps; çanta te vogla tualeti për 

udhëtim te cilat shiten te zbrazura; valixhe me rrota; kuleta për monedha te letres; kuleta, 

kuleta xhepi, kuleta për monedha metalike te imta, këllëf për çelsa, këllëf lëkure për kartela 

kreditimi; këllëf te kombinuar për monedha  dhe kartela kreditimi; këllëf për kartela, çanta 

kozmetike te cilat shiten te zbrazura,çanta te vogla dhe mbajtese per kozmetikë; neseser për 

kozmetikë; ombredha, çadra te diellit dhe shkop për hecje; kamxhik, qafore per kafshë; 

produkte saraçësh për kafshë; lëkurë shtazore-kafshesh, peliqe;  dekorime te lekures per 

mobile; zorrë për pregaditjen e syxhukut   

25   Rroba per meshkuj, gra, femijë dhe foshnje, perkatësisht, këmisha, këmisha për golf, 

maica, gjysem maica, pjese te siperme te rrobave te thurura, pjese te siperme te rrobave te 

endura, duksa, nen këmisha, xhempera, bluza, xhempera te leshit, rollka-xhempera me fyt, 

shorce, pjesë te poshtëme te  trenerkave, rroba aktive, blejzer, xhaketa sportive, pantallona, 

farmerka -xhinse, funda, fustana, fustana nusërie, rroba, kombinezona, xhempera, gjysem 

xhempera, xhaketa, mantila, mushama, parke, ponço, kostume te larjes, bikine, shorce per 

larje, pallto, rroba shiu, vietnamka-erëpritese, rroba vallëzimi, përkatësisht triko dhe rroba 

për balet,  rroba për fjetje, pixhama, penuar- bade mantil, kapela për larje, mantela, ndresa 

te poshtëme, ndresa, bokserica, rripa te lekures (rroba), kollare; mbeshtjellese te kokes,  

përkatësisht, sheshira-kapela, kapela te leshit, kapela, kaçketa, shirita për kokë, mufe për 

vesh (rroba); shamia, shalla, pirëse djerëse, mbeshtjellese; mbathje, mbathje per trajnim, 

atlete, çorape deri ne gju, çorapë, hulahopka, këpucë, çizme, mbathje plazhi, sandale, 

papuçe; dorashka (veshje); tregera;  veshje per foshnje; pojas-shtrengues; rroba per skijim 

ne ujë; shamia; kapela per larje; maska për fjetje; rroba per martesa.   

35   sherbimet e dyqaneve-shitoreve me pakicë, dhe ndihëma ne biznesin afarist lidhur me 

parfumerinë, kozmetiken,  rrobat-veshjet, mbathjet, mbeshtjellest e kokes, produktet e 

tekstilit, produkte te lekures dhe emitimet e lekures, çantat, syzet, stolitë, orët, instrumentet 
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orëtarësh dhe ato kronometrike, pajisje dhe prodhimet  per amvisni; sherbimet e cekura me 

lartë  janë gjithashtu ne lidhje  me franshizem,  on-lajn sherbimet te shitjes me pakicë 

permes kompanisë ne te cilat malli porositet me marrje ne leminë e veshjeve-rrobave, 

parfumerisë, pajisjeve te amvisnisë, kozmetikës, orëve, stolive, syzeve, pllakave, kompakt 

disqeve, shiritave, video, librit, fotove artistike, letrave, kalendarëve, postereve, shtypit, 

stikereve dhe stripave; sherbime administrative lidhur me lidhjen e kontratave te 

franshizmit per parfumeri, kozmetikë, veshje, mbathje, mbeshtjellese koke, mallerat e 

tekstilit, prodhimeve te lekures dhe emitimit te lekures, çantave, syza,stoli, orëve, 

instrumenbte orëtaresh dhe kronometrike, pajisje dhe prodhimet per amvisni; ndihëm ne 

menaxhmentin komercial afarist franshizmit; organizimin e panaireve te shitjes per qellime 

reklamuese dhe komerciale; publikime; punet e zyres; shërbimet e lartpermendura te cilat 

ofrohen permes internetit; prezentimin e mallit permes mediave  per komunikim, per 

qellime te shitjes me pakicë; administrimi afarist lidhur me licencimin e mallerave dhe 

sherbimeve per persona te tjerë; sherbimet e promovimit; promovimi i shitjeve per persona 

tjerë; organizimi i revyve promovuese; këshillime lidhur  me leminë e menaxhmentit 

personal; sherbimet e zhvendosjes se biznesit; sherbime sekretarie; llogaritese-kontabiliteti; 

huazimi i automatikeve per shitje; kerkimet e sponzorimit 

   

 

 

(111)  22247 

(151)  06/03/2018 

(181)  30/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1484 

(732)  Strauss Coffee B.V. Prof. J. H. 

Bavincklaan 2, NL-1183 AT Amstelveen, 

Holande, NL 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  AMIGO 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe   

 

 

 

(111)  22576 

(151)  19/03/2018 

(181)  30/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1486 

(732)  Merck KGaA Frankfurter Strasse 250, 

64293 Darmstadt, DE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  PEDLUMI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për aplikim në lëminë e onkologjisë   
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(111)  22404 

(151)  13/03/2018 

(181)  01/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1489 

(732)  Sport Vision d.o.o. Milentija Popovića 

5v 11070 Novi Beograd, RS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë të kafshëve; imitime të lëkurës; valixhe të vogla lëkure; çanta dore; çanta 

tualeti, të pa pajisura; valixhe; çanta udhëtimi; koferë; rripa lëkure për krahë; çanta 

haversaks; çanta; çanta për kamping; çanta për alpinist; çanta shpine; çanta dore; çanta të 

kartelave; çanta të çelësave; çanta të kredit kartelave; kuleta të xhepit; çanta shkolle; çadra; 

çadra dielli   

24   Garzë (rroba); mbulesa me dizajn; mbulesa dekorative për jastëk; mbështjellës 

tavoline; material elastik të endura; etiketa të rrobave; perde e tekstilit apo plastike; 

mbështjellës për kufoma (qefin); mbështjellës për jastëk; beze; rroba prej liri; shami të 

tekstilit; mbulues dysheku; pecetë tavoline, jo e letrës; pëlhura pambuku; basme; mbulesa 

për mobile nga plastika; peshqirë për banjo, me përjashtim të veshjeve; mbështjellës 

(tekstil); peshqir për krevat; mbulesa për jastëkë; mbulesa për krevat; mëndafsh (rroba); 

material tekstili; mbulesa shtëpiake; mëndafsh për këpucë; mbulesë  tavoline, jo prej letre; 

batanije krevati; fanellë (mëndafsh); çarçaf (mëndafsh); mbulesa tavoline, jo prej lëkure   

25   Veshje; këpucë; kapela   

28   Lojëra; lodra; pajisje dhe makineri për bowling; pajisje për hedhjen e topave të tenisit; 

pishina për notim [artikuj për lojëra]; dorëza baseballi; tavolina të bilardos; steka të 

bilardos; saja (rrëshqitëse bore); dorëza boksi; thasë për goditje (ushtrime);  paddleboards 

(darrasa/platforma për lundrim në këmbë); sailboards (darrasa/platforma për lundrim); 

darrasa/platforma për notim; snowboards darrasa/platforma për rrëshqitje në borë; 

surfboards (darrasa/platforma për sërf); disqe për sportin e hedhjes; dron (fluturake) [lodra]; 

kites (balona për fluturim); pajsije për lundruese; patina akulli; penjë për peshkim; pallaska 

dëbore; topa të biliardos; harqe për shigjetari; maska skermë (me rrjetë); makina për 

hedhjen e topave; makina për ushtrime fizike; shtiza për hedhje; mbështjellës për ski); jelek 

për notim; planeruesë (paragliders); shapka (lopata) për notim; lidhës (rripa) për alipinist; 

rripa për peshngritje [artikuj për sport]; rripa (mbështjellës beli) për notim; rripa për hedhje 

(llastiqe) [artikuj për sport]; takëme peshkimi; këpucë me rrotë në linjë (rollera); këpucë me 

rrotë në qifte (rollera); dorëza për golf; dorëza për lojra; dorëza kalorësie me skermë (rrjet); 

saja (rrëshqitëse bore) [artikuj për sport]; lidhje (mbështetëse) për ski; ski; çizme patinazhi 
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me patina të bashkangjitura; pajisje për body-building; blloqe për nisje në sportin e 

vrapimit; tavolina për pingpong; pesha për peshngritje me trup (tega); pesha për peshngritje 

me krah (tega); rrjeta për tenis; çanta golfi, me dhe pa rrota; çanta kriketi; rrota ruleti; arm 

(pushkë) për hedhje [artikuj sporti]; shkopinjë hokeji; shokpinjë golfi (për hedhje të topit); 

reketa; shufra për peshkim; mbrojtëse për bërryla [artikuj për sport]; mbrojtëse për gjunjë 

[artikuj për sport]; mbrojtëse për këmbë [artikuj për sport]; stoli për pemët e Krishtlindjeve, 

përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave   

 

 

 

(111)  22103 

(151)  28/02/2018 

(181)  16/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1581 

(732)  Genericon Pharma Gesellschaft 

m.b.H. Hafnerstrasse 211 8054 Graz, AT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  GENERICON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente ushqimore dhe preparate 

dietetike   

 

 

 

(111)  22044 

(151)  26/02/2018 

(181)  16/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1582 

(591)  Zezë, Kuqe 

(732)  “GURMANIA” J.S.C. Rr. Gustav 

Majer nr. 5, Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   
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(111)  22580 

(151)  19/03/2018 

(181)  20/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1587 

(732)  TIEMME RACCORDERIE S.P.A.  

VIA CAVALLERA 6/A LOC. BARCO 

25045 CASTEGNATO (BS), IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  AL-COBRAPEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Gypa (tuba) polietileni me rrjetë.    

 

 

 

(111)  22412 

(151)  13/03/2018 

(181)  21/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1601 

(732)  MAGIC ICE, Joint Stock Company, 

Lulzim Aliu , KS 
 
 

(540)  Casablanca 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra   

30   Pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; mustardë; 

uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz   

 

 

 

(111)  22409 

(151)  13/03/2018 

(181)  21/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1602 

(591)  E verdhe, e kuqe 

(732)  LULZIM ALIU, J.S.C "MAGIC ICE" 

 L I P J A N, KS 

 
 

(540)   
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(511) 16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në 

klasat e tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër 

apo qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje 

të zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); 

materiale plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok 

printimi; programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

30   Pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; mustardë; 

uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  22408 

(151)  13/03/2018 

(181)  21/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1603 

(732)  LULZIM ALIU, J.S.C "MAGIC ICE" 

 L I P J A N, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në 

klasat e tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër 

apo qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje 

të zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); 

materiale plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok 

printimi; programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

30   Pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; mustardë; 

uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  22405 

(151)  13/03/2018 

(181)  21/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1604 

(732)  LULZIM ALIU, J.S.C "MAGIC ICE" 

 L I P J A N, KS 

 

(540)   
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(511) 16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në 

klasat e tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër 

apo qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje 

të zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); 

materiale plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok 

printimi; programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

30   Pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; mustardë; 

uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  22398 

(151)  12/03/2018 

(181)  21/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1605 

(732)  LULZIM ALIU, J.S.C "MAGIC ICE" 

 L I P J A N, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në 

klasat e tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër 

apo qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje 

të zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); 

materiale plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok 

printimi; programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

30   Pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; mustardë; 

uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz   
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35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  22402 

(151)  13/03/2018 

(181)  21/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1606 

(591)  E verdhe, e kuqe 

(732)  LULZIM ALIU, J.S.C "MAGIC ICE" 

 L I P J A N, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në 

klasat e tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër 

apo qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje 

të zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); 

materiale plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok 

printimi; programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

30   Pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; mustardë; 

uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  22407 

(151)  13/03/2018 

(181)  04/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1 

(591)  Gjelbër, kuq, zi, kaltër , verdhe, bardh 

(732)  PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o. 

PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o., SI 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   
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(511) 32   Birrat; përzierjet e birrës se ndritshme dhe birrës se errët; birrat pa alkool, birrat 

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

lëngjeve te frutave ose ekstrakteve të frutave dhe/ose frutave te aromatizuara; shandy; 

përzierjet e birrave me lemonadë ose lenë portokalli; përzierjet e birrës dhe pijeve pa 

alkool; ujëtat mineral; ujërat e tryezës; ujërat e pijës; uji i  gazuar; ujërat e burimit; sodat 

(ujërat e gazuar); limonadat; pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo 

ekstraktet e frutave; pijet e frutave; lëngjët e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet 

dhe përgatitjet  tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me 

qumësht te shtuar, produktet ose desertet me bazë qumështi; pijet e perimeve dhe lengjët e 

perimeve; pijet jo-alkoolike të perimeve  ose me perime te shtuara; pijet jo alkoolike të 

fermentuara.   

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

tjera jo alkoolike, lëngjeve të frutave dhe pijeve me bazë frutash, shurupeve dhe  

preparateve tjera për përgatitjen e pijeve,  ujërave të tryezës, ujërave për pije me  aditivë 

(pijet jo alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi 

i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet administrative; sondazhet e opinionit; shitje me 

ankand; shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materialet e shtypura, 

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

on-line në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve 

reklamuese; reklamimi i sipas porosisë me postë;  agjencitë e publicitetit; reklamimi; 

reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; hulumtimi i tregut; 

publikimi dhe botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të regjistruara 

për qëllime komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e panaireve 

tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve tjera për qëllime komerciale dhe reklamimi.   

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

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

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

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

veturë; furnizimi (shpërndarja) e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositura me postë, 

shpërndarja e postës, ruajtja e informatave, bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerve 

për magazinim; qiradhënie e vagonëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri 

(mesazheve apo mallërave); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit, qiradhënie e 

depove, broker i mallërave, broker i transportit, bartje e udhëtarëve; ruajtje e mallrave; 

magazinimi, shërbime të shoferëve, përcjellje e ngarkesave të mallrave, tërheqje (bartje), 

transport ajror, transport hekurudhor.   

 

 

 

(111)  22411 

(151)  13/03/2018 

(181)  04/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/2 

(591)  Kafe, kaltër, bardh, kuq, zi, verdhë 

(732)  PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o. 

PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o., SI 

(540)   
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(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

     

 
 

 

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

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

lëngjeve te frutave ose ekstrakteve të frutave dhe/ose frutave te aromatizuara; shandy; 

përzierjet e birrave me lemonadë ose lenë portokalli; përzierjet e birrës dhe pijeve pa 

alkool; ujëtat mineral; ujërat e tryezës; ujërat e pijës; uji i  gazuar; ujërat e burimit; sodat 

(ujërat e gazuar); limonadat; pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo 

ekstraktet e frutave; pijet e frutave; lëngjët e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet 

dhe përgatitjet  tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me 

qumësht te shtuar, produktet ose desertet me bazë qumështi; pijet e perimeve dhe lengjët e 

perimeve; pijet jo-alkoolike të perimeve  ose me perime te shtuara; pijet jo alkoolike të 

fermentuara.   

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

tjera jo alkoolike, lëngjeve të frutave dhe pijeve me bazë frutash, shurupeve dhe  

preparateve tjera për përgatitjen e pijeve,  ujërave të tryezës, ujërave për pije me  aditivë 

(pijet jo alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi 

i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet administrative; sondazhet e opinionit; shitje me 

ankand; shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materialet e shtypura, 

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

on-line në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve 

reklamuese; reklamimi i sipas porosisë me postë;  agjencitë e publicitetit; reklamimi; 

reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; hulumtimi i tregut; 

publikimi dhe botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të regjistruara 

për qëllime komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e panaireve 

tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve tjera për qëllime komerciale dhe reklamimi.   

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

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

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

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

veturë; furnizimi (shpërndarja) e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositura me postë, 

shpërndarja e postës, ruajtja e informatave, bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerve 

për magazinim; qiradhënie e vagonëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri 

(mesazheve apo mallërave); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit, qiradhënie e 

depove, broker i mallërave, broker i transportit, bartje e udhëtarëve; ruajtje e mallrave; 
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magazinimi, shërbime të shoferëve, përcjellje e ngarkesave të mallrave, tërheqje (bartje), 

transport ajror, transport hekurudhor   

 

 

 

(111)  22413 

(151)  13/03/2018 

(181)  04/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/3 

(300)  16/4286882  12/07/2016  FR 

(732)  SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue 

La Boétie, 75008 Paris, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  22414 

(151)  13/03/2018 

(181)  05/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/4 

(300)  302016000096097  12/07/2016  IT 

(732)  Juventus Football Club S.p.A. Corso 

Galileo Ferraris 32 10128 Torino, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparata për regjistrim, bartje dhe riprodhim të zërit apo fotografisë; video dhe/apo 

inçizime zanore; audio dhe/apo video CD-ja; audio dhe/apo video shirita dhe kaseta; DVD-

ja; diska optik të cilat përmbajnë inçizime zanore dhe/apo audio; audio dhe video filma dhe 

klipe të krijuara me qëllim të mësimit, me qëllim të trajnimit dhe informative; lojëra për 

kompjuter (PC); aplikacione softuer të cilat mund të shkarkohen për telefona të mençur dhe 

tablet; publikime elektronike; publikime elektronike të cilat mund të shkarkohen; publikime 

dhe përmbajtje multimediale në format dixhital të cilat mund të shkarkohen; mbuluesë për 

sy; syze dielli; korniza për syze; syze mbrojtëse; kuti për syze; veshje mbrojtëse; dorëza 

mbrojtëse; kapela mbrojtëse; syze të sigurisë; helmeta; kutia për telefona; kutia për telefona 

të mençur; kutia për tablet; shirita për telefona mobil; shirita për telefona të mençur; shirita 
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për tablet; aski (treger) – mbajtëse për telefona të mençur; kufje me izolim të zërit; kufje me 

mikrofon për telefona mobil; kufje pë telefona të mençur dhe tablet.   

16   Material për zyre; instrumente për shkrim dhe vizatim; furnizime për zyre (përveq 

orendive); fotografia; ngjitëse për materiale në zyrë apo përdorim shtëpiak; material 

artistik; furça; material për trajnim dhe mësim (përveq aparateve); publikime të shtypura; 

libra; gazeta; magazina; revista; faqeshënues për libra; uresa, kartolina; fletore për 

shënjime; notes; ditarë; agjenda; libra për shkrim dhe vizatim; bllok fletësh vizatimi; afishe; 

kalendarë; figurina; peceta të letrës.   

25   Rroba të përditshme; rroba festive; rroba sportive; rroba teknike për ushtrime sportive 

përkatësisht kanatiera, fanella ekipore dhe garuese dhe uniforma garuese, kanatiera pollo, 

tuta sportive, tuta sportive për ngrohje, shorce, pantallona, çorapa, çorapa najlloni për 

femra, triko; ndërresa të poshtme, veçanërisht brekë, brekë të gjata, kanatierë pa krahë, 

nënkëmisha me krahë të shkurtë dhe të gjatë; rripa; kravata; rroba për not; robdëshambër; 

mbathje; çizme; pantofla (papuçe); mbathje sportive; mbështjellëse për kokë.   

28   Lojra; lodra; pajisje gjimnastike dhe sportive; topa dhe tullumbace për sport; topa 

futbolli; mbrojtëse për sport përfshirë mbrojtëse për nyje, mbrojtëse për gjunjë, mbrojtëse 

për nën gju; dorëza për portier; rrjeta për gollat e futbollit; golla të futbollit; dekorim për 

pemën e Krishtlindjës.   

41   Aktivitete sportive dhe kulturore; shërbimet e arsimimit dhe trajnimit; trajnime për 

aftësim; organizimi dhe menaxhimi i trajnimeve për aftësim, trajnimi për përsëritjen e 

materialit lëndor, ndodhive, simpoziumeve, kollokfiumeve, ekspozitave, seminare ose 

aktivitete të tjera dhe ngjarje për trajnim, aftësim, kulturor, qëllime rekreative ose sportive; 

rregullimi dhe udhëheqja e ngjarjeve kulturore, arsimore, argëtim, shërbimet e aftësimit, 

shërbimet sportive dhe rekreative; organizimi dhe udhëheqja e ngjarjeve sportive dhe 

turneve, shfaqjeve, koncerteve, festivaleve, ndarja e shpërblimeve; organizimi i ceremonisë 

për ndarjen e shpërblimeve dhe ceremonia për ndarjen e shpërblimeve sportive dhe titujve 

akademik; huazimi i pajisjeve për sport; ofrimi i trajnimeve për aftësim në lidhje me sport; 

argëtim, përkatësisht ofrimi i përmbajtjeve multimediale, informacioneve, biblioteka dhe 

podkast (audio dixhitale) nëpërmjet rrjetit të internetit dhe/apo rrjeteve tjera te 

komunikimit; publikimi video, audio i përmbajtjeve dixhitale multimediale; shërbimet në 

linjë (online) dhe publikimeve të shtypura.   

 

 

 

(111)  22427 

(151)  13/03/2018 

(181)  10/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/5 

(300)  30893  19/07/2016  UK 

(732)  Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House 4 Temple Place London  

WC2R 2PG, UK 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  EVOQUE 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 
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për duhan (të cilët nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak; 

shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; makina 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani të cilat ngrohen; paisje 

elektronike dhe pjesë për to të cilat shërbejnë për ngrohjen e cigares ose duhanit.    

 

 

 

(111)  22429 

(151)  13/03/2018 

(181)  10/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/6 

(732)  “BALKAN PROGRESS CENTER” 

L.L.C. Lagjja Qëndresa, Gjon Nikollë 

Kazazi, P.N. Veternik/Prishtinë, KS 

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

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)  BALKAN PROGRESS CENTER 

 
 

     

 
 

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

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

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

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

32   Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

 

 

 

(111)  22433 

(151)  13/03/2018 

(181)  10/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/7 

(732)  “BALKAN PROGRESS CENTER” 

L.L.C. Lagjja Qëndresa, Gjon Nikollë 

Kazazi, P.N. Veternik/Prishtinë, KS 

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

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 
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e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

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

32   Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

 

 

 

(111)  22438 

(151)  14/03/2018 

(181)  10/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/9 

(732)  OSRAM GmbH Marcel-Breuer-Straße 

6, 80807 München, Germany (DE), DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  NIGHT BREAKER 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparatura ndriçimi, kryesisht llampa elektrike dhe objekte ndriçimi dhe pjesë të 

mallrave të sipërpërmendur   

 

 

 

(111)  22754 

(151)  26/03/2018 

(181)  10/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/10 

(591)  Bardhë, zi dhe hiri. 

(732)  OSRAM GmbH Marcel-Breuer-Straße 

6, 80807 München, Germany (DE), DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatura dhe instrumente shkencorë, lundrimi, studimi, fotografikë, 

kinematografikë, optikë,  peshimi, matjeje, kontrolli, të shpëtimit të jetës dhe mësimdhënie; 

aparatura dhe instrumente sinjalizimi; aparatura dhe instrumente elektrikë si dhe aparatura 

dhe instrumente për drejtimin, komutimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose 

kontrollin e energjisë elektrike; aparatura për regjistrim, transmetim ose riprodhim të 

figurave; projektorë të dhënash, projektorë fimash, mbartës të dhënash magnetike, pajisje 

dhe kompjutera për përpunim të dhënash; programe dhe softuerë të të gjitha llojeve (të 
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përfshira në klasën 9), aplikacione softuerë për pajisje elektrike dhe komonikimi; dioda 

LED (dioda që emetojnë dritë) dhe lazer (gjithashtu dioda organike LED-ë dhe lazer); 

përçuesa drite, bashkuesa optikë, sensorë optikë, barriera drite,  module për llampa LED, 

gjithashtu për qëllime sinjalizimi; ekrane në teknologjinë-LED; pajisje dhe aparatura 

elektrike dhe elektronike për operimin, rregullimin dhe kontrollin e pajisjeve të ndriçimit,  

objekteve të ndriçimit dhe llambave për sistemet e kontrollit qendror të ndërtesave dhe për 

rregullimin dhe kontrollin e instalimeve të ndërtesës, kryesisht ndërfaqe për të tillë 

aparatura dhe pajisje si dhe trasformatorë dhe balastë (rezistorë) elektronikë; transformatorë 

të vegjël, elementë të pengimit të kontakteve përfshirë spina, kapëse, manikota, kuti 

shpërndarëse, çelësa qarku; pjesë për të gjithë mallrat e sipërpërmendur të përfshirë në 

klasën 9   

10   Aparatura dhe instrumente kirurgjikalë, mjeksor, dentar dhe veterinar, gjymtyrë, sy dhe 

dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; materiale për qepje kirurgjikale; aparatura mjeksore 

rrezatimi dhe aparatura ndriçimi; pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendur të përfshirë në 

këtë klasë   

11   Aparatura ndriçimi, kryesisht llampa elektrike dhe objekte ndriçimi; aparatura ndriçimi 

dhe sisteme ndriçimi me bazë që përbëhen prej tyre, kryesisht me bazë prej LED-ëve 

(gjithashtu LED-ëve organikë); llampa LED dhe objekte ndriçimi LED (të përfshirë në këtë 

klasë) dhe pjesët e tyre; llampa ndriçimi dhe paratura dhe pajisje dhe sisteme që përbëhen 

prej tyre si dhe pjesë të tyre (të përfshira në klasën 11) me bazë LED; module prej LED, 

domethënë module bazuar në LED-e (gjithashtu bazuar në LED-e organike) me funksione 

ndriçimi për qëllime ndriçimi   

16   Materiale të shtypur kryesisht revista, gazeta, libra, katalogë dhe materiale reklame   

28   Lojra, lodra; artikuj gjimnastikorë dhe sportivë, të përfshirë në klasën 28; zbukurime të 

pemës së Krishtlindjeve; pjesë për të gjithë mallrat e sipërpërmendur të përfshirë në klasën 

28   

 

 

 

(111)  22439 

(151)  14/03/2018 

(181)  10/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/11 

(591)  Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

ngjyrë e bardhë, ngjyrë e verdhë, ngjyrë 

portokalli, ngjyrë e kuqe, ngjyrë rozë dhe 

bezh. 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija  ALKALOID AD Skopje 

Farmacevtska hemiska kozmetička industrija                         

ALKALOID AD Skopje Bul.Aleksandar 

Makedonski br. 12 1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   
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(511) 3   Peceta të lagëta për mirëmbajtjen e higjienës së sipërfaqeve të papastra të 

amvisërisë, antibakterial   

 

 

 

(111)  22442 

(151)  14/03/2018 

(181)  11/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/12 

(732)  Genericon Pharma Gesellschaft 

m.b.H. Hafnerstrasse 211 8054 Graz, AT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  PEN-V 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente ushqimore dhe preparate 

dietetike   

 

 

 

(111)  22446 

(151)  14/03/2018 

(181)  11/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/13 

(732)  Genericon Pharma Gesellschaft 

m.b.H. Hafnerstrasse 211 8054 Graz, AT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  LISINOCOMP  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente ushqimore dhe preparate 

dietetike   

 

 

 

(111)  22450 

(151)  14/03/2018 

(181)  11/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/14 

(732)  Genericon Pharma Gesellschaft 

m.b.H. Hafnerstrasse 211 8054 Graz, AT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  CANDESARCOMP 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente ushqimore dhe preparate 

dietetike   



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

351 

 

 

 

 

(111)  22986 

(151)  12/04/2018 

(181)  11/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/15 

(732)  Genericon Pharma Gesellschaft 

m.b.H. Hafnerstrasse 211 8054 Graz, AT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  RAMICOMP  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente ushqimore dhe preparate 

dietetike   

 

 

 

(111)  22453 

(151)  14/03/2018 

(181)  11/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/16 

(732)  Genericon Pharma Gesellschaft 

m.b.H. Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, AT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  TAMSU 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente ushqimore dhe preparate 

dietetike   

 

 

 

(111)  22457 

(151)  14/03/2018 

(181)  11/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/17 

(732)  Genericon Pharma Gesellschaft 

m.b.H. Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, AT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  SPIRONOCOMP 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente ushqimore dhe preparate 

dietetike   
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(111)  22461 

(151)  14/03/2018 

(181)  11/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/18 

(732)  ПИ “ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп 

Ул. “Леце Котески” бр. 23, 7500 Прилеп 

, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  CHOKOLINDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë, kakao, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, biskota, nafore, kekse, 

ëmbëlsira të vogla.   

 

 

 

(111)  22466 

(151)  14/03/2018 

(181)  11/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/19 

(732)  Top Shop International SA Via 

Ferruccio Pelli 13, CH-6900 Lugano, CH 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  LAURA AMATTI 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrim, lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapun; parfume, 

vajra esenciale, kozmetike, kremra për flokë; pastë dhëmbësh (pastë, xhel, lëng); ngjitës për 

mbajtjen e parukës; mjete ngjitëse për përdorim në kozmetikë; preparate nga aloa vera për 

destinim në kozmetikë; set kozmetike; preparate kozmetike për dobësim; shkopinj 

pambuku  për qëllime kozmetike; lesh pambuku  për përdorim në kozmetikë; yndyrë për 

përdorim në kozmetikë; kana (ngjyrë kozmetike); gjel për masazhë të cilët nuk janë për 

përdorim në medicinë;  gurë notues; faculeta të lagura me losion kozmetik; produkte toaleti 

(paisje për higjienë personale); sprej për freskimin e frymës; shirita për freskimin e frymës; 

preparate për pastrimin e protezave; gjel për zbardhjen e dhëmbëve; mjete për pastrimin e 

dhëmbëve (pasta, gjel, lëng); preparate për polirimin e protezave; preparate për pastrimin e 

gojës, të cilat nuk janë për  qëllime medicinale; shirita për zbardhjen e dhëmbëve; çilibar 

(parfum); baza për parfume me lule; ujë kolonje; ekstrakte lulesh (parfem); paisje me frymë 

(parfum); heliotropin; jonon (parfimerik); ujë livande; menta për produkte parfimerije; misk 

(parfem); parfume; ujë me erëra; llojllojshmëri (parfem); ujë toaleti; balsam, përveç 

përdorimit në medicinë; preparate kalogjene për qëllime kozmetike; ngjyra kozmetike; 

preparate për dush për higjienë personale dhe deodorim (produkte toaleti); faculeta të 

lagura me preparate për heqjen e tualetit; maska kozmetike; preparate kozmetike për çerpik; 

lapsa kozmetik; kremëra kozmetik; krem kunder plakjes dhe anti-rrudha; vetëngjitëse 

dekorative për përdorim kozmetik; kosmetika për vetulla; laps për shenimin e vetullave; 

vetulla artificiale; thonjë artificial; shkëlqye për buzë; futrolla për buzëkuq; buzëkuq; 
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preparate për tualet; preparate për heqjen e tualetit; çerpik artificial; thonjë artificial; 

shkëlçyes për buzë; futrolla për buzëkuç; buzëkuç; preparate për toalet; preparate për 

heqjen e toaletit; toalet; pluhur për tualet; ngjyrë për çrpik; llak për thonjë; preparate për 

trajtimin e thonjëve; ngjitëse dekorative për thonjë; sapun nga bajamet; sapun kundër 

djersitjes; pjesë të sapunit për toalet; deodorant sapun; sapun dezinfektues; sapun 

medicinal; sapun kundër djersitjes së këmbëve; kripëra për dush të cilat nuk janë për 

përdorim në medicinë; preparate për dush, jo për qëllime medicinale; preparate kozmetike 

për dush; preparate kundër djersitjes; deodorant për njerëz ose kafshë;  qumësht bajameje 

për përdorim në kozmetikë; paisje për regjije; qumësht për pastrim për toalet; preparate 

kozmetike për trajtimin e lëkurës; losion për përdorim në kozmetikë; xhelatinë nga vaselina 

për përdorim në kozmetikë; kremëra për zbardhjen e lëkurës; preparate për rrezitje 

(kozmetike); preparate për djellosje; puder talk, për përdorim toaleti; ngjyra për mjekërr; 

preparate për zbardhim (heqjen e ngjyrës) për përdorim në kozmetikë; shampo për 

pastrimin e flokëve në të thatë; losion për flokë; ngjyra për flokë; preparate për bërjen e 

flokëve kaçurrela; llak për flokët; balsam për flokët; produkte për drejtimin e flokëve; 

hidrogjen peroksid për përdorim në kozmetikë; dyll për mustak; neutralizator për bërjen e 

flokëve kaçurrel të përhershme; pomada për përdorim në kozmetikë; shampo; losion pas 

rroje; depilator; dyll për depilim; pasta për rrojë; guri për rrojë (antiseptik); sapun për rroje; 

preparate për rroje; kozmetika për kafshë; deodorans për kafshët që mbahen në shtëpi; 

shampo për kafshët që mbahen në shtëpi; vaj bajame; vjara aromatike (vajra eterike);  vaj 

etri nga anisa; vaj bergamot; vaj etri nga druri kedër; vaj etri nga limuni; esenca etëri; vajra 

eterike; aroma për pije (vaj eterik); aroma për ushqim (vaj eterik); vaj gvalterik; gjeraniol;   

vaj jasemine; vaj nga levanda; menta me erë (vaj eterik); vaj për përdorim në kozmetikë; 

vaj për parfem dhe erëra; vaj toaleti; vaj trandafili; safrol; terpen (vaj eterik); preparate për 

pastrim;  preparate për pastrimin e tepihëve; krema për produkte për lëkurë; preparate për 

zbardhjen e produkteve për lëkurë (polirim); preparate për mbrojtjen e lëkurës (polirim); 

krema për këpucë;  dyll për këpuca; paisje për pastrimin e këpucëve   

14   Metale të çmueshme dhe lëgurat e saja;  stoli, gurë të çmeshëm; instrumente ortarie dhe 

kronometrije; dijamante; gurë të çmuar; gurë gjysëm të çmuar; hajmali (stoli); shenjat nga 

metalet e çmuara; bylyzyk (stoli); karficë zbukurimi (stoli);  zingjirë (stoli); varëse (stoli); 

kapëse për stoli; stoli kloazone; pulla për manzhetna; vath;  fije ari, stoli; dekorime për 

kapela (sheshir) nga metalet e çmueshme; stoli nga fildishi; stoli nga çelibari i verdhë; 

materijale për stoli; medalion (stoli); çafore (stoli); gjilpëra dekorative; dekorues; stoli; 

bizhuteri; perla, stoli; gjilpëra (stoli); unaza(stoli); stoli nga metalet e çmuara, stoli; stoli për 

kafshë; rripa për kafshë; gjilpëra për kravatë;  kronografi (orë); orë dhe orë dore 

elektronike; rripa për orë; orë; kuti nga metalet e çmuara; kuti për stoli dhe kuti për orë; 

çanta për stoli; kuti për ekspozimin e stolive dhe orëve; varëse për çelsa dhe varëse 

dekorative për çelsa.    

18   Lëkura dhe imitim i lëkurës; lëkurë kafshësh; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe 

ombrella dielli; shkopinjë për ecje; ram për ombrella dhe ombrella dielli; ombrella dielli; 

unaza për ombrella; tel për ombrella dhe ombrella dielli; mbajtëse për ombrella; këllëf për 

ombrellë; doreza për ombrellë; çanta për akte;  çantë shpine për alpinizëm; çanta shpine për 

kamping; valixhe lëkure për paketim; çanta sportive; çanta; çanta për pllazhë; kuti nga fijet 

e vullkanizuara; aktçanta; kuti për vizit karta; këllëf [etui] për vizitkarta; portofol nga 

metale të çmuara për moneda; këllëf për kartela krediti (moneda); valigje udhëtimi për 

rroba; korniza për çanta dore; çanta dore; kuti për sheshir nga lëkura; çantë shpine; këllëf 
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për çelsa; shenja për bagazh; çanta për partitura muzikore; çanta rrjti për pazar; portofol 

xhepi; mbajtëse për fëmijë, çanta "kenguri"; çanta për gra; randsel (çanta japoneze 

shkollore për shpinë); ruksaq; çanta shkolle; çanta për pazar; shall mbi shpatulla për bartjen 

e bebeve; rripa për bartjen e bebeve të posalindura; doreza për valixhe; valixhe, të thata; 

valixhe për udhëtim, sandek; komplete për rrugë (mall nga lëkura); sandek (valigje); çantë e 

vogel krahu; çanta për kozmetikë, të zbrazta; çanta për kozmetikë; çanta për pazar me rrota; 

kuti nga lëkura; lesh; lidhëse nga lëkura; rripa nga lëkura; veshje për kafshët që mbahen në 

shtëpi; çanta të mëdha dhe çanta për mbajtjen e kafshëve   

25   Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; kapela për larje; bereta; kapela me strehë; kapela 

(për kokë); rrathë për sheshir;  shashir; shirit për kokë (veshje); mbulesa koke; xhybletë 

(pallto shiu); mantill, mbulesa; kësula (kësula e peshkopit); kapela për dush; kapela të vogla 

për kokë; cilindër (kapelë); çallmë; mbulesa (veshje); baluke-perçe; rroba priftërore; 

përparëse (rroba); kravata askot; shall bandana; robdishan; mbathje banjoje; rroba për not; 

rroba për plazhë; rripa (veshje); boa ( çafore leshi për gra); rroba femrash ( bodi); brkë të 

gjata për meshkuj; gjyksore; pantallona të shkurtëra; prsluci, reqipeta;  rroba priftërore për 

shërbesa; veshje për gjimnastikë; veshje nga imitimi i lëkurës; veshje nga lëkura; mantella; 

jaka (veshje); komplete (veshje); korse; korse, veshje të poshtme;  manzhetne; veshje për 

bicikleta; rretçafor që hiqen; mbrojtës për djersitje nën sçetull; fustane; rrobe banjoje; 

mbrojtës për vesh (veshje); jelek për peshkatar; mbrojtës pë ngrohjen e këmbëve, 

joelektrik; shall nga leshi; lesh (rroba); gabardinë (rroba); lidhëse; rrip dhe shtërngues; 

dorëza (rroba); take për gra; çorapa;  çorape dhe gjëra të thurura; xhaketa (veshje); fanella 

sportive (veshje); fustane me krahore; brekë (të brendshme); veshje të thurura (veshje); 

ngrohës për këmbë; triko (pantallona); xhinse; këllëf gëzofi për duar; kostume për 

maskaradë; doreza pa gishta; brez për bartjen e monedhave (veshje); shall faculeta; kravata; 

veshje e jashtme; kombinezon pune, veshje; mantel, pallto; shashil letre (veshje); xhaketa; 

pelerinë; pallto të tjera me jakë gëzofi; nënfustane; faculeta xhepi; gjep për veshje;  ponço 

veshje; pizhama, veshje konfekcioni; çarçaf pëlhure (pjesë për veshje);  sari (pëlhurë nga 

pambuku tradicionale aziatike); sarong (veshje e gjatë pëlhure tradicionale aziatike), 

veshje; shall i hollë veshje; faculeta, shall; shall; xhaketë ose këmishë nga pëlhura ose stof 

leshi për marinarë; krahëror këmishe; bluza, këmisha; këmisha me krah të shkurtër; doreza 

për skijim; fustana; fustane-pantallona; maska për fjetje; këmishë e mbrendëshme (të 

mbrendëshme); mbajtës për çorapa; çorapa të shkurtëra;  geta, çorapë deri në gju, pantofla; 

veshje sportive; maica sportive me kaisha; fanella; kanotiere sportive; lidhësa për çorapa; 

çorapa për femra; xhaketa të mbushura (veshje); rroba; krahore; çorapa të cilat e thithin 

ndjersen; mbathje të poshtme të cilat e thithin drersën;  çorape që thithin djersen; gjamper; 

triko (mbathje të poshtme për femra); maica; çorapa najlloni për femrash, triko; toge; 

nënlidhëse, gajtan për pantofla nën-gju; pantolla; brkë; mbathje të mbrendëshme; uniforma; 

jelek; veshje kundër ujit; çizme deri tek kyqi i këmbës për gra shtatzëna, veshje; sandale për 

banjo; shapka për banjo; mbathje për plazhë; pjesë të epërme për çizme; çizme për sport; 

këpucë nga pëlhura (espadrile); pjesë metalike për mbathje; pjesë të epërme për mbathje; 

kaljaçe; atlete për gjimnastikë; gjysëm çizme; take për këpuca; take; lidhsa për çizme; 

shtesa për mbathje kundër rrëshqitjes; sandale; çizme për skijim; pantofla; shtresa për 

këpucë; thembra për këpuca; majat për këpuca; çizme nga leshi i tjerrun;  stoli lëkure për 

këpucë; këpucë nga druri, nallane (kllompe   
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(111)  22468 

(151)  14/03/2018 

(181)  12/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/20 

(732)  ESSA GRUP DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ Istoç Ticaret Merkezi 

12. Ada No:18-20-22-24 Bağcılar, TR 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Syze, syze dielli, lente optike dhe kuti për to, këllëf, pjesët dhe komponentët e 

tyre.   

14   Xhevahire; imitime të xhevahireve; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra nga to; 

mansheta; gjilpërë kravate; statuja dhe figurina nga metale të çmuara; orë, orë dhe 

instrumentet kronometrike; kronometra dhe pjesët e tyre; rrypa të orës.   

18   Lëkurë e paperpunuar ose gjysem e perpunuar dhe lëkurë e kafsheve, imitime te 

lekures, lëkurë e fortë, lëkurë që përdoret për veshje te brendshme, mallrat e bërë prej 

lëkure, imitime prej lëkure apo materiale të tjera, të dizajnuara për bartjen e artikujve, të 

përfshira në këtë klasë; çanta, kuleta, kuti dhe valixhe te bëra prej lëkure apo prej lëkure te 

fortë; kuleta per çelesa, bagazhe (valixhe), kofer, ombrella; çadra; çadrat e diellit   

 

 

 

(111)  22469 

(151)  14/03/2018 

(181)  12/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/21 

(591)  e gjelbërt, e zezë, e kuqe, lila, e verdhë 

(732)  N.SH. KOPSHTI “Bota e Fëmijëve”  

Rruga: “Lekë Dukagjini” RB 4/7, D-6 nr. 1.  

Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat;  menaxhim biznesi; sherbime zyre   

41    Arsimi parashkollor dhe fillor; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.   
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(111)  22470 

(151)  14/03/2018 

(181)  12/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/22 

(732)  Hana Jahjaga Demolli, Pupla SH.P.K. 

Rruga “Ahmet Krasniqi” nr.7 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Agjensi të pasurive të paluajtshme, Agjensi të pasurive të patundshme, Agjentë 

doganorë, Agjentë sigurimesh, Agjentë shtëpish banimi, Agjentë të pasurive të paluajtshme, 

Aktivitet komisioneri, Ambjente akomodimi [apartamente], Analiza Financiare, 

Apartamente (Dhënia me qira ), Banka kursimi, Depozita të gjërave me vlerë, Dhënie 

garancie monetare, Dhënie me qira e apartamenteve, Dhënie me qira e apartamenteve të një 

pallati, Dhënie me qira e fermave, Dhënie me qira e pasurive të paluajtshme, Dhënie me 

qira e zyrave [pasuri të paluajtshme], Mbledhja e qirave, Broker I pasurive të patundëshme, 

Emetimi i simboleve dalluese me vlerë, Factoring, Financim blerjesh me kredi, Financim i 

qira-blerje, Fonde të përbashkëta, Garanci, Hua [financiare], Hua me pagesë me këste, Hua 

përkundrejt sigurimit, Informacion financiar, Informacion Financiar, Informacion 

Sigurimesh, Informacion sigurimesh, Investim Kapitali, Investime fondesh, Investime 

kapitali, Karta krediti, Këmbim parash, Koleksione, Konsulencë(Financiare), Konsulencë 

financiare, Konsulencë sigurimesh, Konsulencë, Kryerje e veprimeve bankare nga shtëpia, 

Kujdestari, Kuotacione të shkëmbimit të fondeve, Lëshimi i çeqeve të udhëtarëve, Lëshimi 

i kartave të kreditit, Likuidim, financiar, Llogaritje fiskale, Mbledhje fondesh për bamirësi, 

Shërbime fiduciare, Shërbime financuese, Shërbime garancie, Shërbime kartash krediti, 

Shërbime likujdimi biznesi, financiare, Shërbime të agjentëve për fondet dhe obligacionet, 

Shërbime të agjentëve të sigurimeve, Shërbime të depozitave të sigurta, Shërbime të 

kartave debit, Shërbime të pagimit të pensioneve Transferim fondesh Elektronik, 

Transferimi I fondeve elektronike, Veprime bankare, Veprime bankare hipoteke, Veprime 

bankare nga shtëpia, Verifikim çeku, Agjensi të mbledhjes së borxheve, Vlerësim 

Antikitetesh, Vlerësim antikash, Vlerësim (Arti ), Vlerësim arti, Vlerësim Bizhuterish, 

Vlerësim (Financiar —) [sigurim, veprime bankare, pasuri të paluajtshme], Vlerësim 

financiar [sigurime, veprime bankare, pasuri të paluajtshme], Vlerësim i artikujve të çmuar, 

Vlerësim i bizhuterive, Vlerësim i kostos së riparimit [vlerësim financiar], Çeqe udhëtarësh 

(Lëshim I çeçeve), Vlerësim i pasurive të paluajtshme, Vlerësim (Kosto riparimi ) [vlerësim 

financiar], Vlerësim numizmatik, Vlerësim (Numizmatik ), Vlerësim (Pasurish të 

paluajtshme ), Vlerësim (Vula ), Vlerësim vulash, Vlerësime (Fiskale), Zyra kredie, Zyra 

shkëmbimi çeqesh, financiare. 
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(111)  22471 

(151)  14/03/2018 

(181)  12/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/23 

(591)  E bardhë, e zezë dhe ngjyrë ari 

(732)  Burim Çitaku  Bajçinë / Podujevë , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Mjaltë   

 

 

 

(111)  22474 

(151)  14/03/2018 

(181)  16/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/25 

(591)  Bardhë dhe Zi 

(732)  PLAYBOY ENTERPRISES 

INTERNATIONAL INC. 680 North Lake 

Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

tjera; materiali i shtypur; materiali për libërlidhje; fotografitë, produktet prej letre; 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); letrat 

e lojës, shkronjat tipografike; blloqet tipografike   

18   Lëkura dhe imitimi i lëkurës, artikujt e prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë të 

përfshira në klasat tjera; lëkura e kafshëve; valixhet dhe trastat e udhëtimit; ombrellat, 
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çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat.   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

 

 

 

(111)  22477 

(151)  14/03/2018 

(181)  17/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/26 

(732)  World Trade Centers Association, Inc. 

120 Broadway, Suite 3350 New York, NY 

10271, US 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  WTC 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e shoqatës; domethënë, nxitjen dhe promovimin e tregtisë botërore 

dhe marrëdhëniet e biznesit ndërkombëtar; organizimi i panaireve, ekspozitave, paraqitjeve, 

konventave, seminare dhe konferenca për qëllime komerciale ose reklamuese; parashikimi 

ekonomik; konsultime të biznesit në lidhje me import-eksportin, dhe konsulenca tjera të 

biznesit; hulumtime te tregut; hulumtime te biznesit; dhenie me qira e makinave dhe 

pajisjeve për zyre te sekretarisë; sherbime per pergjigje te sekretarise, daktilografise, 

përpunimit te tekstit, fotokopjimit dhe telefonike; sigurimin statistikave te tregtisë dhe të 

biznesit dhe informacioneve të tjera të krahasueshme; përpilim i informatave në bazat e të 

dhënave kompjuterike; shpërndarjen e reklamave apo çështjeve promovuese; reklamat dhe 

reklamat e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; ofrimin e një bazë të dhënash 

kompjuterike on-line ku shfaqen informacione të tregtisë ndërkombëtare; shërbimet për 

menaxhimin e zyrës   

36   Dhënien me qira te pasurive të paluajtshme; agjencitë e pasurive të patundshme; 

menaxhim i pasurive të patundshme; menaxhimi i apartamenteve; dhenie me qira e 

apartamenteve; akaomodime; dhenie me qira e zyreve (pasuri te patundshme); shitjen e 

banesave komerciale; ndermjetesim per levizjen pasurive të patundshme; vlerësimi të 

pasurive të patundshme; agjencitë e banimit; menaxhimin e aseteve të pasurive  

patundshme, fondeve, financat dhe investimet   

41   Organizimin e seminareve në fushën e tregtisë ndërkombëtare; organizimin dhe 

mbajtjen e panaireve kulturore dhe arsimore, ekspozita, paraqitje, konventa, konferenca dhe 

seminare në fushën e tregtisë ndërkombëtare; shërbime të përkthimit; shërbimet e 

interpretimit gjuhës   

43   Akomodime; furnizime (ushqim dhe pije); kafe; kafiteri; restorant; hotel; restorant të 

vetë-shërbimit; bar rosticeritë; bar   
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(111)  22483 

(151)  15/03/2018 

(181)  17/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/27 

(732)  World Trade Centers Association, Inc. 

120 Broadway, Suite 3350 New York, NY 

10271, US 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  WORLD TRADE CENTER 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e shoqatës; domethënë, nxitjen dhe promovimin e tregtisë botërore 

dhe marrëdhëniet e biznesit ndërkombëtar; organizimi i panaireve, ekspozitave, paraqitjeve, 

konventave, seminare dhe konferenca për qëllime komerciale ose reklamuese; parashikimi 

ekonomik; konsultime të biznesit në lidhje me import-eksportin, dhe konsulenca tjera të 

biznesit; hulumtime te tregut; hulumtime te biznesit; dhenie me qira e makinave dhe 

pajisjeve për zyre te sekretarisë; sherbime per pergjigje te sekretarise, daktilografise, 

përpunimit te tekstit, fotokopjimit dhe telefonike; sigurimin statistikave te tregtisë dhe të 

biznesit dhe informacioneve të tjera të krahasueshme; përpilim i informatave në bazat e të 

dhënave kompjuterike; shpërndarjen e reklamave apo çështjeve promovuese; reklamat dhe 

reklamat e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; ofrimin e një bazë të dhënash 

kompjuterike on-line ku shfaqen informacione të tregtisë ndërkombëtare; shërbimet për 

menaxhimin e zyrës   

36   Dhënien me qira te pasurive të paluajtshme; agjencitë e pasurive të patundshme; 

menaxhim i pasurive të patundshme; menaxhimi i apartamenteve; dhenie me qira e 

apartamenteve; akaomodime; dhenie me qira e zyreve (pasuri te patundshme); shitjen e 

banesave komerciale; ndermjetesim per levizjen pasurive të patundshme; vlerësimi të 

pasurive të patundshme; agjencitë e banimit; menaxhimin e aseteve të pasurive  

patundshme, fondeve, financat dhe investimet   

41   Organizimin e seminareve në fushën e tregtisë ndërkombëtare; organizimin dhe 

mbajtjen e panaireve kulturore dhe arsimore, ekspozita, paraqitje, konventa, konferenca dhe 

seminare në fushën e tregtisë ndërkombëtare; shërbime të përkthimit; shërbimet e 

interpretimit gjuhës   

43   Akomodime; furnizime (ushqim dhe pije); kafe; kafiteri; restorant; hotel; restorant të 

vetë-shërbimit; bar rosticeritë; bar   

 

 

 

(111)  22488 

(151)  15/03/2018 

(181)  17/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/28 

(732)  World Trade Centers Association, Inc. 

120 Broadway, Suite 3350 New York, NY 

10271, US 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

(540)   
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(511) 35   Shërbimet e shoqatës; domethënë, nxitjen dhe promovimin e tregtisë botërore 

dhe marrëdhëniet e biznesit ndërkombëtar; organizimi i panaireve, ekspozitave, paraqitjeve, 

konventave, seminare dhe konferenca për qëllime komerciale ose reklamuese; parashikimi 

ekonomik; konsultime të biznesit në lidhje me import-eksportin, dhe konsulenca tjera të 

biznesit; hulumtime te tregut; hulumtime te biznesit; dhenie me qira e makinave dhe 

pajisjeve për zyre te sekretarisë; sherbime per pergjigje te sekretarise, daktilografise, 

përpunimit te tekstit, fotokopjimit dhe telefonike; sigurimin statistikave te tregtisë dhe të 

biznesit dhe informacioneve të tjera të krahasueshme; përpilim i informatave në bazat e të 

dhënave kompjuterike; shpërndarjen e reklamave apo çështjeve promovuese; reklamat dhe 

reklamat e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; ofrimin e një bazë të dhënash 

kompjuterike on-line ku shfaqen informacione të tregtisë ndërkombëtare; shërbimet për 

menaxhimin e zyrës   

36   Dhënien me qira te pasurive të paluajtshme; agjencitë e pasurive të patundshme; 

menaxhim i pasurive të patundshme; menaxhimi i apartamenteve; dhenie me qira e 

apartamenteve; akaomodime; dhenie me qira e zyreve (pasuri te patundshme); shitjen e 

banesave komerciale; ndermjetesim per levizjen pasurive të patundshme; vlerësimi të 

pasurive të patundshme; agjencitë e banimit; menaxhimin e aseteve të pasurive  

patundshme, fondeve, financat dhe investimet   

41   Organizimin e seminareve në fushën e tregtisë ndërkombëtare; organizimin dhe 

mbajtjen e panaireve kulturore dhe arsimore, ekspozita, paraqitje, konventa, konferenca dhe 

seminare në fushën e tregtisë ndërkombëtare; shërbime të përkthimit; shërbimet e 

interpretimit gjuhës   

43   Akomodime; furnizime (ushqim dhe pije); kafe; kafiteri; restorant; hotel; restorant të 

vetë-shërbimit; bar rosticeritë; bar   

 

 

 

(111)  22491 

(151)  15/03/2018 

(181)  17/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/29 

(732)  WEI MA AGRICULTURAL 

MACHINERY CO., LTD. B Zone, 

Luohuang Industry, Jiangjin District, 

Chongqing, CN 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   makineri bujqësore; makinat e korrjeve (vjeljeve); makina të përpunimit të drurit; 

pajisje ndezese për motorët me djegie të brendshme; kandela ndezese për motorët me naftë; 

dinamo; kollodok; makina prerese; mjete per mbajtje me dore, te ndryshme nga ato qe 

operohen me dore; kultivatore (makineri).   
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(111)  22496 

(151)  15/03/2018 

(181)  17/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/30 

(591)  E bardhë, e gjelbër 

(732)  DÜNYA FOOD İHRACAT 

İTHALAT SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Adalet Mah. Manas 

Bulvarı, No: 47 B, Kat: 40, İç Kapı: 4004, 

Bayraklı İZMİR, TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ullinj dhe vajra ulliri. Mish, shpendë;produkte të përpunuara mishi, mish i 

përpunuar shpendësh.   

 

 

 

(111)  22651 

(151)  21/03/2018 

(181)  18/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/34 

(300)  016 024 093  11/11/2016  DE 

(732)  Dr. Theiss Naturwaren GmbH 

Michelinstr. 10 66424  Homburg, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Recupar 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   mjete për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese; sapunë; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, 

duke përfshirë preparate jo medicinal për pastrimin dhe kujdesin e lëkurës, si dhe preparate 

për kujdesin e flokut; qerpik artificial; losione për flokë; mjete për pastrimin e dhëmbit 

[pasta, gjele, lëng].   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinere; medikamente për përdorim veterinerë; preparate 

sanitare për qëllime medicinale; preparate medicinale për kujdesin e flokut; preparate 

medicinale për rritjen e flokut; ushqim dietal dhe produkte dietike për qëllime medicinale; 

shtesa ushqimi; preparate vitaminoze, përfshirë kapsula vitaminoze.   
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(111)  22416 

(151)  13/03/2018 

(181)  19/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/35 

(732)  ECDL Foundation an Irish Company 

of The Grange Stillorgan Road, Blackrock, 

Co. Dublin, IE 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ICDL 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente mësimore dhe udhëzuese; softuerë kompjuterik; kompakt 

disqe; video dhe audio kaseta dhe disqe; softuerë kompjuterik dhe publikime në formë 

elektronike të ofruara nga databazat online apo nga mjetet e ofruara në Internet   

41   Shërbime edukimi dhe trajnimi, aranzhimi dhe udhëheqja e garave, seminareve, 

konferencave dhe punëtorive; publikimet e librave dhe teksteve; shërbime udhëzuese; 

shërbime ekzaminimi dhe certifikimi   

 

 

 

(111)  22431 

(151)  13/03/2018 

(181)  19/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/36 

(732)  ECDL Foundation an Irish Company 

of The Grange Stillorgan Road, Blackrock, 

Co. Dublin, IE 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)     

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente mësimore dhe udhëzuese; softuerë kompjuterik; kompakt 

disqe; video dhe audio kaseta dhe disqe; softuerë kompjuterik dhe publikime në formë 

elektronike të ofruara nga databazat online apo nga mjetet e ofruara në Internet   

41   Shërbime edukimi dhe trajnimi, aranzhimi dhe udhëheqja e garave, seminareve, 

konferencave dhe punëtorive; publikimet e librave dhe teksteve; shërbime udhëzuese; 

shërbime ekzaminimi dhe certifikimi   
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(111)  22435 

(151)  13/03/2018 

(181)  19/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/37 

(732)  Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH 

Eupener Strasse 35 32051 Herford, DE 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  COBIAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Materiale ndërtimore nga metali; materiale përforcuese nga metali për ndërtim, 

shufra dhe shufra që lidhen, rrjet, kallëp për beton; të gjitha mallërat e lartëcekura të bëra 

nga metali   

19   Materiale ndërtimore jo nga metali, materiale përforcuese për ndërtim, elemente të 

betonit ndërtimor, kallëp për beton, elemente lëvizëse nga plastika për hedhjen e betonit; të 

gjitha mallërat e lartëcekura jo nga metali   

 

 

 

(111)  22460 

(151)  14/03/2018 

(181)  20/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/38 

(591)  E zeze. E kalterte. E bardhe  

(732)  J.S.C "MAGIC ICE LULZIM ALIU L 

I P J A N, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra   

 

 

 

(111)  22464 

(151)  14/03/2018 

(181)  20/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/39 

(732)  LULZIM ALIU J.S.C "MAGIC ICE" 

 L I P J A N, KS 

(540)  SUPER PROTEIN YOGURT 
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(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra   

 

 

 

(111)  22465 

(151)  14/03/2018 

(181)  20/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/40 

(732)  FLEXOGRAF sh.p.k. Lidhja e 

Prizrenit p.n. 60000 Gjilan, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  FLEXOGRAF 

 
 

     

 
 

 

(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   

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

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

 

 

 

(111)  22472 

(151)  14/03/2018 

(181)  20/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/41 

(591)   Zi, kaltër, verdhë, purpurtë 

(732)  FLEXOGRAF sh.p.k. Lidhja e 

Prizrenit p.n. 60000 Gjilan, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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; 
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blloqet tipografike   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

 

 

 

(111)  22473 

(151)  14/03/2018 

(181)  20/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/42 

(732)  Amazon Europe Core S.à r.l. 5 rue 

Plaetis, Luxembourg, L-2338, LU 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

kinematografike, optike, për matje, peshim, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpëtim dhe 

mësim; aparate dhe instrumente për bartje, ndërprerje, transformim, akumulim, rregullim 

ose kontrollim të energjisë elektrike; aparate për xhirim, transmetim ose reproduktim të 

zërit ose fotografisë; bartësit magnetik të te dhënave, disqe për xhirim; kompakt disqe, 

DVD dhe media tjera digjitale për xhirim; mekanizma për aparate të cilët vihen ne funksion 

më monedha metalike; regjistër arke, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të 

dhënave, kompjuter; softuerë kompjuterike; aparate për shuarjen e zjarrit; softuer; pajisje 

elektrike bartëse dhe të dorës për bartje, magazinim, përdorim, xhirim, dhe shikim të tekstit, 

fotografisë, audio përshkrimeve, video përshkrimeve dhe të dhënave, duke përfshirë ato 

përmes rrjeteve globale kompjuterike, rrjeteve nga largësia, dhe rrjeteve elektronike për 

komunikim dhe pjesëve elektronike të rrjeteve për komunikim dhe pjesë elektronike dhe 

mekanike dhe pajisje për to; tabletë kompjuter, lexuesit elektronik të librit, audio dhe video 

transmetuesit, organizues personal elektronik, asistues personal digjital, dhe pajisje për 

sisteme të pozicionimit global dhe pjesë elektronike dhe mekanike dhe pajisje për të njëjtit; 

pajisje periferike për kompjuter; monitor, ekrane (displej), tela, kabllo, modem, shtypës, 

disk drajvera, adaptues, kartela për adaptues, konektues kabllovik, lidhëse për konektues, 

konektues me rrymë elektrike, stacione lidhëse dhe drajvera; mbushës për bateri; paketim i 

baterive; kartela memorike  dhe lexues për kartela memorike; zmadhues, mikrofoni dhe 

dëgjuese; shtëpiza, kapak, dhe mbajtëse për kompjuterë; shtëpiza, kapakë, dhe mbajtëse për 

pajisje elektronike dhe te dorës për transmetim(bartje), magazinim, përdorim, xhirim, dhe 

shikim të tekstit, fotografisë, audio përshkrimeve, video përshkrimeve dhe të dhënave, duke 

përfshirë edhe ato përmes rrjeteve globale kompjuterike, tablet kompjuterë, lexuesit 

elektronik te librit, audio dhe  video transmetuesit, organizator personal elektronik, asistues 

personal digjital, dhe pajisje për sisteme te pozicionimit global dhe pajisje për shfaqjen e 

materialit  elektronik te publikuar, përkatësisht, librave, magazinave, gazetave, revistave, 

prezantimeve multimediale; drejtuesit nga largësia për makina bartëse te dorës dhe 

elektronike dhe kompjuterë; adaptuesit për rrymë; USB kabllo; stacione lidhëse 

elektronike; konektuesit elektrik, tela, kabllo, dhe adoptues; drejtuesit nga largësia (pa tela) 

për pajisje bartëse elektronike dhe kompjuterë; dëgjuese dhe kufje për vesh; programe për 

sinkronizimin e të dhënave, dhe vegla programore për zhvillimin e aplikimeve për 
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kompjuterë personal dhe të dores; softueri kompjuterik për krijimin, marrjen (shkarkimin), 

bartje-transmetimin, marrje-pranimin, rregullimin, publikimin, kodimin, dekodimin, 

shfaqjen, magazinimin dhe organizimin e tekstit, grafikës, fotografisë, dhe publikimeve 

elektronike; te përmbajtjeve audio dhe  audiovizuele te xhiruara me herët, informacioneve, 

dhe komentarëve të cilat mund të mirren–shkarkohen; libra elektronike, revista, publikime 

periodike, buletinë, gazeta, zhurnalë-revista,  dhe publikime tjera të cilat mund të 

shkarkohen-merren; publikime elektronike të cilat mund te shkarkohen përmes kompjuterit 

dhe rrjeteve komunikatave  ne formë beletristike, literatura dokumentare, strica (libra me 

vizatime) dhe skenarë; filmat e metrazhit të shkurtër dhe metrazhit të gjatë në të cilët 

shfaqen tregime te trilluara dhe dokumentare dhe te cilat mund të shkarkohen përmes 

kompjuterit dhe rrjetit komunikativ; shabllone te cilat mund te shkarkohen për dizajnimin e 

librave, tregime te shkurta, ilustrime, skenarë, strica – libra me vizatime, audio dhe video 

fajle; softuerë kompjuterike për mbledhjën, rregullimin, organizimin, ndërrimin, shenimin, 

transmetimin, magazinimin dhe ndarjen e të dhenave  dhe informacioneve; audio libra dhe 

audio fajle digjitale te cilet mund te shkarkohen; softueri në lëminë e transmetimit dyhe 

shfaqjës se tekstit, fotografisë dhe zërit; softuer për administrimin  e bazës se te dhënave; 

softuer për njohjen e karakterit; softuer për njohjen e zërit; softuer për postë elektrike dhe 

shkëmbim letrash; softueri kompjuterik për qasje, shikim dhe hulumtim onlajn  bazën e te 

dhënave; tabela te shpalljeve elektronike; softuer për sinkronizim te të dhënave; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; pjesë dhe pajisje për të gjitha produktet e lartpërmendura; 

program softuerik, përkatësisht, vegla interaktive për zhvillimin e softuerit  dhe run-time 

mjedisit e cila përdoret për krijimin dhe zhvillimin e aplikacionit  të cilët mundësojnë 

qasjen e të dhënave dhe sistemeve te punëve, korporatave, afariste, te pavarura, dhe 

organeve lokale dhe qendrore të qeverisjes, organizatave ndërqeveritare, edukative, 

informative, organizatave joprofitabile te cilat shfrytëzojnë internetin dhe rrjete tjera 

teknologjike; aparate dhe instrumente për reproduktimin e zërit, fotografisë dhe të dhënave; 

aparate televizive dhe instrumente; aparate interaktive elektronike në kuptimin e kamerave, 

video kamerave, televizive, telefonave mobil, tablet kompjuterëve, laptop kompjuterëve, 

kompjuterë, pajisje për sisteme të pozicionimit global, lexuesit elektronik të librit; njësive 

për kontrollim nga largësia për cilindo nga artikujt e lartpërmendur; aparate për pastrimin e 

matësve magneti, ose optik të të dhënave; aparate për pastrimin  për përdorim me aparate 

për xhirim  ose reproduktim te audio përshkrimeve, video përshkrimeve ose të dhënave;  

furnizuesit me energji elektrike; transformatorë; bateri; kuti dhe ormane te adoptuara për 

magazinimin e bartësve magnetik ose optik te të dhënave; bartësit magnetik apo optik të të 

dhënave, disqe për xhirim; xhirime te zëshme; video xhirime; filma kinematografik; filma 

fotografik ose slajde të shfaqura; softueri kompjuterik i xhiruar me herët;  softueri i xhiruar 

me herët  për përdorim me aparate elektronike interaktive, aparate me lojëra ose aparate për 

argëtim; pjesë dhe pajisje për të gjitha produktet e lartpërmendura; softuer, softueri 

kompjuterik, produkte të softuerit,  sistemi operativ softuerik  dhe programe kompjuterike,  

duke përjashtuar veglat interaktive për zhvillimin e softuerit dhe run-time qarkut-rrethit e 

cila shfrytëzohet për krijimin  dhe zhvillimin e aplikacionit  te cilat mundësojnë qasje  të të 

dhënave dhe sistemeve korporative, afariste, te pavarura, lokale dhe qendrore te organeve 

shtetërore, organizatave ndërqeveritare, edukative, informative, organizatave joprofiabile te 

cilat shfrytëzojnë internetin dhe rrjetet tjera  teknologjike; kompjuterë, harduerin 

kompjuterik, firmuerin kompjuterik, softuerin kompjuterik, mikro-kompjutere; pajisje 

kompjuterike periferike, shtypës, terminal, monitor, nejësi vizuele displej, tastatura; aparate 
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për magazinimin e të dhënave, disqe magnetike dhe optike  dhe drajvera, shirita; aparate, 

produkte, programe dhe softuer për përpunimin e fjalëve, të dhënave dhe fotografisë, 

mbledhja, përpunimi, prezantimi dhe kontrollimi i informacioneve, baza e të dhënave,  

administrimi më bazën e të dhënave, dizajnë me ndihmën e kompjuterit, administrimi i 

punës, telekomunikimet, data-komunikimet, radio, televizion,  rrjetit komunikativ dhe 

administrimin, qeverisjen, prezantimin dhe kontrollimin e dërgimit te porosive dhe 

aplikacioneve multimediale; kabllo për mbushje, mbushës për rrymë; pajisje për mbushjen 

e baterive për pajisje bartese te dorës dhe atyre elektronike; shtypës dhe korrigjues elektrik, 

audio dhe me tel; shtëpiza, kapak, shtylla-mbajtëse, maska, zmadhuese, pajisje, monitor, 

shtypës, displej, dhe tastatura për pajisje bartëse elektronike; disqe të zbrazura 

kompjuterike; media te zbrazura digjitale për magazinim; media te zbrazura elektronike për 

magazinim; smart kartela te zbrazura; kabllo kompjuterike; kalkulatorë; këllëf për kamera; 

shtylla –mbajtëse për kamera; minj kompjuteri; ruter rrjetë kompjuteri dhe nyje te rrjeteve 

lokale; pajisje kompjuterike, përkatësisht, udhëzues kompjuterik për lidhjen eksterne te 

kabllove kompjuterike   në formën e  udhëzues të shpejtë , USB udhëzuesit; USB-HUBS; 

lexuesit e shpejt të kartelave; projektor, përkatësisht, projektor të zëshëm dhe zmadhuese; 

DVD dhëmbëzoret; DVD drajvera; pajisje periferike kompjuterike ne formë te kartelave pa 

tela (nga largësia); media lojërat; komponentë dhe pajisje për media lojëra, përkatësisht, 

kapak mbrojtës dhe këllëf  për media bartësit e lojërave, mbushës,  kabllo elektrike për 

mbushje; komponentë dhe pajisje për video elektroniken, përkatësisht, elektrikë dhe kabllo 

për mbushje dhe mbushësit;  komponentë dhe pajisje për elektroniken digjitale, 

përkatësisht, këllëf, çanta, dhe folje të përshtatshme plastike te njohura si maska  për 

mbështjellje dhe ofrimin e mbrojtës te dizajnuara special për kompjuterë dhe ofrimi i 

mbrojtjes nga grithja ose për mbrojtje special te dizajnuara për kompjuterë, audio dhe 

media transmetuesit digjitale, MP3 transmetues, telefona mobil, asistente personale 

telefonike; video elektronikë dhe  komponentë dhe pajisje për të njëjtat në formë kabllove, 

adaptueseve, mbushësve dhe baterive, pajisje periferike, dhe gjilpëra për përshkrime; USB 

kabllo; video kabllo; kabllo vazhduese; kabllo elektrike për mbushje; konvertuesit; USB 

harduer; pajisje kompjuterike dhe memorie për magazinim, përkatësisht, flesh drajvera te 

zbrazët, USB drajvera, digjitale USB kartela për magazinim dhe lexuesit e kartelave; 

komponentë dhe pajisje për shtypje, përkatësisht, kabllo; libra elektronike; softuerë 

kompjuterike për qasje në filma, TV programe, video dhe muzikë; audio, video dhe 

përmbajtje audiovizuele te cilat mund të shkarkohen, të siguruar përmes kompjuterit dhe 

rrjeteve komunikative, të cilat i karakterizojnë filmat, TV programet, video dhe muzikë; 

digjital audio fajlët të cilet mund te shkarkohen, te njohur për muzikë, lajme, shkathtësitë e 

shprehjes se mirë; programe për lojëra kompjuterike; softuer për lojëra; softuer interaktiv 

për lojëra; program interaktiv për lojëra; aplikacione për softuerin kompjuterik për pajisje 

mobile, hulumtuesit  ne internet, set-top kutive, lexuesit elektronik, dhe tablet kompjuterë, 

përkatësisht, softuer për video lojëra dhe aplikacione për softuer nga interesi i përgjithshëm  

për shoping-blerje, krahasimi i mallit, argëtimi, lajmet, administrimi i detyrave, 

menaxhmenti personal, muzika dhe video; vegla për zhvillimin e softuerit kompjuterik; 

pjesë dhe pajisje për te gjitha produktet e lartcekura; telefona, telefona mobil, videofona, 

kamera; monitorë për marrësit televiziv; transmetuesit televiziv (TV sete) dhe shpërndarësit 

televiziv; administruesit nga largësia për pranuesit televiziv (TV sete); fletore elektronike; 

bartësit magnetik të të dhënave; radio marrësit; radio shpërndarësit; video kamera; hardueri 

kompjuterik dhe softueri; softueri dhe firmuari kompjuterik,përkatësisht, programi për 
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sisteme operative, programi për sinkronizimin e te dhënave, ne kuptimin e veglave 

programore për zhvillimin  e aplikacioneve për pajisje personale  dhe kompjuterë dore, 

mobile dhe digjitale; softuer për administrim telefonimi, softueri për telefona mobil, 

telefona të mençur dhe tabloite; softuer dhe harduer për kthimin e informacioneve nga 

telefoni; softuer për drejtimin e porosive; softueri aplikativ kompjuterik për telefoni mobile, 

telefona te mençur dhe pajisje tabloite te cilat kanë të bëjnë në funksionalizimin e 

telefonave mobil;  softueri aplikativ kompjuterik dhe softueri i instaluar aplikativ 

kompjuterik për telefoni mobile, telefona të mençur dhe tablet pajisje, përkatësisht, softueri 

i cili mundëson qe fotografitë dhe video përshkrimet të gjetur në kamera  të telefonave 

mobil, telefonave të mençur dhe pajisjeve tablet  mund të ndahen në kuadër të medieve 

shoqërore  për qëllime të rrjetëzimit shoqërorë; programet kompjuterike për qasje, shikim 

dhe hulumtim onlajn bazën e të dhënave; hardueri kompjuterik dhe softueri për ofrimin e 

komunikimit te integruar  telefonik  me rrjetet e kompjuterike globale informative; pjesë 

dhe vegla  për pajisje të dorës dhe digjitale mobile; pjesë dhe vegla për telefona mobil, 

telefona të mençur dhe tabloite në formë maskash, këllëfësh, këllëf të punuar nga lëkura ose 

emetimi i lëkurës, mbështjellëse të punuara  nga pëlhura ose tekstili, bateri, bateri te cilat 

mund të mbushën, mbushës, mbushësit për bateri elektrike, kabllo për bartjen e të dhënave, 

kabllo për mbushje, dëgjuese, stereo dëgjuese, kufje për vesh, stereo zmadhuese, audio 

zmadhuese, audio zmadhuese për shtëpi, dëgjuese për aparate  komunikuese  nga largësia 

(pa tela); stereo zmadhuese personale; mikrofon; audio aparate për automjete; aparate për 

fjetje dhe mbushje te pajisjeve bartëse dhe të dorës dhe pajisjeve elektronike digjitale; 

udhëzues për përdorim ne elektronikë, makineri ose formën e lexueshme kompjuterike për 

përdorime, me, dhe shitjen në set me, të gjitha mallrat e lartpërmendura; pjesë dhe pajisje 

për të gjitha produktet e lartpërmendura; softuer për mbledhjen dhe administrimin me 

aplikacione kompjuterike përmes rrjetit global kompjuterik, të cilat mund të shkarkohen; 

softuer për njohjen e karakterit; softuer për posten elektronike dhe këmbimin e shkresave; 

set-top kutitë   

35  Reklamimi, menaxhimi afarist; administrimi afarist; punët e zyrës; administrimi me te 

dhënat  kompjuterike; përpunimi administrative  i porosive; azhurnimi i materialit 

reklamues; përpunimi i analizës se shpenzimeve; reklamimi përmes postes direkt; 

reklamimi përmes porosive përmes poste; agjensioni për punësim; licitimi; shërbimet e 

licitimit; reklamimi përmes postes direkt; shërbimet e ndihmës përgjatë menaxhimit të 

afarizmit; ndihmës përgjatë menaxhimit industrial; ndihmës përgjatë menaxhimit 

komercial; ndihmës përgjatë blerjes se mallrave dhe shërbimeve, për te tjerët, ndihmës 

përgjatë menaxhimit me hotele;  shërbimet e llogaritarisë (kontabilitetit); hulumtimi i të 

dhënave ne fajlet kompjuterike, për tjerët; rregullimi i vitrinave; paraqitja publike e 

mallrave; distribuimi i shembujve; faturimi i shërbimeve; reklamimi televiziv; ndihma 

afariste  për artist dhe interpretues; shërbimet e agjensioneve informative komerciale; 

hulumtimet afariste; fotokopjimi; agjensioni për import eksport; çështje afariste; ndihma 

përgjatë blerjes se mallit dhe shërbimeve, për tjerët; shërbimet e informimit afarist; 

administrate komerciale e licencimit te mallrave dhe shërbimeve për të tjerët; mbledhja e të 

dhënave statistikore; mbledhja dhe sistemimi i të dhënave  në bazën kompjuterike te të 

dhënave; kopjimi i dokumenteve; shërbimet e hartimit te planeve për qëllime reklamuese; 

reklamimi online ne  internet dhe rrjetet e sistemeve  tjera globale kompjuterike; analiza e 

tregut; hulumtimi i tregut; shtypja-daktilografimi; modeling për reklamimin ose 

promovimin e shitjeve; analiza e shpenzimeve; shërbimet e bartjes për ndërmarrje; onlajn 
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reklamimi në rrjetet kompjuterike; testimi i opinionit publik; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale apo reklamuese; organizimi i panaireve për qëllime komerciale apo 

reklamuese; përzgjedhja e kuadrit; krahasimi i shërbimeve (çmimet); punë profesionale 

shërbime konsultative; shërbime për marrëdhënie ma publikun; prezantimi i mallrave në 

mjetet e informimit, për destinime te shitjes me pakicë; tekstet psikologjike lidhur me 

përzgjedhjen e fuqisë punëtore; marrëdhëniet me publikun; publikimi i teksteve 

promovuese; radio reklamimi; shërbimet e ekspërtit për efikasitet; kontabiliteti; agjensione 

reklamuese; zgjerimi i materialit reklamues; administrimi me reklamim; konsalting-

këshillim për zgjedhjen e kuadrit; përshkrime; reproduktime dokumentesh; shërbime 

revizioni; këshillim për administrimin afarist; këshillim-konsalting për organizimin afarist; 

promovimi i shitjes për tjerë; promovimi i shitjes (për tjerë); krahasimi i çmimeve; 

shërbimet e sekretarisë; tekste promovuese (shkrimi); klasifikimi dhe rregullimi i 

informacioneve në bazën kompjuterike të të dhënave; stenografi;  hulumtimi për 

sponzorim; kërkimi i të dhënave në bazën kompjuterike të të dhënave, për tjerë; organizimi 

i parapagimit gazetaresk (për tjerë); organizimi i parapagimit telekomunikativ për tjerët; 

përpunimi i fjalëve; përgjigjët telefonike për parapaguesit qe nuk kanë qasje; reklamimet 

televizive; përgatitja e llogarive përfundimtare; përgatitja e regjistrave te pagave; zhvillimi i 

teksteve reklamuese; distribuimi i shembujve; reklamimi ne te hapur; përgatitje e kthimit te 

tatimit; huazimi i makinave për kopjim; huazimi i materialit promovues; huazimi i 

hapësirës reklamuese; huazimi i kohës për reklamim në mjetet e informimit; huazimi i 

makinave automatike; vlerësime afariste; parashikime ekonomike; onlajn shitja e 

produkteve lidhur me muzikën, përkatësisht xhirime muzikore, shirita muzikorë, kaseta 

muzikore, softuera për muzikë kompjuterike, laser disqe, automate muzikore (te cilët 

veprojnë me monedhë metalike) (gjuboks), CD-të muzikore, DVD-i muzikore, disqe 

digjitale optike muzikore për magazinim, disqe muzikore 3D, audio xhirime muzikore, 

xhirime audiovizuele muzikore, video xhirime muzikore, disqe dual muzikore, minidisqe 

muzikore, SACD-e muzikore, pllaka, MP3 marrësit, xhirime digjitale muzikore, xhirime 

audiovizuele digjitale muzikore; shërbimet e reklamimit, përkatësisht zgjerimi i materialit 

reklamues për te tjerë përmes onlajn rrjetit komunikativ elektronik; shërbimet e reklamimit 

te shitjes me pakicë, përkatësisht zgjerimi i materialit reklamues  për te tjerë përmes onlajn 

rrjetit komunikativ elektronik; mundësimi i kërkimit  të onlajn bazes komerciale te te 

dhënave lidhur me skenarët, muzikën, filmin, shou programe televizive, prezentimet 

multimediale, softuerin kompjuterik, audio fajlet, stripat (libra me vizatime), dhe 

publikime; hulumtimi i tregut dhe shërbime informative; futja e informacioneve ne bazën 

kompjuterike te të dhënave; hulumtimi i tregut dhe shërbime informative lidhur me 

marketingun afarist, përkatësisht, lehtësimi i ndarjes  se informacioneve relevante  personi 

fizik – personit fizik, personi fizik – subjektit afarist, subjekti afarist – personit fizik, dhe 

subjekti afarist – subjektet afarist për argëtimin dhe industrinë e argëtimit; shërbimet e 

shitjes me pakicë te kompjuterizuara onlajn, shërbimet tregtare te  automatizuara dhe 

kompjuteriuara, tregtia me mallra automatike dhe e kompjuterizuar për tjerët e cila ofrohet 

përmes  rrjeteve globale informative komunikative kompjuterike, onlajn  shërbime tregtare, 

onlajn distribuimi i  shërbimeve të shitjes me pakicë dhe shumicë, shërbimet e shitjes me 

pakicë te objekteve, porositja përmes postës, shërbimet e shitjes me pakicë te cilat ofrohen 

përmes rrjeteve globale kompjuterike, shërbimet e shitjes me pakicë onlajn, dyqane( 

dragstorë) te shitjes me pakicë, onlajn shitja me pakicë ne dyqane (dragstorë), shitja me 

pakicë në shtëpi mallrash, onlajn shitjet me pakicë ne shtëpi te mallrave, e te gjitha ne 
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lidhje me ngjyrat, fërnez, llaqe, mjeteve për zbardhim dhe substancave tjera për përdorim 

në lavanteri, preparateve për pastrim, lustrime,fshirje, preparate farmaceutike dhe sanitare, 

mjeteve dezinfektuese, fungicideve, herbicideve, vegla dore dhe armë, pajisje për ushqim, 

makina të rrojës, kompjuterë, DVD-i dhe medieve tjera te zbrazura digjitale për xhirim, te 

xhiruara më pare në DVD-i dhe media tjera digjitale të xhiruara më parë, softuerin 

kompjuterik, ndezjen e fishekzjarrëve, stolitë, instrumente orëtarësh dhe kronometrike, 

instrumente muzikore, libra, gjëra të shtypura, pajisje të zyrës, fotografi, ngjitëse për 

material të zyrës ose për përdorim në amvisni, brushëzave për vizatim, materialin për 

paketim, lëkuren dhe imitimin e lëkurës dhe mallra të punuara nga këto materiale, 

përkatësisht lidhur me lëkurën shtazore, lëkurën-peliçe, valixhe, çanta të udhëtimit, 

ombredhave dhe çadrave te diellit, shkopave për ecje, mobile, pasqyra, korniza për 

fotografi, enëve dhe pajisjeve për amvisni dhe kuzhinë, krehër dhe shpuza, brushave, 

artikujve për pastrim, qelqit, porcelanin dhe qeramikën, tavave dhe enë për përdorim në 

kuzhinë, vije dhe penj, tekstilin dhe mallërave te tekstilit, mbulesave të krevatit, mbulesa te 

tavolinave, veshje, mbathje, mbulesa te kokës, dantella dhe qëndisje, shirita dhe tojave, 

pullave, grepave dhe unazave-rrethoreve, gjilpërave dhe gjilpërave me kokë - 

kapërthyeseve, mbulesave, tapicerive-tepihëve, shtrojave dhe hasrës, linoleumin, perde te 

murit, lojëra dhe lodrave, dekorimet për bredhin e Krishtlindjes, qirinjve, dritave, poçave 

elektrike, shkrepsave; shërbimet e porositjes onlajn të mallrave te përgjithësime dhe 

mallrave për konsum te gjerë  për te tjerët; shërbimet e shitjes me pakicë te objekteve ne 

lidhje me lojërat elektronike, lojërave kompjuterike, video lojërave, softuerë për lojëra 

elektronike, softuerë për lojëra kompjuterike,  dhe softuerëve për video lojëra; shërbime 

onlajn te shitjes me pakicë të objekteve  lidhur më aktualen dhe ato te cilat mund te 

shkarkohen  me xhirimin paraprak te lojërave  elektronike; përpunimi kompjuterik onlajn i 

porosive; mbledhja e informacioneve afariste në bazën e kërkimeve te të dhënave  te 

çastshme  përmes rrjetit global kompjuterik; mbledhja e informacioneve reklamuese lidhur 

me mallrat dhe shërbimet e tjerëve te shitësve onlajn, ne udhërrëfyesin e përbashkët te 

reklamimit onlajn; siguri  onlajn i informacioneve te drejtoriumit komercial; shërbimet e 

administrimit me bazën kompjuterike te të dhënave; shërbimet e porosive onlajn; shërbimet 

e programeve loyalty-me besnikëri për konsumatoret  i cili ofron shpërblime  në kuptimin e 

zbritjes se çmimeve  për porosi te mallrave; shërbimet e shitjes me pakicë, përkatësisht, 

udhëheqja me programin për zbritje te cilët u mundësojnë  pjesëmarrësve  qe te fitojnë 

zbritje ne shërbime te dëgjimit  përmes përdorimit te programit për zbritje te anëtarëve  dhe 

programeve për ndryshueshmërinë e shkallës  se shërbimeve te dërgesave; shërbime 

afariste te ndërmjetësimit ne shitje dhe blerje te mallit  dhe ne shërbime; shërbimet e 

licitimit; shërbimet e besueshme te reklamimit; porositja  e kompjuterizuar  e shërbimeve 

online  te cilat karakterizojnë mallrat e përgjithësime dhe mallrat e konsumit te 

përgjithshme; sigurimi  online i drejtoriumit komercial-afarist;  shërbimet e bazës se të 

dhënave të cilat mundësojnë qe ti shohin dhe zgjedhin shërbimet nga ueb faqja në mënyrën 

e zakonshme; mbledhja e bazës kompjuterike të të dhënave për transmetim, shfaqje dhe 

magazinim të informacioneve për transaksione, identifikimeve dhe financave; shërbimet 

informative, përkatësisht, ofrimi i informacioneve konsumatorëve për produktet e shitjes 

me pakicë, te cilët karakterizojnë qasjen e produkteve specifike te produkteve te interesit 

për ta; online shërbimet e informacioneve afariste, përkatësisht, analiza e  preferencave te 

individëve dhe sigurimi i shikimit dhe porositjes se produkteve; përpunimi kompjuterik i 

porosive për blerjen online; sigurimi i informacionit-komercial te drejtoriumit online; 
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shërbimet e reklamimit, përkatësisht, zgjerimi i reklamimit për tjerët përmes rrjetit 

komunikativ elektronik online dhe ofrimi informacioneve-komerciale te drejtoriumit për 

adhuruesit e lojërave elektronike; shtëpi te mallrave, online shitjet me pakicë të shtëpive te 

mallrave dhe shërbimet e kompjuterizuara online te porosive  te cilat karakterizojnë  

aparatet dhe instrumentet  shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, optike, 

për matje, peshim, sinjalizim, kontrollim, ndihëm dhe mësim, aparate dhe instrumente për 

bartje, ndërprerje, transformim, akumulim, rregullim ose kontrollim te energjisë elektrike, 

aparate për xhirim, transmetim ose reproduktim te zërit ose fotografisë, bartësit magnetik të 

të dhënave, disqe për xhirim, kompakt disqe, DVD-it, disqe optike  te dendësisë se lartë dhe 

media tjera për xhirime digjitale, mekanizma për aparate te cilat lëvizin me monedha 

metalike, regjistër arke, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e te dhënave, kompjuter, 

softueri kompjuterik, softuer, pajisje bartëse dhe te dorës elektronike për bartje, magazinim, 

përdorim, xhirim dhe shikim te tekstit, fotografisë, audio përshkrimeve, video përshkrimeve 

dhe te dhënave përmes rrjet global kompjuterik, rrjeteve nga largësia (pa tela), dhe rrjeteve 

elektronike komunikative, tablet kompjuter, lexuesit elektronik te librit, audio dhe video 

transmetues, organizatorë elektronik personal, asistente digjitale personale dhe pajisje për 

sisteme  te pozicionimit global, pajisje periferike kompjuterike, monitor, displej, tela, 

kabllo, modem, shtypës, disk drajvera, adapter, kartela për adaptera, kyqes për kabllo, 

konektor për qasje-kyçje, konektor për mbushje me energji elektrike, stacione kyçëse, dhe 

drajvera,  mbushe te baterive, paketimi i baterive, kartela memorike dhe lexues i kartelave 

memorike, zmadhuese, mikrofona, dhe dëgjuese, shtëpiza, kapakë, dhe qëndresa – mbajtëse 

për kompjuterë, këllëf, mbulesë dhe mbajtëse për pajisje dore dhe elektronike  për bartje, 

magazinim, përdorim, xhirim, dhe shikim-kontrollim te tekstit, fotografisë, zërit, audio 

përshkrimeve, video përshkrimeve dhe te dhënave doke përfshirë edhe përs rrjetit global 

kompjuterik, tablet kompjuterët, lexuesit elektronik te librit, audio dhe video transmetuesit, 

organizues personal elektronik, asistente personale digjitale, dhe pajisje për sisteme te 

pozicionimit global dhe pajisje për paraqitjen e materialit te publikuara elektronik, 

përkatësisht, librit, zhurnalëve-revistave,gazetave, revistave, prezantimit multimedial, 

administrimi nga largësia për pajisje elektronike dhe te dorës si dhe kompjuterë, adapter për 

rrymë, USB kabllo, stacione kyçëse elektronike, mbushës baterive, konektues elektrik, tela, 

kabllo, dhe adoptues, komandues nga largësia për pajisje elektronike, dëgjuese dhe pufje 

për vesh, programe për sinkronizimin  e te dhënave,  dhe vegla programuese për zhvillimin 

e aplikacioneve për kompjuter personal dhe dore, program kompjuterik për krijimin, 

shkarkimin, bartjen, pranimin-marrjen, ndryshimin, lëshimin, kodimin, dekodimin, 

shfaqjen, magazinimin dhe organizimin e tekstit, grafikes, fotografisë, dhe publikimeve 

elektronike, përmbajtjeve audio dhe audiovizuele te xhiruara me herët, informacioneve, dhe 

komentarëve te cilët mund te shkarkohen, libra elektronike, revista, publikime periodike, 

buletina, gazeta, - revista, dhe publikime tjera te cilat mund te shkarkohen, publikime 

elektronike në leminë e baletristikes, literature dokumentare, stripa (libra me vizatime) dhe 

skenarë te cilat mund te shkarkohen përmes kompjuterit dhe rrjeteve komunikuese, film atë 

metrazhit te shkurtër dhe te gjatë te cilët shfaqin tregime te imagjinuara  dhe dokumentare  

dhe te cilet mund te shkarkohen përmes kompjuterit dhe rrjeteve komunikuese, shabllone te 

cilat mund te shkarkohen për dizajnimin e librit, tregimeve te shkurta, ilustrimeve, 

skenarëve, stripave, audio dhe video fajlave, softueri kompjuterik për mbledhjen, 

rregullimin, organizimin, ndryshimin, etiketimin, bartjen,magazinimin dhe ndarjen e te 

dhënave dhe informacioneve, audio libri dhe audio digjital fajlet te cilat mund te 
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shkarkohen, softuer për transmetimin dhe shfaqjen e tekstit, fotografisë dhe zërit, softuer  

për administrimin me bazën e të dhënave, softuerë për njohjen e karakterit, softuer për 

njohjen e zërit, softuer për postë elektronike dhe këmbim me shkrim, softueri kompjuterik 

për qasje, kontrollim dhe hulumtim online bazën e te dhënave  dhe tabela elektronike 

reklamuese, softuer për sinkronizimin e te dhënave, softuer për zhvillimin e aplikacioneve, 

preparate për zbardhim dhe substance tjera për përdorim në lavanteri, preparate për pastrim, 

lustrim, heqje te yndyrës dhe gdhendje, sapun, parfumeri, vaj eterik, kozmetika, losione për 

flokë, pasta dhëmbësh, preparate farmaceutike veterinere, preparate sanitare për përdorim 

në mjekësi, substance dietike te adoptuara për përdorim ne mjekësi, ushqim për foshnje, 

lekopleste, materiale për mbushjen e dhëmbit, rrëshira dentare, mjete dezinfektive, 

preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicide, herbicide, metale te zakonshme dhe 

legura te tyre, mallra nga metalet e zakonshme, përkatësisht, material metalik ndërtimi, 

konstruksione bartëse metalike, material metalike për binarë, kabllo jo elektrike dhe tela 

nga metalet e zakonshme, material nga hekuri, mallra te imta hekuri, gypa dhe gypëza nga 

metali, sefa, miniera, vegla dore dhe armë (për përdorim me dorë), pajisje për ushqim,armë 

te ftohta, makina te rrojës, aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinal, dentare dhe 

veterinere, gjymtyrë artificiale, sy dhe dhembë, produkte ortopedike, pajisje kirurgjike për 

qepjen e varrës, pajisje për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, ftohje, tharje, 

ventilim, furnizim me ujë, dhe për pajisje sanitare, automjete, pajisje për lëvizje ne tokë-

tokësore,ajrore ose ujë, metale fisnike dhe legura te tyre, stoli, gurë te çmueshëm, 

instrumente orëtarësh dhe kronometrike, instrumente muzikore, libra beletristike (trillime) 

dhe literature dokumentare me tema te ndryshme, komplet librash beletristike (trillimesh) 

dhe literature dokumentare, stripa-liber me vizatime, strip romane, tregime me ilustrime 

dhe tregime stripash-liber me vizatime, ilustrime, dhe vizatime, publikime periodike nga 

lëmi i stripave-libra me vizatime, ilustrime, dhe ose vizatime, letër, kartuç, material për 

shtypje dhe libra, material për libërlidhje, fotografi, material i zyrës, pllakate dhe ngjitës për 

material te zyres ose për përdorim ne amvisni, material artistik, brushëza, makina shkrimi 

dhe pajisje për zyre, material për mësim dhe aftësim, material plastik për paketim, germa te 

shtypit, klishe, material i shtypur nga lëmi i kompjuterit, , material i shtypur nga lëmi i 

tablet kompjuterit, material për shtypje nga lëmi i produkteve multimediale, shërbime 

interactive dhe  te produkteve online, publikime te shtypura, libra, revista, buletini, 

publikime periodike, broshura, libreza, pamflete, doracak, zhurnale-revista, ngjitës, urime, 

material reklamues dhe promovues, katalogë, katalogë ne lidhje me softuerin kompjuterik, 

broshura kompjuterike, doracak kompjuterik, publikime lidhur me harduerin kompjuterik, 

udhëzues për përdorimin e kompjuterit, doracak për kompjuter, publikime lidhur me 

teknologjinë, teknologji digjitale dhe makina, katalogë lidhur me aparate dhe instrumente 

muzikore, katalogë lidhur me aparate për telekomunikim, telefonave mobil, pajisjeve te 

dorës dhe digjitale mobile elektronike për dërgimin dhe pranimin e thirrjeve telefonike, 

faksave, postes elektronike, video përshkrimeve, instant këmbimeve, muzikës, punimeve 

audiovizuele dhe tjera multimediale, dhe te dhënave tjera digjitale, librave muzikore, 

udhëzimeve për përdorim në muzikë, revistave muzikore, pajisjeve për tavolina, libër  

emrash dhe adresar për telefona, agjenda, afatore, kalendarë, posterë, fotografi te montuara 

dhe te pa montuara, shabllonë për shtypje ne maica me mëngë te shkurta dhe dukse (triko), 

material për shfaqje, ngjitëse për qelq dhe mbrojtës (te automjetet), libreza për shitjen e 

audio shiritave, pjesë dhe vegla për mallrat e lartpërmendura,lëkura dhe emetimi i lëkurës, 

dhe mallra te punuara nga këto materiale, përkatësisht, lëkura shtazore, lëkurë - peliçe, 
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valixhe dhe çanta te udhëtimit, ombredha, çadra te shiut dhe shkop për ecje, kamxhik dhe 

produkte te saraçëve dhe pajisje te kuajve, mobile, pasqyre, korniza për fotografi, produkte 

nga druri, tapa, kallami, thupra, briri, ashti, guaca, qelibari, sedefi-parica, shkuma e detit 

dhe zëvendësuesit te te gjitha këtyre materialeve, ose nga plastika, përkatësisht, mobile, 

pasqyre, korniza për fotografi, shporta, raft për libra, mbajtëse për shishe, dërrasa për 

prerje,varëse, enë për magazinim, kapak për shishe, shporta për rroba me kapak, ushqyese 

për foshnje, dekorues bartës, ormare, tabaka, jastëk,grepa për përde për vaskë, pajisje dhe 

enë për amvisni ose kuzhinë, krehër dhe shpuza, brusha, material për punimin e brushave, 

pajisje për pastrim, tel për gërryerjen e parketit, qelq i pa përpunuar ose gjysme i përpunuar, 

gjera te qelqit, enë porcelani apo qeramike, pëlhura dhe produkte tekstili, mbulesa shtrati 

dhe tavolinash,veshje, mbathje, mbulesa te kokës, lojëra dhe lodra, produkte për 

gjimnastikë dhe sport, dekorime për bredhin e Krishtlindjes, mish, peshk, shtazë dhe shtazë 

gjahu, ekstrakte mishi, pemë dhe perime te konservuara, ngrira, thara dhe ziera, xhelatinë, 

gjemë dhe kompote, vezë, qumësht dhe produkte te qumështit, vaj dhe yndyrë për ushqim, 

kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues për kafe, miell dhe preparatet 

punuara nga drithërat, bukë, pjekurin dhe ëmbëlsira, akull, mjaltë, shurup nga melasa, 

tharëm, pluhur për pjekurinë, krip, mustardë, uthull, salca (mëlmesa), mëlmesa te 

ndryshme, akull, produkte dhe fara-kokrra bujqësore, kopshtare dhe  malore,  shtazë te 

gjalla, fruta dhe perime te freskëta, farëra, bimë natyrale dhe lule, ushqim për kafshë, 

ëmbëltues, birra, ujë mineral dhe me sodë dhe pije tjera jo alkoolike, pije nga frutat dhe 

lëngje frutash, shurup dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve  dhe pijeve alkoolike, 

telefona, telefona mobil, videofona, kamera, monitor për pranuesit televiziv, pranuesit 

televiziv [TV sete], dhe shpërndarësit televiziv, komandues nga largësia për pranuesit 

televiziv [TV sete], shënues elektronike, bartësit magnetik te te dhënave, radio pranuesit, 

radio shpërndarësit, video kamera, hardueri kompjuterik dhe softueri, softueri dhe firmueri 

kompjuterik, përkatësisht, programi për sistemin operativ, programi për sinkronizimin e te 

dhënave  ne kuptimin e veglave programore për zhvillimin e aplikacioneve për kompjuterë 

personale  dhe ata te dorës  dhe pajisje mobile digjitale elektronike, softuer për administrim 

me telefoni, softuer për telefona mobil, telefona te mençur dhe tablet, softuer dhe  harduer 

për kthimin e informacioneve nga telefoni, softuer për ridrejtimin e porosive, softueri 

aplikativ kompjuterik  për telefona mobil, telefona te mençur dhe tablet pajisje te cilat kanë 

te bëjnë ne funksionalizimin e telefonave mobil, softueri aplikativ kompjuterik dhe softueri 

i ngulitur aplikativ kompjuterik për telefona mobil, telefona te mençur dhe tablet pajisje, 

përkatësisht, softuerë te cilët mundësojnë qe fotografitë dhe video përshkrimet te gjetura në 

kamera në telefona mobil, telefona të mençur dhe tablet pajisje  te ndahen ne kuadër  te 

medieve shoqërore për qëllime te rrjetëzimit shoqërorë, program kompjuterik për qasje, 

kontrollim-shikim dhe hulumtimin online te bazës, hardueri kompjuterik dhe softueri për 

ofrimin e komunikimit te integruar telefonik me rrjetet e kompjuterizuara globale 

informative, pjesë dhe pajisje për aparate dore dhe mobile digjitale elektronike, pjesë dhe 

aksesorë për telefona mobil, telefona te mençur dhe tablet ne kuptimin e mbulues, këllëfit të 

punuara nga lëkura dhe emetimi i lëkurës, mbështjellëse te punuara nga pëlhura ose tekstili, 

bateri, bateritë te cilat mbushen, mbushës, mbushës për bateri elektrike, kabllo për bartjen e 

te dhënave, kabllo për mbushje, dëgjuese, stereo dëgjuese, kufje për vesh, stereo 

zmadhuese, audio zmadhuese, audio zmadhuese për shtëpi, dëgjuese për aparate për 

komunikim nga largësia, zmadhuese personale stereo, mikrofon, audio aparate për 

automjete, aparate për lidhjen dhe mbushjen dhe transmetim me dorë dhe  digjitale 
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elektronike, udhezime për përdorim ne elektronikë, aksesor makinash dhe kompjuterësh në 

formë të lexueshme për përdorim me të gjithë mallrat e cekura më lartë dhe shitet në 

komplet (set), pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartcekura, softuer për çasje dhe 

administrim me aplikimet kompjuterike përmes rrjetit global kompjuterik i cili mund të 

shkarkohet, softuer për njohjen e karakterit, postës elektronike dhe softuer për letërkëmbim, 

set-top kuti; ofrim i informative për konsumatorët lidhur me prodhimin përmes internetit 

ose përmes rrjeteve tjera komunikuese; shërbime online kompjuterike të porosisë të cilat 

kanë të bëjnë me preparate për zbardhim dhe substance të tjera për përdorim në lavanderi, 

preparate për pastrim,  lustrim, heqje te yndyrës dhe gdhendje, sapunë, parfumeri, vaj 

eterik, kozmetikë, losione për flokë, pasta për dhembesh, preparate farmaceutike dhe 

veterinare, preparate sanitare për përdorim ne mjekësi, substanca dietike te adoptuara për 

përdori mjekësorë, ushqim për foshnje, lekopleste, material për lidhje-mbështjellje, material 

për mbushjen e dhëmbit, rrëshirë dentare,  mjete dezinfektive, preparate  për shkatërrimin e 

dëmtuesve, fungicide, herbicide, metale te zakonshme dhe legura te tyre, mallra nga metalet 

e zakonshme, përkatësisht, materiale metalike ndërtimore, konstruksione bartëse metalike, 

material metalike për binarë, kabllo jo elektrike dhe tela nga metal i zakonshëm, gjera te 

hekurit, mallra te imëta te hekurit, gypa dhe gypëza nga metali, sefe, miniera, vegla dore 

dhe armë (për përdorim dore), aksesorë për ushqim, armë te ftohta, makina te rrojës, 

aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike,për matje , peshim, sinjalizim, kontrollim (inspektim), për shpëtim dhe për aftësim, 

aparate dhe instrumente për bartje, ndërprerje, transformim, akumulim, rregullim ose 

kontrollim te energjisë elektrike, aparate për xhirim, transmetim ose reproduktim të zërit 

apo fotografisë, bartësit magnetik të të dhënave, disqe për xhirim, mekanizma për aparate të 

cilët vihen në lëvizje me monedha metalike, regjistër arke, makina llogaritëse, pajisje dhe 

kompjuterë për përpunimin e të dhënave, pajisje për shuarjen e zjarrit, CD-e, DVD-i dhe 

disqe optike  të dendësisë se lartë, laptop kompjuter, tablet kompjuter, pajisje dore 

elektronike, asistente personale digjitale, transmetuesit muzikorë digjital, telefona mobil, 

telefona te mençur, kamera digjitale dhe video kamera digjitale, lexuesit elektronik të librit, 

pajisje komunikuese nga largësia (pa tela), aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, 

dentare dhe veterinere, gjymtyrë artificiale, sy dhe dhembë, produkte ortopedike, pajisje 

kirurgjike për qepjen e plagës, pajisje për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, 

ftohje, therje, ventilim furnizimin me ujë dhe për përdorimin sanitarë, automjete, pajisje për 

lëvizje tokësore, ajrore ose ujë, metale fisnike dhe legura te tyre, stoli, gurë te çmueshëm, 

instrumente orëtarësh dhe kronometrike,instrumente muzikore, libra  beletristike- trilluese 

dhe literature dokumentare me tema te ndryshme, komplete librash beletristike-me trillime 

dhe literature dokumentare, stripa-libra me figura, strip romane, tregime me ilustrime dhe 

libra stripa-me figura, ilustrime dhe vizatime, publikime periodike nga lëmi i stripave-

librave me fotografi, ilustrimeve, dhe vizatimeve, letër,kartuç, material i shtypur dhe libra, 

material për libërlidhje, fotografi, material për zyre, pllakate dhe ngjitëse për material te 

zyrës ose për përdorim ne amvisni, material artistik, brushëza, makina shkrimi dhe pajisje 

për zyre, material për mësim dhe aftësim, material plastik për paketim, germa shtypi, 

klishe, material të shtypura nga lëmi i kompjuterëve, material te shtypura nga lëmi i tablet 

kompjuterave, material i shtypur nga lëmi i produkteve multimediale, produkteve 

interactive dhe shërbimeve online, publikime te shtypura, libra, revista, buletine, publikime 

periodike, brodhura, libreza, pamflete, doracak, zhurnalë-revista, uresa, urime, material 

reklamuese dhe promovuese, katalogë, katalogë lidhur me softuerin kompjuterik, broshura 
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kompjuterike, doracak kompjuterik, publikime lidhur me harduerin kompjuterik, doracak te 

cilët kanë te bëjnë me harduerin kompjuterik, udhëzues për përdorimin e harduerit 

kompjuterik, udhëzime për përdorimin e kompjuterit, doracak për kompjuterë, publikime 

lidhur me teknologjinë, teknologji digjitale dhe pajisje, katalogë lidhur me aparate dhe 

instrumente muzikore, katalogë lidhur me aparate telekomunikuese, telefona mobil, pajisje 

dore dhe  mobile digjitale elektronike për dërgimin dhe pranimin e thirrjeve telefonike, 

faks, posta elektronike, video përshkrime, këmbimet e menjëhershme te shkrimeve(instant), 

muzikë, punime tjera multimediale dhe audiovizuele dhe te hënave tjera digjitale, libra 

muzikore, udhëzues për përdorim ne muzikë, revista muzikore, pajisje te tavolinave, 

emërues dhe adresarë telefonik, agjenda, afatore, kalendarë, postera, fotografive te 

montuara dhe te pa montuara, shabllone për shtypje ne maica me mëngë te shkurta dhe 

triko, material për shfaqje, ngjitës për qelq (xhama) dhe mbrojtës (te automjetet), libreza 

për shitjen e audio shiritave,pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura, lëkura dhe 

emetimi i lëkurës, dhe mallra te punuara nga këto materiale, përkatësisht, lëkura shtazore, 

lëkurë-peliçe, valixhe dhe çanta te dorës, ombredha,dhe çadra te diellit dhe shkopa për ecje, 

kamxhik, pajisje saraçësh dhe shala te kuajve, mobile, pasqyra, korniza për fotografi, 

produkte nga druri, tapa, kallami, thupra, briri, ashti, guaska, qelibari, sedefi-parica, 

shkuma e detit dhe zëvendësuesit e te gjitha këtyre materialeve, ose nga plastika, 

përkatësisht, mobile, pasqyra,korniza për fotografi, shporta, rafte për libra, mbajtëse për 

shishe, dërrasa për prerje, varëse rrobash,enë për magazinim, qepa për shishe, shporta me 

kapak për ndresa, ushqyese për foshnje, stoli bartëse, ormare, tabaka, jastëk, unaza për 

perde për vaskë, pajisje dhe enë për amvisni kuzhinë, krehër she shpuza,brusha, material 

për punimin e brushave, pajisje për pastrim, tela për gërryerjen e parketit, qelq i 

papërpunuar ose gjysme i përpunuar, gjëra te qelqit, porcelanit dhe enë nga qeramika, 

pëlhura dhe produkte tekstili, mbulesa krevati dhe tavoline, veshje, mbathje, mbulesa koke, 

lojëra dhe lodra, produkte për gjimnastikë dhe sport, dekorime për drurin e Krishtlindjes, 

mish, peshk, shtazë dhe shtazë gjahu, ekstrakte mishi, pemë dhe perime te konservuara, 

ngrira, thara dhe ziera, xhelatinë, gjemë, kompote,vezë, qumësht dhe produkte te qumështit, 

vaj dhe yndyrë për ushqim, kafe çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues për 

kafe, miell dhe preparate te punuara nga drithërat, bukë,  pjekurinë dhe ëmbëlsira, akull, 

mjaltë, shurup nga melasa, tharëm, pluhur për pjekurinë, krip, mustardë, uthull, salca 

(mëlmesa), mëlmesa te ndryshme, akull, produkte dhe kokrra-fara bujqësore, kopshtare dhe 

malore, shtazë te gjalla, fruta dhe perime te freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale, ushqim, 

për kafshë, ëmbëltues, birra, ujë mineral dhe me sodë dhe pije tjera jo alkoolike, pije nga 

frutat dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve dhe pijeve 

alkoolike; mundësimi i hulumtimit te bazës se te dhënave  nga lëmi i informacioneve 

afariste te çastshme i informacioneve afariste  te çastshme përmes bazës  globale te rrjetit 

kompjuterik; mundësimi i kërkimit online te udhërrëfyesit reklamues i cili ka te bëjë ne 

mallra dhe shërbime te shitësve tjerë online; zgjerimi i reklamimit për te tjeret  përmes 

rrjetit komunikativ elektronik online; marketing prodhimet ne vendëshitje; reklamimi i 

mallit dhe shërbimeve tjera përmes ofertave te kufizuara te zbritjeve përmes online rrjetit 

elektronik komunikativ; mbledhja e ofrueseve te zgjedhur të shërbimeve në kuadër te 

fushës se telekomunikimit, shërbime financiare (kredit konsumatoresh), udhëtimeve dhe 

vendstrehimeve, shërbimet e konsultimit kompjuterik/shërbimet e tregtisë elektronike, 

mirëmbajtja e uebfaqe, shërbimet e shitjes dhe licitimit lidhur me spektrin e gjerë  te 

mallrave për konsumatorë, dhe shërbimet e mirëmbajtjes se produkteve/shërbimet e 
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zgjeruara te garantimit qe ti mundësohet tjerëve qe ne mënyrë te zakonshme  te shohin dhe 

zgjedhin  këto shërbime nga uebfaqëja; parapagimi ne libra, artikuj,ose stripa-libra me 

fotografi; shërbimet e reklamimit, përkatësisht, reklamimi i mallit dhe shërbimeve për te 

tjerët; sigurimi i bazës se te dhënave te cilat mund te kërkohen nga lemi i informacionit 

afarist përmes rrjetit global dhe kompjuterik; sigurimi online udhërrëfyesit për reklamim i 

cili mund te kërkohet  dhe i cili ka te bëjë më mallra dhe shërbime te tjerëve online; 

shërbimet e administrimi me bazën e te dhënave shërbimet e kompjuterizimit online te 

kërkimeve dhe porosive te cilat kanë te bëjnë me filmat e metrazhit te shkurtër, fotografi 

lëvizëse, dokumentare, film të metrazhit te gjatë, programe televizive, grafikë, animacione 

dhe prezantime multimediale, dhe punime tjera audiovizuele në formë te video kasetave-

shiritave, kompakt disqeve, DVD-ive, disqeve optike te dendësisë se lartë, aparateve për 

marrje digjitale dhe transmetimin direkt digjital. 

Klasa 36: Sigurimi; afarizmi financiarë; monetarë, punët (monetare); punët lidhur me 

patundëshëmerinë. 

Klasa 38: Telekomunikacioni; shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, transmetimi 

elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimeve të tjera të transmetuara 

audio dhe video dhe audio dhe video që mund të shkarkohen; ofrimi i buletineve elektronik 

për transmetimin e porosive në mesin e përdoruesve të kompjuterit në lidhje me 

informacionet lidhur me mallrat e konsumit të gjerë; transmetimin e shërbimeve në internet; 

dërgimi i porosive me transmetim elektronik; shërbimeve telekomunikuese, përkatësisht, 

transmetimit elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimit të tjetër të 

transmetuara në audio dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale, si dhe audio 

dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale që mund të shkarkohen; transmetimi 

audio i porosive zanore, muzikës, koncerteve dhe programeve të radios; shërbimet e 

komunikimit pa tela; shërbimi digjital wireless për të dërguar porosi me tekst dhe 

numerike; komunikimi përmes lexuesve pa tel te librave elektronike; mundësimi i qasjes në 

një bazë të dhënash interaktive për transmetimin e porosive midis përdoruesve të 

kompjuterit dhe abonentëve në lidhje me muzikën, librat, filmat, filmat e shfaqur, 

programet televizive, lojëra, lodra, artikuj sportiv, elektronikë, prezantime multimediale, 

udherefyes dhe video dhe DVD  dhe mallra të tjera për përdorim ne amvisëri dhe mallra të 

konsumit të gjerë, recensione të produkteve dhe blerja përmes internetit; transmetimin 

elektronik të informatave dhe të dhënave; transmetimit audio dhe transmetimit të medieve 

digjitale arsimore dhe zbavitëse; shërbimet e komunikimit për transmetim, ruajtja në kesh 

memorie, çasje, marrje, shkarki, transmetim online, filtrimin, transmetim, shpërndarje, 

shfaqje, formatim, duke pasqyruar bartjen e tekstit, të imazheve, audio dhe video 

përshkrimeve dhe të dhënave përmes rrjeteve të telekomunikacionit, rrjeteve të 

komunikimit pa tel dhe interneti; duke siguruar forume në internet, online dhomë "chat" 

(komunikim) dhe komunitetet online për transmetimin e porosive midis shfrytëzuesve të 

kompjuterit; duke siguruar qasje në manuale në internet, bazat e të dhënave, faqet e 

internetit dhe blogje për ngjarjet aktuale, dhe materialeve të referencës në internet; qasja në 

paisje ndihmëse apo paisje elektronike në drejtim të ofrimit të shërbimeve, lidhjes 

telekomunikuese për transferimin e fotografive, porosive, audio, vizuale, audiovizuale dhe 

punëve multimediale në mesin e lexuesve të postës elektronike, telefonat mobil, smartfonët, 

pajisje portative elektronike të lëvizshëm, pajisjet bartëse digjitale, tableta, ose kompjuter; 

transmetim audio, materiale vizuale dhe audiovizuale nëpërmjet internetit apo rrjete të tjera 

kompjuterike ose të komunikimit; duke siguruar në internet dhomë "biseda" (komunikim), 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

377 

 

forumet e internetit dhe komuniteteve online për transmetimin e fotove, video, tekste, të 

dhëna, imazhe dhe vepra të tjera elektronike; shkarkim audio; transmetim video; sigurimin 

e rrjetit në internet që mundëson përdoruesve për të hyrë dhe të ndajnë përmbajtjen, tekstin, 

vepra vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, vepra letrare, të dhëna, skedar, fotografi, 

dokumente dhe punime elektronike; ofrimin e shërbimeve nëpërmjet rrjeteve online, duke i 

lejuar përdoruesit për të ndarë përmbajtjen, foto, video përshkrime, tekst, të dhëna, imazhe 

dhe vepra të tjera elektronike që kanë të bëjnë me argëtimin, duke përfshirë filma, 

televizion, veprave audiovizuale, muzikë, vepra audio, libra, teatër, vepra letrare, sportive, 

aktivitete rekreative, aktivitetet e kohës së lirë, turne, arti, valle, muzikore, ekspozita, 

udhëzime sportive, klubeve, radio, komedi, konkurse, vepra pamore, lojëra, lodra, festivale, 

muzeume, parqe, ngjarjet kulturore, koncerte, botuese, animacione, ngjarjet aktuale, modë, 

prezantime multimediale, histori, gjuhë, artet liberale, matematikë, biznes, shkencë, 

teknologji, hobi, kulturë, sport, art, psikologji dhe filozofi; sigurimin e një faqe interneti e 

cila u mundëson shfrytëzuesve të kompjuterit që të transmetojnë, të ruajnë ne memorien, të 

fshehin, të bartin, të transmetojnë, te shfaqin, te formatizon, te kryejnë transmetimin dhe qe 

te ndajnë përmbajtje te ndryshme, teksti, vepra vizuale, vepra audio, audiovizuale, vepra 

letrare, të dhëna, fotografi, dokumente dhe vepra elektronike; duke siguruar një website që 

lejon përdoruesit e kompjuterit për të transferuar, për të ruajtura dhe fshehur në memorie, 

për te marre, shkarkuar, transmetuar, imituar, shfaqur, formatizuar, qe te bartin 

transmetimin dhe të ndajnë foto, video, tekst, të dhëna, imazhe dhe vepra të tjera 

elektronike; sigurimin e portaleve online për qëllime argëtuese në fushën e filmit, 

televizionit, veprave audiovizuale, muzikë, vepra audio, librave, teatër, veprave letrare, 

ngjarjet sportive, aktivitete rekreative, aktivitetet e kohës së lirë, turne, artit, valle, mjuzikël, 

ekspozita, udhëzim sportive, klube, radio, komedi, konkurse, vepra vizuale, lodra, lojëra, 

festivale, muzetë, parqet, ngjarjet kulturore, koncerte, botuese, animacion, ngjarjet aktuale, 

shfaqje të modës, dhe prezantime multimediale; shërbimeve telekomunikuese, përkatësisht, 

duke siguruar buletin elektronik për shkëmbimin e porosive mes përdoruesve të kompjuterit 

në lidhje me dëfrimin; sigurimi hapësirave për “chat” (komunikim) interaktiv për të 

shkëmbyer porosi mes përdoruesve të kompjuterit dhe abonentëve për një sërë temash; 

transmetim elektronik të komenteve dhe informacioneve në lidhje me argëtimin nëpërmjet 

rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimit; sigurimi i blogjeve për komunikime elektronike; 

sigurimi i një dhomë në internet për "chat" (komunikim) dhe gazeta elektronike; sigurimi i 

forumeve online për komunikim në fushën e lojërave elektronike; ofrimi i videove në 

shërbimin e kërkesës për transmetimin e lojrave kompjuterike; sigurimi i përdoruesve të 

telekomunikacionit çasje në rrjetet e komunikimeve elektronike me mundësinë e 

identifikimit, gjetjen, grupimi, shpërndarjen dhe menaxhimin e të dhënave dhe lidhjet me 

serverat kompjuterike të palëve të treta, procesorë kompjuterik dhe përdoruesit e 

kompjuterit; sigurimi i numëratorit telefonik, lista e bizneseve, e-mail adresa (e-mail), 

adresa shtëpiake e internetit (adresa në faqen e parë të internetit), numërator telefonik dhe 

adresar që përmbajnë informacion në lidhje me personat fizikë, vendet dhe organizatat; 

ofrimi i buletineve onlajn interaktiv elektronik në fushën e botimit të librave vizatimorë, 

kohën e lirë dhe industrinë argëtuese; qasje në informata, menaxhimin e largët të të 

dhënave për shpërndarjen e porosive  në kompjuteve portativ, kompjuterë laptop dhe pajisje 

të lëvizshme elektronike; transmetimin e të dhënave dhe të informacionit me mjete 

elektronike, në mënyrë të veçantë nga kompjuter, kabllo, radio, teleprinteri, faks, telefon, 

celular, postes elektronike, valët mikro, rreze laser, komunikimit satelitore ose nëpërmjet 
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komunikimit elektronik; transmetimi elektronik me zë, të dhëna dhe imazheve përmes 

rrjeteve globale komunikuese   

39    shërbime transporti; paketimi dhe magazinimi i mallit; organizimi i udhëtimeve; 

magazinimi fizik i medijave elektronike, përkatësisht imazheve, teksteve video dhe audio të 

dhënave   

41   shërbime të edukimit; trajnimet përgatitore; argëtimi; aktivitetet sportive dhe kulturore; 

sigurimi i informacionit që ka të bëj me argëtimin; publikimi i gazetave; ofrimi i 

publikimeve elektronike online i botimeve në internet (të cilat nuk mund të shkarkohen); 

publikimi i librave elektronike, revistave; publikimi i materialeve të transportuesit të 

dhënave magnetike ose optike; publikimi i muzikës online; huazimi i video regjistrimeve, 

audio regjistrimeve dhe lojrave duke përfshirë lojëra në bobina  për përdorim me lojëra 

elektronike në aparate; shpërndarja e argëtimit përmes radios dhe televizionit, lojërave, 

filmave, muzikës, reklamimit interaktive dhe / ose shërbime dhe video incizime; marrja me 

qira dhe rentë i programit të regjistruar më parë me përmbajtje televizive ose të radios, 

lojrave, filmave, programeve interaktive televizive dhe / ose shërbimeve, audio dhe video 

incizime; shpërndarje ose dhënia me qera e filmave; dhënia me me qera e makinave për 

marrjen e filmave kinematografik zërit ose video; ofrimi i informacionit në fushën e 

argëtimit online; organizimi i konkurseve; të gjitha shërbimet e sipërpërmendura të dhëna 

edhe në internet nga një bazë të dhënash kompjuterike, nga interneti apo me telefon që 

mund të kenë internet; informacion në lidhje me argëtim apo arsim të ofruar në internet nga 

një bazë të dhënash kompjuterike ose një rrjet global kompjuterik që ka të bëjë me filma, 

filma artistikë, dokumentarë, filma, programe televizive, grafikë, animacion dhe prezantime 

multimedia, video dhe DVD, disqe optike me dendësi të lartë dhe vepra të tjera 

audiovizuale; ofrimi i shërbimeve të publikimeve elektronike online (të cilat nuk mund të 

shkarkohen) dhe kanë të bëjmë me filma, filma artistikë, dokumentarë, filma, programe 

televizive, grafikë, animacion dhe multimedia prezantime, video, DVD, disqe me dendësi të 

lartë optike, dhe veprave të tjera audiovizuale; shërbimet për argëtim, domethënë, filma 

artistik, filma dokumentarë, filma, programe televizive, grafikë, animacion dhe prezantime 

multimediale, si dhe veprat e tjera audiovizuele që mund të shihen me anë të rrjeteve 

kompjuterike dhe rrjeteve të komunikimit global; sigurimi i informacioneve në lidhje me 

filma, filma artistikë, dokumentarë, filma, programe televizive, grafikë, animacion dhe 

prezentim multimedial, video dhe DVD, disqe me dendësi të lartë optike, disqe dhe vepra të 

tjera audiovizuale nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve me komunikim global; 

shërbimet e informacionit në fushën e argëtimit dhe rekreacionit, në fakt lehtësimin e 

shkëmbimit të informacionit dhe bisedave lidhur me përzgjedhjen e gjerë të temave me 

ndihmën e ngjarjes direkte dhe informacionit të dërguar me postë; informacioni i dhënë në 

internet nga një bazë të dhënash kompjuterike ose një rrjet global kompjuterik që ka të bëjë 

me filma, filma artistikë, dokumentarë, filma, programe televizive, grafikë, animacion dhe 

prezantim multimedial, video dhe DVD, disqe me densitet të lartë, disqet optike dhe vepra 

të tjera audiovizuale; sigurimi i një bazë të dhënash që përmban lajmin e përgjithshëm dhe 

informacion në lidhje me filma, filma artistikë, dokumentarë, filma, programe televizive, 

grafikë, animacion dhe prezantime multimediale, video dhe DVD, disqe optike me dendësi 

të lartë dhe veprave të tjera audiovizuale; shërbimet e marrjes me qera, përkatësisht marrja 

me qera e filmave të kinemasë, dokumentarë, filma artistik, filma, regjistrimeve audio, 

video lojra, prezantime multimediale, libra elektronike dhe publikime, video incizime, 

video kaseta të regjistruara ma parë, video disqe digjitale, regjistrime muzikore, regjistrime 
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multimediale dhe lojëra kompjuterike; shërbimet me qera, pra, marrja me qera të filmave të 

kinemasë, dokumentarë, filma, regjistrimeve audio, video lojëra, prezantime multimediale, 

libra elektronike dhe publikime, video incizime, video kaseta të regjistruara më parë, video 

disqe digjitale, regjistrime muzikore, regjistrimet multimediale, dhe lojëra kompjuterike 

nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve globale; shërbimet e dhënies së informacioneve, 

komenteve dhe rekomandimeve personale në fushën e argëtimit dhe zbavitjes përmes rrjetit 

global komunikativ; sigurimi i informacioneve, komente dhe rekomandime personale në 

fushën e argëtimit dhe argëtim nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve globale; dhënia e 

informacionit në lidhje me konkurse dhe lojëra; duke siguruar njohjen dhe stimulimin për 

shpërblime në gara për të demonstruar përsosmëri në fushën e argëtimit;  sigurimi i librave 

vizatimorë online dhe novelave grafike, të cilat nuk mund të shkarkohen; ofrimi i 

shërbimeve në faqen e internetit e cila lejon përdoruesit për të parë skenarin, filma, shfaqje 

televizive, imazhe grafike, storje dhe objekte për argëtim; ofrimi i shërbimeve në faqet e 

internetit që përmbajnë blogje  dhe botime që nuk mund të shkarkohen dhe janë nga lamia e 

argëtimit, libra vizatimorë, skenarë, libra, tregime të shkurtra; sigurimi në faqet e internetit 

që përmbajnë informacione, konkurse, tekste, videoklipe, audio klipe, publikime në lidhje 

me argëtimin; dhënien e lajmeve dhe informacioneve në fushën e argëtimit, konkurse, 

tekste, video, audio, publikime në lidhje me argëtimin; sigurimi i programeve televizive, 

filmave dhe argëtimit; ofrimi i shërbimeve për faqet e internetit që përmbajnë filma dhe 

video që nuk mund të shkarkohen; shërbimet e konsulencës në fushën e argëtimit dhe 

zbavitjes dhe industrisë zbavitëse; sigurimi i informacionit në lidhje me zbavitjen, filma 

dhe shfaqje televizive nëpërmjet rrjeteve sociale; sigurimi i informacionit në lidhje me 

argëtimin; botimin e revistave; duke siguruar botime në internet elektronike (jo të 

shkarkohen); botimin e librave elektronike dhe revistave; publikimi i materialit në bartës të 

të dhënave magnetike ose optike; publikimi i muzikës online; botimi i videove, publikime 

audio dhe video lojërave, duke përfshirë lojëra me gypëza që përdoren për lojëra në aparate 

elektronike; distribuimi i radios dhe argëtimit televiziv, lojëra, filma, muzikë, reklamat 

interaktive dhe / ose shërbime dhe video inqizime; marrja me qera, dhe marrja me qera e 

programeve televizive, të regjistruara më parë me përmbajtje televizive ose radio, lojëra, 

filma, programe interaktive televizive dhe / ose shërbime, audio dhe video incizime; 

shpërndarja ose dhënia me qera e filmave; aparat me qera për regjistrime të filmave 

kinematografike, me zë ose video; sigurimi i informacionit në fushën e argëtimit online; 

organizimi i konkurseve; të gjitha shërbimet e përmendura më parë se janë dhënë edhe në 

internet nga një bazë të dhënash kompjuterike, internet ose duke përdorur një telefon 

celular; informacion në lidhje me argëtimin apo arsimimin e shërbimeve të ofruara në 

internet nga një bazë të dhënash kompjuterike ose një rrjet global kompjuterik në lidhje me 

filma, filma artistikë, dokumentarë, programe televizive, grafikë, animacion dhe prezantime 

multimedia, video dhe DVD, si dhe vepra të tjera audiovizuale; duke siguruar publikime 

online elektronike (jo të shkarkueshme) që kanë të bëjnë me filma, filma artistikë, 

dokumentarë, filma, programe televizive, grafikë, animacion dhe prezantime multimediale, 

video dhe DVD, si dhe vepra të tjera audiovizuale; shërbimet me qera, pra, qera të filmave 

të kinemasë, dokumentarë, filma, filma, regjistrimeve audio, video lojëra, prezantime 

multimediale, libra elektronike dhe publikime, video incizime, para-regjistrime, 

videokaseta, disqe digjitale, video, regjistrime muzikore, regjistrime multimediale dhe 

lojëra me kompjuter; shërbime me qera, pra, me qira të filmave të kinemasë, dokumentarë, 

filma, regjistrimeve audio, video lojra, prezantime multimediale, libra elektronike dhe 
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publikime, video incizime, pararegjistrime dhe videokaseta, disqe digjitale për video, 

regjistrime muzikore, regjistrime multimediale dhe lojëra kompjuterike  nëpërmjet rrjetit të 

komunikimit botëror; duke siguruar informacione, komente dhe rekomandime personale në 

fushën e argëtimit; duke siguruar informacion, komente dhe rekomandime personale në 

fushën e argëtimit përmes rrjetit të komunikimit global; sigurimin e informacionit dhe 

komentet në fushën e argëtimit dhe të shërbimeve arsimore nëpërmjet rrjetit global 

kompjuterik, përkatësisht informacionit në fushën e muzikës, librave, filmave, programeve 

televizive, lojërave, lodrave sportive dhe mallrave, elektronikë, prezantime multimediale, 

video dhe DVD, dhe produkte të tjera për përdorim shtëpiak dhe të konsumit të mallrave; 

shërbimet argëtuese, pra, duke siguruar programe online audio-regjistrime në fushën e 

muzikës, libra, filma, programe televizive, lojëra, lodra elektronike, prezantime 

multimediale, video dhe DVD, dhe produkte të tjera për përdorim shtëpiak dhe të mallrave 

të konsumit; shërbimet argëtuese, pra, duke siguruar në internet shqyrtimet, vlerësimet dhe 

rekomandimet e muzikës, libra, filma, programet televizive, lojëra, lodra të produkteve 

sportive, elektronike, prezantime multimediale, video dhe DVD, dhe produkte të tjera 

shtëpiake dhe komerciale për mallra të konsumit; shërbimet argëtuese, domethënë, duke 

siguruar pjesët e regjistruara audio vizuale dhe veprat audiovizuale nëpërmjet internetit; 

publikimi i librave, revistave, revista, veprave letrare, vepra vizuale, vepra audio, dhe 

veprat audiovizuale; botime të regjistruara audio, vepra vizuale dhe audiovizuale nëpërmjet 

rrjeteve sociale që nuk mund të shkarkohen; sigurimi i lojërave online kompjuterike dhe 

tregime në internet në mënyrë interaktive; sigurimi i blogjeve në internet duke theksuar 

letra argëtuese, filma, televizion, vepra audiovizuale, muzikë, vepra audio, libra, teatër, 

vepra letrare, ngjarjet sportive, aktivitetet rekreative, aktivitetet e kohës së lirë, turne, art, 

valle, mjuzikël, ekspozita, trajnime sportive, klube, radio, komedi, konkurse, vepra vizuale, 

lodra, lojna, festivale, muzetë, parqet, ngjarjet kulturore, koncerte, botime, animacione, 

ngjarje aktuale, ngjarjet e modës dhe prezantime multimediale; publikimi i fragmenteve nga 

librat, periodikët dhe veprat letrare, si dhe sigurimi i mjediseve virtuale në të cilën 

përdoruesit mund të ndërveprojnë me qëllim të rekreacionit, kohës së lirë, dhe argëtimit; 

sigurimi i informacioneve, lajmeve, artikujve dhe komenteve në fushën e argëtimit, duke 

përfshirë filma, televizion, vepra audiovizuale, muzikë, vepra audio, libra, teatër, veprave 

letrare, ngjarje sportive, aktivitete rekreative, aktivitetet e kohës së lirë, turne, arti, valle 

muzikore, ekspozita, trajnime sportive, klube, radio, komedi, konkurse, punime vizuale, 

lojëra, lodra, festivale, muzeume, parqe, ngjarjet kulturore, koncerte, publikime, animacion, 

ngjarje aktuale, ngjarjet e modës, dhe prezantime multimediale; sigurimi i informacioneve, 

lajmeve, artikujve dhe komenteve në fushën e shërbimeve arsimore dhe institucioneve 

arsimore; shërbime arsimore në formën e mësimit dhe të mësuarit online në temën e 

ngjarjeve aktuale, arsim, histori, gjuhë, arte liberale, matematikë, biznes, shkencë, hobi, 

teknologji, kulturë, sport, art, psikologji dhe filozofi; shërbimet interaktive arsimore në 

formën e udhëzimeve, në bazë dhe me ndihmën e kompjuterëve në temën e ngjarjeve 

aktuale, arsim, histori, gjuhë, art liberal, letërsi, matematikë, biznes, shkencë, hobi, 

teknologji, kulturë, sport, art, psikologji dhe filozofi; shërbime në arsim dhe argëtim në 

formën online të muzikës, video dhe programeve seriale që përmbajnë lajme dhe komente 

në fushën e filmit, programeve televizive, veprave audiovizuale, muzikë, vepra audio, 

librave, teatër, veprave letrare, ngjarjet sportive, aktivitete rekreative, aktivitetet e kohës së 

lirë, turne, artit, valëzim, muzikë, ekspozitave, udhëzim sportiv, klube, radio, komedi, 

konkurse, vepra vizuale, lodra, lojna, festivale, muze, parqe, ngjarjet kulturore, koncerte, 
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botime, animacionet, ngjarjet aktuale, ngjarjet e modës, dhe prezantime multimediale që 

mund të arrihen përmes internetit apo rrjeteve të tjera kompjuterike ose të komunikimit; 

sigurimi audio i pararegjistrimit, audiovizuale dhe multimediale i veprave që lidhen me 

argëtim, film, televizion, veprave audiovizuale, muzikë, vepra audio, librave, teatër, 

veprave letrare, ngjarjet sportive, aktivitete rekreative, aktivitetet e kohës së lirë, turne, art, 

valle, muzikë, ekspozita, udhëzime sportive, klube, radio, komedi, konkurse, vepra vizuale, 

lodra, lojërave, festivale, muze, parqet, ngjarjet kulturore, koncerte, botuese, animacion, 

ngjarjet aktuale, ngjarjet e modës, dhe prezantime multimediale që mund të arrihen përmes 

internetit ose kompjuterit tjetër në rrjetet e komunikimit; shërbimet e prodhimit të filmit, 

studio filmi, prodhimi i programeve të radios dhe televizionit, prodhimi i tregimeve, 

argëtuese me anë të shërbimeve radio, studiot e regjistrimit, të prodhimit teatror, video 

editim, prodhim i filmit në video, shkrimit me vizatim, shërbimet, studiot filmike, 

produksione teatrale, redaktimi në video kasetë, organizatë konkurrence, programe radio 

dhe televizioni, klubet e shërbimeve (argëtuese), shërbime sinkronizimi, redaktimi i filmit, 

shërbimet e bërjes muzikë, studio për regjistrim, shërbimet për regjistrim të zërit; shërbimet 

argëtuese, domethënë, duke ofruar lojëra online me kompjuter; shërbimet argëtuese, 

përkatësisht, ofrimi i lojëra online elektronike; shërbimet argëtuese, pra, sigurimi i video 

lojërave onlajn; lojëra elektronike; shërbimet e ofruara nëpërmjet internetit; ofrimi i 

lojërave kompjuterike për përdorim në të gjithë rrjetin nga përdoruesit e rrjetit; sigurimin e 

informacionit në internet në lidhje me lojërat kompjuterike dhe përmirësimeve 

kompjuterike për lojëra; sigurimi në qasje në një bazë të dhënash online në lidhje me 

argëtimin që mund të kërkohet dhe që përmban lojëra online digjitale që nuk mund të 

shkarkohen, filma, shfaqje televizive, muzikë dhe të tjera digjitale, tekste, audio dhe video 

fotografi nga libra, revista, lajme dhe informacione; sigurimin e një ueb faqe me 

informacion në lidhje me dëfrim dhe komente për produktet me audio, video dhe 

përmbajtje audiovizuale, pra, filma, shfaqje televizive, video dhe muzikë; ofrimi i lajmeve 

dhe informacioneve në fushën e argëtimit në lidhje me shqyrtimet e produkteve dhe 

rekomandime për audio, video dhe përmbajtje audiovizuale në formën e filmave, shfaqjeve 

televizive, video dhe muzikës; sigurimi i një uebsajti me audio, video dhe përmbajtje 

audiovizuele që nuk mund të shkarkohet në formën e imazheve që përfshijnë filma, shfaqje 

televizive, video dhe muzikë; sigurimi i qasjes në një bazë të dhënash që mund të kërkohen 

me audio, video dhe përmbajtje audiovizuele që është në dispozicion nëpërmjet internetit, 

rrjeteve të telekomunikacionit dhe rrjeteve të telekomunikacionit pa tel në fushën e 

argëtimit; dhënia e informacionit në lidhje me argëtimin nëpërmjet rrjeteve sociale audio, 

video dhe përmbajtje audiovizuale; këshillimi në lidhje me industrinë e dëfrimit dhe 

argëtimit; sigurimin e informacionit mbi argëtimin, filma dhe TV që tregohen me anë të 

rrjeteve sociale   

42   shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe shërbime të hulumtimeve  dhe projektimit  

lidhur me to; shërbime te analizave industrial dhe kërkimeve; projektimi dhe zhvillimi i 

harduerit kompjuterik  dhe softuerit; shërbime shkencore – teknologjike si dhe shërbimet e 

hulumtimit dhe projektimit lidhur me to; shërbimet e analizave industrial  dhe kërkimeve; 

projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik;  shërbimet e kontabilitetit 

përkatësisht, mirëmbajtja nga largësia e sistemeve operative  dhe aplikacioneve llogaritare; 

mirëmbajtja e sistemeve operative dhe aplikacionet kompjuterike përmes internetit; 

sigurimi i ambientimit virtual kompjuterik te qasshme përmes internetit; huazimi i pajisjeve 

të kompjuterike për magazinimin e te dhënave  te kapacitetit te ndryshueshëm; sigurimi i 
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softuerit i cili mund te shkarkohet, i qasshëm përmes rrjetit global kompjuterik,  për 

administrimin me aplikacionet kompjuterike; projektimi internet platformës për tregtinë 

elektronike; dizajnimi, administrimi dhe mbikëqyrje onlajn forumit për diskutime; krijimi i 

faqeve te ruajtura elektronike  te internetit për shërbime  onlajn  dhe internet shërbime; 

magazinimi i te dhënave; përgatitja dhe mirëmbajtja e uebfaqeve për persona te tretë; 

administrimi me ueb faqe për te tjerët; huazimi i ueb serverit; mirëmbajtja dhe krijimi i ueb 

faqeve,  dhe shërbimet e mirëmbajtjes (hostin) shërbime; ofruesit e shërbimeve aplikative, 

përkatësisht, sigurimi, mirëmbajtja (hosting), administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e 

aplikacioneve, softueri, ueb faqet dhe baza e te dhënave ne leminë e tregtisë elektronike, 

onlajn pagesa, venja e urdhëresës ne pritje, ueb faqe dizajni, magazinimi i te dhënave, 

vlerësimi i kapacitetit te shkëmbimit kompjuterik, shërbimet e dërgimit te porosive dhe 

rangimi i ueb faqeve ne bazë te komunikacionit; programimi kompjuterik; shërbimet këshill 

dhënese lidhur me administrimin me aplikacione multimediale, prezantimin dhe 

kontrollimin, programimin kompjuterik, harduerin, softuerin dhe projektimin e sistemit 

kompjuterik, specifikimin dhe selektimin dhe komunikimin elektronik; montazhe, 

azhurnimin, mirëmbajtjen  dhe shërbimet e mbështetjes për harduer, softuer dhe sistemet 

kompjuterike; shërbimet kompjuterike lidhur me administrimin e aplikimeve multimediale, 

prezantimin dhe kontrollimin hulumtimin, administrimin me bazën e te dhënave, 

administrimin me objekte burimet e jashtme; shërbime shkencor teknologjike si dhe 

shërbimet e projektimit lidhur me to; shërbimet e analizave industrial dhe hulumtimeve; 

projektimi dhe zhvillimi te harduerit kompjuterik dhe softuerit; shërbime llogaritëse, 

përkatësisht mirëmbajtja te kërkimeve kompjuterike onlajn dhe shërbimeve te porositjes 

dhe distribuimit  te përmbajtjeve me pakicë dhe shumicë, muzikës, librit, filmit, filmit te 

shfaqur, programit televiziv, lojërave, lodrave, robave sportive, elektronike, prezantime  

multimediale, video dhe  DVD –ve  dhe mallrave tjera  për përdorim ne amvisni  dhe 

mallrave te konsumit te gjerë; shërbime onlajn mirëmbajtjes dhe analizimit te preferencave 

personale dhe dhënia e rekomandimeve; shërbime kompjuterike, përkatësisht mirëmbajtjet 

onlajn bazës se të dhënave të cilat përmbajnë spektër të gjerë  të informacioneve të interesit 

të përgjithshëm te cilat jepen përmes internetit; mirëmbajtja (hosting) e bazës interaktive të 

të dhënave për dërgimin e porosive  në mes te shfrytëzuesve kompjuterik dhe parapaguesve  

në kuptim te muzikës, librit, filmi, filmave të shfaqur, programeve televizive, lojërave, 

lodrave, mallrave sportive, elektronikes, prezantimeve multimediale, video dhe DVD-ive, 

dhe mallrave tjera për përdorim në amvisni dhe mallrave të konsumit te gjerë, recensioneve 

për prodhimet dhe informacione për blerje përmes internetit; analiza industrial dhe 

shërbimet e hulumtimit; projektimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik  dhe softuerit; 

sigurimi onlajn i softuerit kompjuterik te kërkuesve te cilat nuk mund te shkarkohen; 

sigurimi i pajisjeve te softuerit për komunikimin mobil te cilat nuk mund te shkarkohen për 

avansimin e qasjes  nga pajisjet mobile ne internet përmes kompjuterit, kompjuterëve 

mobil, dhe pajisjeve për komunikim mobil; mbështetja teknika, përkatësisht  zgjidhja e 

problemit tye harduerit dhe softuerit kompjuterik dhe problemeve ne kompjuterët mobil 

dhe harduerët  dhe softuer pajisjet  për komunikim mobil; konsultimi dhe projektimi i 

harduerit kompjuterik dhe softuerit; projektimi i softuerit kompjuterik për te tjerët; 

konsultime dhe projektime te kompjuterëve mobil dhe pajisjeve për komunikim mobil; 

projektimi i mkompjuterve mobil dhe pajisjeve te softuerëve  për komunikim mobil për 

tjerët; hosting-mirëmbajtje te përmbajtjeve  për persona te tretë, fotografive, videove, 

teksteve, te dhënave, fotografive, ueb faqeve dhe veprave tjera elektronike; sigurimi i 
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hulumtuesve,sigurimi i platformës për kërkimin e cila ju mundëson konsumatoreve që të 

kërkojnë dhe pranojnë fotografi, video, tekste, foto dhe punime tjera elektronike; shërbime 

te mirëmbajtjes interaktive te cilat ju mundësojnë shfrytëzuesve që të publikojnë dhe ndajnë 

onlajn fotografitë e tyre, videot, tekstet, te dhënat, fotot; shërbime kompjuterike, 

përkatësisht formimi i bashkësive virtuale për shfrytëzuesit për pjesëmarrje në diskutim, 

pranimin e informacioneve kthyese, formimin e bashkësive virtuale, dhe angazhimi i rrjetit 

shoqërorë;  mirëmbajtja dhe azhurnimi i softuerit për sigurinë e kompjuterit, internetit dhe 

fjalëkalimi dhe evitimi-pengimi i rrezikut i cili ka te bëjë me kompjuterë, internete dhe 

fjalëkalimin; ofrimi i informacioneve ne leminë e autonomisë, kohë, ambientit jetësorë, 

dizajnit të enterierit, teknologjisë, kompjuterizimit, softuerit, pajisjeve periferike 

kompjuterike, harduerit kompjuterik, gjeologji, inzhinjering, arkitekturë, hulumtimeve 

medicinale, hulumtimeve te produkteve dhe testime përmes internetit ose rrjeteve tjera 

komunikative; instalacione dhe mirëmbajtje te softuerit kompjuterik; sigurimi i  ueb faqeve 

te cilët përmbajnë informacione teknologjike  lidhur me softuerin dhe harduerin 

kompjuterik; shërbimet e këshillimit të rrjetit për softuerin kompjuterik, harduer dhe 

aplikacione; këshillime lidhur me kompjuterin; programimi kompjuterik; transmetimi i te 

dhënave te dokumentuara  nga një format kompjuterik në tjetrin format; mirëmbajtja e 

përmbajtjeve digjitale në rrjetin global kompjuterik,  ne rrjetin kompjuterik pa tela – nga 

largësia, dhe rrjetin për komunikim elektronik; sigurimi i platformës për hulumtimin e cila 

iu mundëson shfrytëzuesve që të kërkojnë dhe marrin-pranojnë, përmbajtje, tekst, vepra 

vizuale, vepra të zëshme, vepra audiovizuele, vepra letrare, të dhëna, skedarëve, dokumente 

dhe vepra elektronike;sigurimi i përdorimit të përkohshëm i softuerit kompjuterik  te cilët 

nuk mund te shkarkohen dhe onlajn përmbajtje te cilat mundësojnë shfrytëzuesve dhe 

marrjen e softuerit kompjuterik; sigurimi i përdorimit të përkohshëm  onlajn i softuerit 

kompjuterik te cilët nuk mund të shkarkohen e te cilët gjenerojnë porositë e adoptuara te 

aplikimeve softuerike  në bazë te preferencave te shfrytëzuesve; mbikëqyrja e të dhënave 

kompjuterike  dhe sistemin kompjuterik dhe rrjeteve për qëllime sigurie; shërbime 

shkencore dhe teknologjike si dhe shërbimet e hulumtimit dhe projektimit lidhur me të 

njëjtit; shërbimet e analizave industrial dhe hulumtimeve; projektimi dhe zhvillimi i 

harduerit dhe softuerit kompjuterik; mirëmbajtja-hosting, matjet dhe mirëmbajtjet onlajn 

bazën e te dhënave për tjerët; re (cloud) kompjuterizim i cili përmban softuerin për 

përdorim dhe administrim  me bazën e te dhënave; re (cloud) mirëmbajtja (hosting) e bazës 

elektronike te te dhënave; ofruesit e shërbimeve aplikuese (ASP) të cilat përmbajnë softuer 

për përdorim për administrimin me bazën e të dhënave; shërbime te platformës si servisime 

(PAAS) e cila përmban platformën e softuerit kompjuterik për përdorim për administrimin 

me bazën e të dhënave; shërbimet e  softuerit si servisim (SAAS) i cili përmban sofuer për 

përdorim në administrimin  e bazës së të dhënave; shërbime kontabiliteti; përkatësisht, 

sigurimi për të tjerët serverin e bazës se të dhënave të kapaciteteve të ndryshme; sigurimi 

ueb faqeve të cilat përmbajnë softuerë të cilët nuk mund të shkarkohen për administrim me 

bazën e të dhënave; shërbime kompjuterike, përkatësisht, mirëmbajtja nga largësia të 

sistemeve operative dhe aplikacioneve kompjuterike; ofrimi i mirëmbajtjeve operative dhe 

aplikacioneve kompjuterike përmes internetit; huazimi i pajisjeve kompjuterike për 

magazinimin e të dhënave të kapacitetit të ndryshueshëm; ofrimi, zhvillimi dhe projektimi i 

softuerit, i cili nuk mund të shkarkohet, të qastëshem përmes rrjet global kompjuterik, për 

administrimin me aplikacionet kompjuterike; përgatitja e platformës internetit për tregtinë 

elektronike; projektimi, administrimi dhe përcjellja onlajn forumit për diskutime; krijimi i 
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ueb faqeve te njohura elektronike për shërbime onlajn dhe internet; magazinimi i të 

dhënave; përpunimi dhe mirëmbajtja e ueb faqeve për persona të tretë; administrimi me ueb 

faqen për persona të treta; huazimi i ueb serverait; shërbimet e mirëmbajtjes, përpunimit 

dhe mirëmbajtjes (hosting) te ueb sajteve; ofrimi i shërbimeve të aplikacione, përkatësisht, 

ofrimi, hosting-mirëmbajtja, administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, 

softuerit, veb faqeve dhe bazën e të dhënave nga lemi i tregtisë elektronike, onlajn pagesa, 

vënia e urdhëresës për pritje, përpunime ueb faqeve, magazinimi i të dhënave, vlerësimi i 

kapaciteteve të shkëmbimit kompjuterik, shërbimet e transmetimit te porosive  dhe rangimi 

ne  veb faqe ne bazë komunikacioni; hosting –mirëmbajtja e ueb faqeve e cila i ofron 

shfrytëzueseve mundësinë qe te shikojnë botime të ndryshme, fotografike, audio dhe video 

përmbajtje si dhe fotografi grafike dhe te shfrytezojnë shabllone qe te mund t’i japin të 

dhënat e tyre, pëlqime, mospëlqimet, ndryshimet, zavenëdesimet, modifikimet, mendimet, 

sugjestione dhe komentime dhe pjesëmarrje në rrjetëzimin e përgjithshëm shoqërorë, afarist 

dhe të përgjithshëm;  shërbimet e kompjuterizimit, përkatësisht, formimi onlajn i 

bashkesive  ashtu qe konsumatoret e rregjistruar  te mund të marrin pjesë ne diskutime, te 

marrin informacione kthyese nga koleget e tyre, të krijojnë bashkësi virtual dhe 

bashkëngjiten në rrjetet shoqërore  nga lëmi i argëtimit dhe industrise se  dëfrimit; 

mundësimi i shfrytëzimit të përkohshëm onlajn softuerit dhe aplikacioneve te cilat nuk 

mund te shkarkohen për qasje në datotekat audio dhe video te cilat transmetohen, lojërave, 

rrjeteve shoqërore, skedarëve tekstuale dhe multimediale; projektimi dhe zhvillimi i 

softuerit për lojëra kompjuterike, telefona, telefona mobil, video telefona, kamera, monitor 

për pranuesit televiziv, pranues televiziv [TV aparate] dhe shpërndarës televiziv, 

komandues nga largësia për televizorë [TV aparate], shënues elektronik, bartësit magnetik 

të të dhënave, radio marres, radio shpërndarës, video kamera dhe set-tap kuti; projektimi 

dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softuerit, firmuerit në kuptim të programit për sistem 

operative dhe programe për sinkronizimin e të dhënave dhe programeve për zhvillim të 

aplikacioneve për kompjuterë personale dhe te dorës dhe pajisje mobile digjitale 

elektronike; projektimi dhe zhvillimi ne lidhje me administrimin me telefoni, telefoni 

mobil, telefona te mençur dhe softuerë për tablet kompjuterë; projektimi dhe zhvillimi te 

mbledhjes telefonike te informacioneve, klasifikimi i porosive, aplikacioneve kompjuterike 

për telefoni mobile, telefona te mençur dhe tablet pajisje te cilat kanë funksionin e telefonit 

mobil; zhvillimi dhe mirëmbajtja e softuerit për aplikime kompjuterike softuerit te  

instaluar për aplikacione kompjuterike për pajisje dore elektronike  në kuptim  të telefonave 

mobil, telefonave te mençur dhe tablet pajisjeve; zhvillimi i programeve kompjuterike për 

qasje, kontrollim dhe hulumtim onlajn baza e te dhënave; zhvillimi dhe mirëmbajtja e 

harduerëve kompjuterike dhe softuerit për ofrimin e komunikimit te integruar telefonik me 

rrjetet e kompjuterizuara globale informative kompjuterike, duke përfshirë pjesë dhe pajisje 

shtesë për te njejtat; zhvillimi dhe mirëmbajtja e aparateve  për lidhjen  dhe mbushjen e 

pajisjeve bartëse  digjitale te dorës dhe elektronike, dhe doracakëve elektronik te 

lexueshëm, te makinerisë ose doracakëve te lexueshëm te kompjuterëve; zhvillimin dhe 

mirëmbajtja e softuerit i cili mund te shkarkohet për qasje dhe administrime aplikacioneve 

përmes rrjetit global kompjuterik; zhvillimi dhe mirëmbajtja e softuerit për njohjen e 

shenjave, postes elektronike dhe porosive; shërbime te projektimit dhe zhvillimit te lojërave 

video dhe kompjuterike; mundësimi te shfrytëzimit te përkohshëm onlajn mjeteve për 

zhvillimin e softuerit i cili nuk mund te shkarkohet për projektimin dhe zhvillim te lojërave 

kompjuterike; mundësimi i shfrytëzimit te përkohshëm onlajn te softuerit dhe aplikacioneve 
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te cilat nuk mund te shkarkohen për qasje  ne audio dhe video datoteka te cilat 

transmetohen,përmes lojërave, rrjeteve shoqërore, skedareve tekstual dhe multimedial; 

shërbimet e zhvillimit te video lojërave; shërbimet e përkrahjes teknike, përkatësisht, 

zgjidhja e problemeve lidhur me softuerët për lojëra kompjuterike; ofrimi i shërbimeve te 

aplikimit (ASP) me softuer i cili përdoret për fotografi vizuele, përkatësisht, softueri për 

animacionin digjital dhe efekte special ne fotografi, video lojëra dhe filma; ofrimi i 

shërbimeve aplikative (ASP) me softuer për programin aplikativ ndërfaqe (interfejs) (API), 

duke përfshirë softuerin për transmetim në internet, magazinimi  dhe shkëmbimi i 

përmbajtjeve të i video lojërave,  të dhënat dhe informacione; mundësimi i qasjes  në 

aplikacionet softuerike të cilat nuk mund të shkarkohen; mundësimi i shfrytëzimit të 

përkohshme onlajn “cloud” reve-mjegullires se softuerit i cili nuk mund të shkarkohet për 

magazinimin elektronik të të dhënave; zhvillimi i softuerit kompjuterik nga lemi i 

aplikacioneve mobile; ofrimi i shërbimeve aplikative, përkatësisht, mirëmbajtjet (hosting), 

administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerit dhe ueb faqeve, nga lemi 

i produktivitetit personal, komunikimet nga largësia (pa tel),  mobil komunikimet; ofrimi i 

shërbimeve të përkrahjes teknike lidhur me përdorimin e pajisjeve komunikuese; formimi 

onlajn i bashkësive në mënyrë qe konsumatoret e regjistruar mund të marrin pjesë në 

diskutime, ndajnë përmbajtje të ndryshme, fotografi, video përshkrime, tekste, të dhëna, 

foto dhe vepra tjera elektronike, dhe ja bashkangjesin rrjeteve shoqërore   

45   Shërbime juridike; shërbimet e sigurimit lidhur me mbrojtjen e pasurisë dhe personave; 

ofrimi i informacioneve lidhur me dhe në kuptim te  shërbimeve te rrjetit shoqërorë; 

shërbimet onlajn te rrjeteve shoqërore te destinuara për persona me dëshirën e përbashkët 

qe te njohin tjerët me interesimin e njejet; ofrimi onlajn i te dhënave te bazës kompjuterike 

onlajn baza e te dhënave te cilat mund te kërkohen ne leminë e rrjeteve shoqërore; 

menaxhmenti i te drejtës se autorit; shërbimet e agjensionit për adaptim; ofrimi i ndihmës 

juridike; shërbimet e arbitrazhit; shërbimet e ruajtjes se fëmijëve te shtëpia; kontrollimi i 

valixheve lidhur me sigurinë; shërbimet funerale; varrosja; huazimi i ndresave; ndihma 

juridike; shërbime truprojës; huazimi i alarmeve kundërzjarrit; shërbimet e mbrojtjes civile; 

shërbimet e agjensioneve te detektivëve; domene te emrit (regjistrime -) (shërbime 

juridike); mbledhja e te dhënave biografike për individ; hulumtimi ne çështje juridike; 

shërbimet lidhur me gjerat e humbura; shërbimet e përgatitjes se horoskopit; shërbime 

zjarrfikësish; licencimi i pronësisë intelektuale; përcjellja e te drejtave te pronësisë 

intelektuale; konsultimet për pronësi intelektuale; konsultime për sigurinë; shërbime te 

agjensionit te ndërmjetësimit; përcjellja shoqërore; licenimi i softuerit kompjuterik 

[shërbime juridike; kremimi; ndërmjetësimi, shërbime meditimi; shërbime te sigurimit 

natën;  hapja e rezave - ( bravave) te sigurisë; organizimi dhe zbatimi i takimeve fetare; 

përcjellja e te drejtave te pronësisë intelektuale; mbikëqyrja  e alarmeve dhe pajisjeve 

kundervjedhjes; shërbime të ruajtjes se banesave ne mungesë te pronareve; ruajtja e 

adhuruesve shtëpiak; regjistrimi i domeneve te emrit [shërbime juridike]; organizimi i 

takimeve religjioze; shërbimet e mbikëqyrjes se te drejtave te pronësisë intelektuale; kthimi 

i sendeve te humbura; konsultime për pronësinë intelektuale; gjetja e personave te humbur; 

huazimi i fustaneve te mbrëmjes dhe rrobave; kontrollimi i ndërmarrjeve për shkak sigurie; 

shërbimet e agjensionit për lidhjen e martesave; shërbimet për njohje përmes internetit, 

shërbimet e rrjeteve shoqërore dhe shërbimet e agjensioneve për ndërmjetësim; ofrimi i 

kontakteve dhe lehtësirave  te njohjes te personave me dëshirën e përbashkët qe te njohin 

personat tjerë me interesim te njejet për qëllime  te krijimit dhe zhvillimit te marrëdhënieve 
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produktive personale; shërbime te njohjes, marrëdhënieve personale dhe shërbime te 

rrjeteve shoqërore përmes internetit ose rrjeteve tjera kompjuterike ose komunikuese; 

shërbime onlajn te rrjeteve shoqërore, përkatësisht, lehtësimi i njohjes shoqërore ose 

interakcioneve ne mes te individëve; shërbime onlajn te rrjeteve shoqërore; onlajn rrjetet 

shoqërore nga lëmi i argëtimit; shërbime onlajn te rrjetit shoqërorë nga lëmi i  argëtimit te 

cilat ofrohen përmes ueb faqeve dhe rrjeteve komunikuese; mundësimi i qasjes  onlajn ne 

bazën kompjuterike te te dhënave dhe onlajn në bazën e te dhënave kompjuterike të cilat 

mund të kërkohen  nga lëmi i rrjeteve shoqërore; ofrimi i ueb faqeve për rrjetëzimin 

shoqërorë për qëllime argëtimi; mundësimi i qasjes  onlajn ne bazën e te dhënave 

kompjuterike të cilat mund të kërkohen nga lëmi i rrjetit shoqërorë; ofrimi i ueb faqeve për 

rrjetëzimin shoqërorë për qëllime argëtimi; mundësimi i qasjes ne bazën e te dhënave te 

cilat mund te kërkohen nga lëmi i rrjetëzimit shoqërorë; shërbime onlajn te rrjeteve 

shoqërore; shërbimet e njohjes, marrëdhënieve personale, dhe shërbimet e rrjeteve 

shoqërore përmes internetit ose  përmes rrjetit tjetër kompjuterik ose rrjetit komunikativ; 

shërbimet e agjensionit për ndërmjetësim; shërbime onlajn te rrjeteve shoqërore, 

përkatësisht, lehtësimi i njohjeve shoqërore ose interakcioneve mes individëve; shërbime 

onlajn te rrjeteve shoqërore te destinuara për persona me dëshirën e përbashkët  qe ti njohin 

personat e tjerë me interesime te ngjashme; mundësimi i qasjes onlajn ne bazën e  te 

dhënave kompjuterike dhe onlajn  ne bazën e te dhënave kompjuterike  te cilat mund te 

kërkohen nga lëmi i rrjeteve shoqërore; ofrimi i ueb faqeve për rrjetëzimin shoqërorë për 

qëllime argëtimi; mundësimi i qasjes në bazën e te dhënave kompjuterike te cilat mund te 

kërkohen nga lëmi i rrjeteve shoqërore; shërbime onlajn te rrjeteve shoqërore; ofrimi i ueb 

faqeve për rrjetëzimin shoqërorë; mundësimi i qasjes  onlajn në bazën kompjuterike të të 

dhënave të cilat mund të kërkohen nga lëmi i rrjeteve shoqërore; ofrimi i informacioneve 

lidhur me rrjete shoqërore; ofrimi i informacioneve nga lëmi i gjenealogjisë   
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(511) 14   Orëtari, përkatësisht orë (kohëmatës), orë dore, pjesë për orë dhe pajisje orëtarie 

dhe shtesa për orë dhe pajisje orëtarësh të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera, orë dhe 

instrumente tjera kronometrike, kronometër, kronograf (orëtari), rripa për orë, numërues 

[orëtari], kuti dhe këllëf për ekspozim të orëve dhe kohëmatësve dhe stolive, mekanizma 

për kohëmatës dhe pjesë të tyre; stoli; gurë të çmueshëm dhe gurë gjysmë të çmueshëm; 

metale fisnike dhe legura të tyre   
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(511) 9   Programe kompjuterike; harduer kompjuterik; publikime elektronike (të 

shkarkueshme); aparate për incizim, transmetim apo riprodhi të zërit apo fotografive; bartës 

magnetik të të dhënave, disqe për incizim; pajisje për procesimin e të dhënave dhe 

kompjuterë; kompjuterë, softuer kompjuteri për kuotimin e çmimeve të bursës së tregut, 

ofrime të informatave tregtare, biznesore dhe financiare, ofrime të shërbimeve të këmbimit 

lidhur me aksionet, letrat me vlerë, mallrat, të ardhmet dhe mundësitë, organizimi dhe 

funksionimi i tregjeve për shërbime financiare dhe instrumente financiare; bartës të të 

dhënave dixhital dhe jo-dixhital të para-incizuar që përmbajnë informata financiare për 

letra me vlerë; qendra, ndërprerës dhe ruterë të rrjeteve kompjuterike; harduer për rrjete të 

të dhënave dhe telekomunikimit, gjegjësisht pajisje për transmetim dhe përmbledhjen e 

zërit, të dhënave, dhe video komunikimeve përgjatë infrastrukturave të shumëfishta të 

rrjeteve si dhe protokoleve të komunikimit; harduer kompjuterik, pajisje periferike 

kompjuteri, si dhe komponentë për mallrat e cekura e që nuk janë të përfshira në klasat 

tjera; programe kompjueri dhe softuer kompjuteri për përdorim në lidhje me shërbimet e 

këmbimit të letrave me vlerë; bartës dixhital dhe jo-dixhital të të dhëave; rrjete kompjuteri 

për (tele-)komunikim duke përfshirë telekomunikimet; publikime elektronike të 

shkarkueshme, gjegjësisht revista në fushën e financave dhe biznesit; softuer kompjuterik 

për procesimin e të dhënave dhe shpërndarjes së informatave në fushën e tregut të parasë 

dhe tregtisë derivative, shërbimet të brokerimit financiar, shërbime të pastrimeve financiare 

të shtëpive, shërbime të menaxhimit të kolateralit për aranxhimet për blerje dhe ri-blerje 

dhe shërbimet e depozitimit;softuer kompjuterik për dërgesë pa-tela të përmbajtjes; pajisje 

komunikimi pa-tela për transmetim elektronik të të dhënave të letrave me vlerë dhe 

informatave të ndërlidhura financiare   

35   Përpilim dhe sistematizim të të dhënave në databaza kompjuterike; përpilime të 

statistikave; reklamime; menaxhim të biznesit dhe shërbime konsulence; administrim 

biznesi; funksione të zyrës; agjentë të publicitetit; shërbime të agjencive reklamuese; 

ofrime të informatave tregtare dhe biznesore, hetime biznesore, informata statistikore 

tregtare, deklarata biznesore për media, informata tregtare, hulumtime të tregut dhe analiza 

në fushën e analizimit të kompanive dhe informata të profilit si dhe parashikime 

ekonomike; ofrime të informatave tregtare dhe biznesore, hetime të biznesit, informata 

tregtare si dhe hulumtime të tregut në fushën e stoqeve, hipotekave dhe instrumenteve tjera 

financiare; shërbime reklamime, gjegjësisht përgatitje dhe vendosje të reklamimeve për 

tjerët; përpilime, ofrime të statistikave biznesore dhe informatave tregtare; përpilime të 

informatave financiare, për letrat me vlerë, për treghet e bursave, tregtinë dhe kuotat, vlerën 

indeksore dhe informata tjera të tregut; përpilime dhe ofrime të statistikave ekonomike, 

informatave ekonomike; përpilime të informatave të këmbimit të stoqeve me letra me vlerë; 
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hulumtime të tregut dhe analiza të tregut; administrim të tregtisë me stoqe të letrave me 

vlerë në aksionet dhe letrave tjera financiare me vlerë; reklamime dhe shërbime publiciteti 

për promovimin e tregtisë me aksione dhe letra tjera financiare me vlerë; përpilime të të 

dhënave në fushën e investimit, gjegjësisht tregtisë, kuotave, ekzekutimit të urdhërave, 

indeksimit të vlerave dhe informatave tjera të tregut të stoqeve me letra me vlerë; përpilime 

të të dhënave për matjen e përformancës së tregjeve financiare; procesime elektronike të 

urdhërave për tjerët; ofrime dhe përditësime të indeksit financiar të vlerave të letrave me 

vlerë dhe klasifikimit, analizimit dhe reportimit të tyre, shërbime të informatave dhe 

hulumtimit për tjerët, në lidhje me aksionet e kompanive, strukturën e aksionarëve të tyre, 

vlerës së aksioneve si dhe informatave tjera për tregti, kjo në veçanti për qëllime të 

analizimit të riskut, llogaritjes së riskut si dhe vlerësimit të riskut; përpilime të informatave 

tregtare, të kuoateve, ekzekutimit të urdhërave, vlerës së indeksit si dhe informatave tjera 

lidhur me bursën; përpilime të informatave financiare, të letrave me vlerë, tregut të 

aksioneve, tregtisë dhe kuotave, vlerës së indeksit dhe informatave tjera të tregut; përpilim, 

llogaritje, përditësim dhe menaxhim të treguesve në lidhje me letrat me vlerë zyrtarisht të 

kuotuara; përpilim të informatave lidhur me tregtinë, kuotat, ekzekutimin e urdhërave, 

vlerën e indeksit dhe informatat tjera lidhur me tregun e aksioneve; përpilim, llogaritje, 

validim, ruajtje të informatave financiare për palët e treta, në veçanti lidhur me nivelet e 

indeksit si dhe produktet themelore financiare, poashtu për qëllime të analizimit të riskut, 

llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare dhe tregtisë me letra 

me vlerë dhe për qëllime të vetë tregtisë; përpilim të të dhënave dhe pakove të të dhënave, 

në veçanti të dhënave që i përbëjnë indekset për llogaritjen dhe përbërjen e treguesve, në 

veçanti treguesve të bursës për palët e treta, poashtu për qëllime të analizimit të riskut, 

llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare si dhe për tregtimin e 

letrave me vlerë dhe për qëllime të vetë tregtisë; shpërndarje (telekomunikim) të 

informatave tregtare   

36   Sigurime; punë monetare; punë të patundshmërive; punë financiare, në veçanti 

shërbime të tregut të bursës, të një tregu elektronik të këmbimit dhe të një platforme OTC 

tregtuese; shërbime bankare dhe të brokerimit financiar dhe/ose letrave me vlerë; shërbime 

të shtëpive të pastrimeve financiare; shërbime të kuotimit të tregut të aksioneve; vlerësimin, 

dhe llogaritjen e treguesve në lidhje me letrat me vlerë, mundësitë dhe kontratat e 

ardhshme; shërbime informimi lidhur me shërbimet e tregut të aksioneve dhe shërbimet 

financiare në internet; punë financiare, gjegjësisht ndërmarrje e një këmbimi elektronik të 

derivativëve dhe platforme elektronime të tregtimit për qëllime të këmbimit të produkteve 

financiare; shërbime të informatave të tregut elektronik të aksioneve; shërbime të depozimit 

qendror të letrave me vlerë; shërbime financiare, gjegjësisht ofrime të informatave përmes 

internetit apo databazave kompjuterike në fushën e financave dhe tregut të aksioneve; punë 

financiare, gjegjësisht rregullime dhe shërbime të ruajtjes për tregtimin e të drejtave të 

emetimit; ofrime të informatave financiare; ofrime të shërbimeve të këmbimit lidhur me 

aksionet, letrat me vlerë, mallrat, të ardhmet, mundësitë dhe instrumentet tjera financiare; 

organizim dhe funksionim të tregjeve të këmbimit për shërbime financiare dhe instrumente 

financiare si dhe investime; shërbime bankare; ofrime të informatave online lidhur me 

financat, bizneset, stoqet, mallrat, të ardhmet dhe mundësitë; shërbime brokerimi në fushën 

e stoqeve, hipotekave, fondeve të përbashkëta dhe instrumenteve të borgjit; kuotime të 

çmimeve për stoqet, hipotekat, fondet e përbashkëta, mallrat dhe instrumentet e tjera 

financiare; analiza financiare dhe shërbime konsulence; ofrime të deklaratave të fitimeve, 
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përllogaritje dhe udhëzime, dhe analiza të prezantimeve dhe rekomandimeve në fushën e 

stoqeve, hipotekave dhe instrumenteve tjera financiare; ofrime të informatave statistiore 

dhe deklarata për media në fushën e stoqeve, hipotekave dhe instrumenteve tjera financiare; 

organizime të bursave dhe shërbimet lidhur me tregjet e aksioneve; shërbime elektronike të 

këmbimit të bursës, gjegjësisht ofrime të shërbimeve për tjerët që përfshijnë ekzekutime 

automatike të transaksioneve përmes mjeteve elektronike dhe mundësive të dyfishta të një 

tregut të ankandit në një skenë fizike të këmbimit; shërbime të ofrimit të informatave 

financiare dhe letrave me vlerë për tjerët përmes një rrjeti kompjuterik global; ofrime të 

informatave lidhur me tregjet e bursave; ofrime të letrave vlerë financiare, bursës, tregtisë 

dhe kuotave financiare, indeksit financiar dhe informatave tjera të tregut financiar; kuotime 

të çmimeve të këmbimit të letrave me vlerë; ofrime të informatave të tregut të 

bursës/letrave me vlerë nga një databazë kompjuterike online; organizime të bursave online 

për përfitim të tregtisë së bursave dhe letrave tjera me vlerë të financave; ofrime të 

këmbimeve financiare për tjerët për qëllime të tregtisë me letra me vlerë dhe instrumeve 

tjera financiare përmes kompjuterit, internetit, online dhe kanaleve tjera elektronike; ofrime 

të treguesve financiar të letrave të caktuara me vlerë për të u mundësuar konsumatorëve që 

të vlerësojnë investimet dhe trendet në tregun e letrave me vlerë; shërbime të bursave 

elektronike, gjegjësisht shërbime të ofrimit për tjerët që përfshijnë ekzekutime automatike 

të transaksioneve përmes mënyrave elektronike dhe mundësive të dyfishta të një tregu të 

ankandeve në një skenë fizike të këmbimit; shërbime të ofrimit të informatave financiare 

dhe të letrave me vlerë për tjerët përmes një rrjeti global kompjuterik; ofrime të 

informatave lidhur me tregun e bursës; shërbime të bursave; ofrime të informatave 

financiare, të letrave me vlerë, bursës, tregtisë dhe kuotimit, vlerës së indeksit dhe 

informata të tjera tregu; sigurime të kuotimeve të këmbimit të fondeve të stoqeve; shërbime 

të ekzekutimit fondeve tregtare; ndërmjetësim në lidhje me tregtimin e aksioneve dhe 

fondeve tjera financiare; organizime dhe funksionime të tregjeve të këmbimit të fondeve në 

aksione dhe fonde tjera financiare; ndërmarrje të këmbimeve të fondeve duke përfshirë 

mundësitë e një tregu me ankand të dyfishtë në një skenë fizike të këmbimit dhe mundësitë 

e ekzekutimit automatik të transaksioneve përmes mënyrave elektronike; ofrime të 

informatave të tregut të bursave; ofrime të informatave financiare për palët e treta, në 

veçanti në lidhje me nivelet e indekseve dhe si produkte financiare themelore, poashtu për 

qëllime të analizimit të riskut, llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve 

financiare dhe të tregtisë me letra me vlerë dhe për qëllime të vetë tregtisë; ofrime të të 

dhënave dhe pakove me të dhëna, në veçanti të dhënave themelore të indekseve për 

llogaritje dhe përbërje të treguesve, në veçanti tregues të bursës për palët e treta, poashtu 

për qëllime të analizimit të riskut, llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të 

investimeve financiare dhe tregtimin e fondeve dhe për qëllime të vetë tregtisë; ofrime të 

analizave në fushën e bursave, hipotekave dhe instrumenteve tjera financiare; ofrime të 

statistikave të fondeve; ofrime të informatave të këmbimit të fondeve me stoqe; analiza në 

fushën e investimeve, gjegjësisht tregtisë, kuotimit, ekzekutimit të urdhrave, vlerës së 

indekseve dhe informatave tjera të tregut të fondeve; analizime të të dhënave për matjen e 

performancës së tregjeve financiare   

38   Transmetime elektronike të fondeve dhe informatave financiare përmes shërbimeve të 

lidhjeve kompjuterike, gjegjësisht komunikime dhe udhëzime të informatave tregtare që 

përfshinë urdhërat, shërbimet e hyrjes dhe ekzekutimit, tek tjerët përmes një rrjeti global 

kompjuterik; ofrime të qasjes në databaza kompjuterike, rrjete kompjuterike dhe internet; 
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telekomunikime; shërbime telekomunikimi, gjegjësisht pranim, ruajtje të përkohshme dhe 

transferim të informatave dhe të dhënave përmes kanaleve elektronike; dhënie me qira të 

kohës së qasjes në databaza kompjuterizuara, rrjete kompjuterike dhe internet; mundësime 

të qasjes në kompjuterë, internet, online dhe kanale tjera elektronike për tregtime me fonde 

dhe fonde tjera financiare; shpërndarje (telekomunikime) të statistikave; shpërndarje të 

stastikave biznesore dhe të fondeve, dhe informatave tregtare; shpërndarje të informatave 

tregtare, kuotimit, ekzekutimit të urdhërave, vlerës së indekseve dhe informatave tjera 

lidhur me tregun e bursës; shpërndarje të informatave të fondeve financiare, të bursave, të 

tregtisë financiare dhe kuotave, vlerës së indekseve financiare dhe informatave tjera të 

tregut financiar; shpërndarje të informatave financiare, të fondeve, bursave, tregtisë dhe 

kuotave, vlerës së indekseve dhe informata tjera të tregut; ofrime të qasjes në databaza të 

integruara dhe lista të ofertave, ofertimeve dhe vlerave të kuotave dhe informata financiare 

lidhur me fondet; shpërndarje të informatave të tregtimit, kuotave, ekzekutimit të 

urdhërave, vlerës së indekseve dhe informatave tjera lidhur me tregun e fondeve; 

shpërndarje të informatave financiare për palët e treta, në veçanti në lidhje me nivelet e 

indekseve dhe si produkte themelore financiare, poashtu për qëllime të analizimit të riskut, 

llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare dhe për tregtimin e 

letrave me vlerë dhe për qëllime të vetë tregtimit; shpërndarje të të dhënave dhe pakove me 

të dhëna, në veçanti të dhënat e përbërjes së indekseve për llogaritjen dhe përbërjën e 

treguesve, në veçanti treguesit e stoqeve për palët e treta, poashtu për qëllime të analizimit 

të riskut, llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare dhe për 

tregtimin e fondeve dhe për qëllime të vetë tregtimit   

 

 

 

(111)  22459 

(151)  14/03/2018 

(181)  24/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/48 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MELODI 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo 

elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe 

tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

xehet   

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; 
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blloqet tipografike.   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave   

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   

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

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

 

 

 

(111)  22456 

(151)  14/03/2018 

(181)  25/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/53 

(591)  Bardhë, zi, kuqe, krem, ari. 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo 

elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe 

tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

xehet   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   
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(111)  22455 

(151)  14/03/2018 

(181)  25/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/54 

(591)  Bardhë dhe zi 

(732)  Jiang Tai Insurance Brokers Co., Ltd. 

Room A-0291, Building 3, No. 20 Yong'an 

Road, Shilong Economic Development Zone, 

Mentougou District, Beijing, China 102308, 

CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Veprimtari agjenti shitblerje për të tjerët në sigurim; Ndërmjetësim në sigurime; 

Konsulencë në sigurime; Informacion mbi sigurime; Veprimtari agjenti shitblerje në letra 

me vlerë; Fond investimesh; Veprimtari agjenti shitblerje për të tjerët; Kujdestari për paratë 

dhe asetet e të tjerëve   

 

 

 

(111)  22475 

(151)  14/03/2018 

(181)  26/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/55 

(591)  E verdhe, e kaltërt, e kuqe, e hirtë, e 

bardhe dhe e zezë 

(732)  All-Star Distribution L.L.C. Rruga e 

Pejës, Fushë Kosovë, KS 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe substance tjera për perdorim në levanderi; preparate 

për pastrim, shkëlqim, ferkim dhe gërryerje; sapune; parfumeri, vajra esenciale, artikuj 

kozmetik, losion për flokë; pasta dhëmbësh   

21   Artikuj dhe enë shtëpiake apo kuzhine (jo nga metalet e çmuara apo mveshje nga këto 

metale); krehëra dhe sfungjerë; brusha (duke përjashtuar penelet); materiale për krijim 

furçash; instrumente dhe materiale për pastrim; lesh çeliku; xham i papërpunuar apo gjysëm 

i përpunuar (përjashtuar xhamin e përdorur për ndërtim); artikuj prej qelqi, porcelan dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tjera   
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39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; tregëtimi me shumicë dhe pakicë i 

produkteve të cilët përfshihen në klasat 3 dhe 21   

 

 

 

(111)  22476 

(151)  14/03/2018 

(181)  27/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/57 

(591)  -E  Kaltert 

- E Kuqe 

- E Verdhë e qelur 

- E Bardhë 

- E  Kafte e qelur 

(732)  MD  NINI  DOO 18000 

Niš,VAZDUHOPLOVACA  BB/SERBI 

 MD  NINI  DOO 18000  

Niš,VAZDUHOPLOVACA  BB/SERBI 

, RS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pergaditje Farmaceutike dhe veterinare ; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinare, ushqim për bebe; plotësuese ushqimore për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, 

materiale për dressings; material për dhëmbët ndalimin, dyll dentar; disinfectants; 

përgatitjet për shkatërrimin parazitë; fungicides, herbicide   

 

 

 

(111)  22478 

(151)  14/03/2018 

(181)  27/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/58 

(591)  -E  Kaltert 

- E Kuqe 

- E  Bardhë 

- E Kaftë 

- E Verdhë 

- E Verdhë e qelur 

(732)  MD  NINI  DOO 18000 

Niš,VAZDUHOPLOVACA  BB/SERBI, RS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   
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(511) 5   Pergaditje Farmaceutike dhe veterinare ; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinare, ushqim për bebe; plotësuese ushqimore për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, 

materiale për dressings; material për dhëmbët ndalimin, dyll dentar; disinfectants; 

përgatitjet për shkatërrimin parazitë; fungicides, herbicide   

 

 

 

(111)  22480 

(151)  14/03/2018 

(181)  27/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/59 

(591)  -E  Kaltert 

- E Gjelbert 

- E Hirt 

- E Kaltert në të qelur 

(732)  MD  NINI  DOO 18000 

Niš,VAZDUHOPLOVACA  BB/SERBI, RS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pergaditje Farmaceutike dhe veterinare ; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinare, ushqim për bebe; plotësuese ushqimore për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, 

materiale për dressings; material për dhëmbët ndalimin, dyll dentar; disinfectants; 

përgatitjet për shkatërrimin parazitë; fungicides, herbicide   

 

 

 

(111)  22481 

(151)  14/03/2018 

(181)  27/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/60 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  AIRBUFO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të sistemit respirator   
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(111)  22444 

(151)  14/03/2018 

(181)  27/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/62 

(300)  15699911  28/07/2016  EU 

(732)  COTECNICA, S.C.C.L. Carretera 

Nacional II, Km. 494,50 25250 Bellpuig 

(LLEIDA), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  OWNAT 

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Ushqim përtypës për kafshë; ushqim formula për kafshë; ushqim për kafshë 

shtëpiake në formë të përtypjes; forcimin e foragjereve të kafshëve; zëvendësues qumshti 

për përdorim si shtojcë ushqimore për kafshë.   

 

 

 

(111)  22447 

(151)  14/03/2018 

(181)  30/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/65 

(591)  E kuqe, e bardh, e kalter, rozë. 

(732)  NPT. FRESH-CO Rr. "Beteja e 

Loxhës" p.n., Pejë., KS 

(740)  Kenan Katanolli Rr. Agim Radoniqi" 

Nr. 9, Pejë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përfshin kryesisht farmaceutike dhe preparate të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare.   

16   Përfshin kryesisht letër, mallrat e bërë nga ai materiale dhe rekuizita per zyre.   

24   Përfshin kryesisht tekstile (mallrave copë) dhe tekstilin për përdorim shtëpiak.   

 

 

 

(111)  22448 

(151)  14/03/2018 

(181)  30/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/68 

(591)  E kuqe, e bardhë, e zezë 

(732)  Exxon Mobil Corporation, a 

corporation organized and existing under the 

(540)    
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laws of the State of New Jersey 5959 Las 

Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-

2298, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Lëngje transmetuese, lëngje hidraulike, antifriz/ftohës; lëngje për frena; lëngje për 

drejtimin e fuqisë; kemikale që përdoren në industri; shkencë dhe fotografi; poashtu edhe 

në bujqësi, vreshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të paprocesuara, plastika të 

paprocesuara, 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 industry.   

4   Vajëra motorike, vajëra lubrifrikuese, yndyrëra; lubrifikantë; lubrifikantë sintetik për 

paisje motorike; dyll; stoqe bazike; karburant motorik si gazolinë dhe karburant dizel; gaz 

natyral i kompresuar; vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikantë; absorbues të pluhurit; 

kompozime të lëngshme dhe lidhëse; karburant (duke përfshirë vajërat e motorit) dhe 

ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim.   

37   Shërbime të shitjes me pakicë të karburantëve, shërbime për larjen e makinave, 

shërbime për lubrifikim të makinave, shërbime të ndërtimit; riparimit dhe shërbime 

instaluese.   

 

 

 

(111)  22454 

(151)  14/03/2018 

(181)  30/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/69 

(591)  E bardhë, e zezë 

(732)  Exxon Mobil Corporation, a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 5959 Las 

Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-

2298, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Lëngje transmetuese, lëngje hidraulike, antifriz/ftohës; lëngje për frena; lëngje për 

drejtimin e fuqisë; kemikale që përdoren në industri; shkencë dhe fotografi; poashtu edhe 
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në bujqësi, vreshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të paprocesuara, plastika të 

paprocesuara, 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 industry.   

4   Vajëra motorike, vajëra lubrifrikuese, yndyrëra; lubrifikantë; lubrifikantë sintetik për 

paisje motorike; dyll; stoqe bazike; karburant motorik si gazolinë dhe karburant dizel; gaz 

natyral i kompresuar; vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikantë; absorbues të pluhurit; 

kompozime të lëngshme dhe lidhëse; karburant (duke përfshirë vajërat e motorit) dhe 

ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim.   

37   Shërbime të shitjes me pakicë të karburantëve, shërbime për larjen e makinave, 

shërbime për lubrifikim të makinave, shërbime të ndërtimit; riparimit dhe shërbime 

instaluese.   

 

 

 

(111)  22458 

(151)  14/03/2018 

(181)  31/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/70 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, UK 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  FEVERSMART 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike; analgjetik, preparate anti inflamatorë dhe 

antipiretik; preparate të cilat lehtësojnë simptomat e ftohjës, gripit dhe alergjisë; pije 

mjeksore dhe preparate për përgaditjen e pijeve mjeksore; leukoplast transdermal; 

leukoplast ngjitës transdermal   

9   Audio/video monitorë; pajisje elektronike për vëzhgim; detektorë të lëvizjes dhe senzorë 

të lëvizjes; kamera; aparate elektrike për matje; senzorë infra të kuqe; senzorë (detektorë); 

instalime elektrike dhe elektronike për video mbikqyrje; pajisje për mbrojtje dhe siguri për 

monitorimin e ndryshimeve të temperaturës në trupin e njeriut; softuer kompjuterik, 

përkatësisht për monitorimin e temperaturës në trupin e njeriut; monitorë kompjuterik; 

aplikacione softuer në linjë (online) ose aplikacione softuerike të cilat mund të shkarkohen; 

pajisje elektronike për monitorimin e bebës; aplikacione softuer dhe/apo softuerike për 

qëllime mjeksore dhe kirurgjike; softuer për grumbullimin e të dhënave për qëllime 

mjeksore   

10   Aparate mjeksore për inçizim; aparate diagnostike për qëllime mjeksore; aparate 

diagnostike për inçizim për qëllime mjeksore; aparate diagnostike matëse për monitorimin 

e temperaturës; instrument elektronik për monitorim për përdorim mjeksorë; monitorues të 

respiracionit; senzor i frymarrjes; pajisje dhe instrumente për matje të përshtatshëm për 

përdorim në përcjelljen e gjendjës shëndetsore dhe temperaturës; monitor të zemrës; 

termometër për përdorim në medicinë; termometër; termometër të mbushur me lëng; 

senzorë dhe alarm për monitorim të bebeve; monitorë respiratorë për bebe   
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(111)  22463 

(151)  14/03/2018 

(181)  31/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/73 

(591)  Kafe, e kaltër e ndritshme, e kaltër e 

errët, bardhë dhe zezë. 

(732)  Ursapharm Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35, 66129 Saarbrucken, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate Farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për qëllime 

medicinale; ushqim dietal dhe substanca tjera të adoptuara për përdorim medicinal ose 

veteriner, ushqim për foshnje; shtesa dietike për njerëz dhe shtazë; leukoplast, materiale për 

lidhje; materiale për mbushjen e dhëmbit, rrëshira dentare; mjete për dezinfektim; preparate 

për shkatërrimin e dëmtueseve; fungicide, herbicide   

10   Aparate dhe instrumente Kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinere, gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmb; artikuj ortopedik; material kirurgjik për qepje; kontejnerë të 

pajisur me pajisje matëse për përdorim, posaçërisht për preparate farmaceutike (të përfshira 

në ketë klasë).   

16   Letër dhe kartuç; gjëra të shtypura; material për libërlidhje; fotografi; pajisje të zyrës; 

ngjitës për material të zyrës ose për përdorim në amvisni; material për artist; brusha për 

pikturim; makina shkrimi dhe pajisje te zyrës (përveç mobileve); material për mësim dhe 

aftësim (përpos aparateve); material plastik për paketim; lloje te shtypsave; klishe   

 

 

 

(111)  22479 

(151)  14/03/2018 

(181)  31/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/75 

(591)  E kuqe, e bardhë e gjelbër 

(732)  “Moni Commerc” Sh.p.k,   Rr. 

Skenderbeu  p.nr. Podujevë , KS 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi Rr. Isa 

Boletini nr. 59, 10000 Prishtinë  

 
 

(540)   
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(511) 30   Piper, spec i terur dhe i bluar, përgatitje nga drithërat; pergaditje nga perimet, 

melasë; maja, erëza; pjekje drithërave tjera.   

 

 

 

(111)  22482 

(151)  14/03/2018 

(181)  31/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/76 

(591)  E kuqe, e gjelbër, e verdhë 

(732)  “Moni Commerc” Sh.p.k Rr. 

Skenderbeu  p.nr. Podujevë , KS 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi Rr. Isa 

Boletini nr. 59, 10000 Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta dhe perime të ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; kikirik, kikirik i 

përpunuar   

31   Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule natyrale.   
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(111)  22485 

(151)  15/03/2018 

(181)  01/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/78 

(591)  E kaltër 

(732)  ALDI GmbH & Co.KG Burgstr.37, D-

45476 Mülheim and der Ruhr, Deutschland 

, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve për 

kopshtari, prodhimeve për pylltari, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve  

për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, 

prodhimeve sanitare, ilaçeve që jepen pa reçetë, shtesave ushqimore (suplementeve), 

fishekzjareve, aparateve dhe paisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për ato, 

kompjuterëve dhe paisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, hardueirit dhe softueirit 

kompjuterik, paisjeve për ndriçim, veglave, aparateve kopshtare dhe paisjeve për ato, 

bicikletave dhe paisjeve për ato, paisjeve për atomobila, orëve të murit, orëve për duar dhe 

stolive, paisjeve për zyre dhe rekuzitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, 

mobiljeve dhe artikujve tjerë për paisjen e enteriereve, mobiljeve për kopshte, takëmeve për 

kuzhinë dhe amvisëri dhe paisjeve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, 

mbulesave për krevate, përfshirë jastukët, ndërresave të shtratit (qarqafëve), tekstilit për 

përdorim në amvisëri, veshjeve, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, 

paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim / kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë, bimëve, prodhimeve nga duhani; Shërbime të shitjes online me pakicë të 

prodhimeve bujqësore, prodhimeve për kopshtari, prodhimeve për pylltari, gjërave 

ushqimore, preparateve për larje, preparateve  për pastrim, prodhimeve të dedikuara për 

pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, ilaçeve që jepen pa 

reçetë, shtesave ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe paisjeve elektrike, 

aparateve elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjeve kompjuterike, 

kompakt disqeve, hardueirit dhe softueirit kompjuterik, paisjeve për ndriçim, veglave, 

aparateve kopshtare dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisjeve për 

atomobila, orëve të murit, orëve për duar dhe stolive, paisjeve për zyre dhe rekuzitave për 

zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për paisjen e 

enteriereve, mobiljeve për kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe paisjeve për 

ato, prodhimeve për përdorim në amisëri, mbulesave për krevate, përfshirë jastukët, 

ndërresave të shtratit (qarqafëve), tekstilit për përdorim në amvisëri, veshjeve, mbulesave 

për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për 

argëtim / kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve nga duhani; 

Shërbime të shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve për kopshtari, 

prodhimeve për pylltari, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve  për pastrim, 
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prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, ilaçeve që jepen pa reçetë, shtesave ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, 

aparateve dhe paisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve 

dhe paisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, hardueirit dhe softueirit kompjuterik, paisjeve 

për ndriçim, veglave, aparateve kopshtare dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato, paisjeve për atomobila, orëve të murit, orëve për duar dhe stolive, paisjeve për zyre dhe 

rekuzitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

paisjen e enteriereve, mobiljeve për kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

paisjeve për ato, prodhimeve për përdorim në amisëri, mbulesave për krevate, përfshirë 

jastukët, ndërresave të shtratit (qarqafëve), tekstilit për përdorim në amvisëri, veshjeve, 

mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, 

prodhimeve për argëtim / kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve 

nga duhani; Shërbime në udhëheqjen e punës në supermarkete, shitoreve me pakicë dhe 

shotoreve diskont me pakicë; Shërbime të shpalljeve; shërbime të shpalljes nëpërmjet 

internetit, për pale të treta; Shërbime për ofrimin e informatave nëpërmjet internetit, 

gjegjësisht informatave për prodhimet për konsumatorë, informatave për këshillim të 

konsumatorëve dhe shërbimeve (servise) informuse për kosumatorë; Shërbime për 

transaksione komerciale për palë të treta, poashtu nëpërmjet internetit; Shërbimit të marjes / 

realizimit të kontratave në lëmin e telefonisë celulare për palë të treta; Shërbime të 

menaxhimit të punës; Shërbime të organizimit planifikues dhe mbikqyrjes të zhvillimit të 

punës; Rekrutim të kuadrove; Shërbime të konsultave për organizimin e punës; Shërbime të 

asistencës në menaxhimin komercial ose industrial; Ofrim i shërbimeve për palë të treta 

(blerje të mallrave dhe shërbime për ndërmarje tjera). 

   

 

 

 

(111)  22492 

(151)  15/03/2018 

(181)  01/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/81 

(732)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SE 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  TASTREIZO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  22504 

(151)  15/03/2018 

(181)  02/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/82 

(591)  Gjelbër, kuq, zi, kaltër, verdhe, bardh 

(732)  PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o. 

(540)   
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Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

     

 
 

 

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

me pak kalori dhe me pak alkool; pijet e hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave, 

ekstrakteve të frutave dhe/ose frutave te aromatizuara; përzierje e birrës me limonade; 

përzierjet e birrave dhe pijeve pa alkool; ujërat mineral (pijet); ujërat e pijës; ujërat e 

tryezës; uji i  gazuar; uji e burimit; pijet e gazuar; limonadat; pijet e aromatizuara të bëra 

nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e frutave; pijet jo alkoolike e lëngjeve te frutave; 

pijet e frutave dhe lëngjët e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe përgatitjet 

tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e me shumicë të frutave dhe/ose lëngjet e frutave me pak 

shtojca të qumështit, produktet qumështit ose desertët e qumështi; pijet dhe lëngjet e 

perimeve; pijet jo-alkoolike të perimeve  ose pijet me perime; pijet jo alkoolike të 

fermentuara   

 

 

 

(111)  22506 

(151)  15/03/2018 

(181)  02/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/83 

(591)  Kafe, kaltër, bardh, kuq. 

(732)  PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o. 

Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

me pak kalori dhe me pak alkool; pijet e hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave, 
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ekstrakteve të frutave dhe/ose frutave te aromatizuara; përzierje e birrës me limonade; 

përzierjet e birrave dhe pijeve pa alkool; ujërat mineral (pijet); ujërat e pijës; ujërat e 

tryezës; uji i  gazuar; uji e burimit; pijet e gazuar; limonadat; pijet e aromatizuara të bëra 

nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e frutave; pijet jo alkoolike e lëngjeve te frutave; 

pijet e frutave dhe lëngjët e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe përgatitjet 

tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e me shumicë të frutave dhe/ose lëngjet e frutave me pak 

shtojca të qumështit, produktet qumështit ose desertët e qumështi; pijet dhe lëngjet e 

perimeve; pijet jo-alkoolike të perimeve  ose pijet me perime; pijet jo alkoolike të 

fermentuara   

 

 

 

(111)  22498 

(151)  15/03/2018 

(181)  02/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/84 

(300)  26657 /2016  21/09/2016  CH 

(732)  LafargeHolcim Ltd Zürcherstrasse 156 

CH – 8645 Jona Switzerland, CH 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  So the world builds better 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiali ndërtimor jo metalik duke përfshirë betonin, çimenton dhe llaçin; 

përbërësit dhe aditivët (te përfshirë ne këtë klasë) për mallrat e lartpërmendura, ne veçanti  

aditivët  për beton; gypat e papërkulshëm jo metalik për qëllime ndërtim; asfalti, katrani 

dhe bitumen; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo metalike   

37   Shërbimet e ndërtimit, mirëmbajtjes dhe riparimit ne sektorin e ndërtimit dhe 

ndërtimtarisë   

42   Shërbimet e zhvillimit, planifikimit të projektit dhe të këshillëdhënjës si dhe shërbime 

të ofruara nga arkitektët, inxhinierët dhe kimistët në fushën e prodhimit dhe përpunimit të 

materialeve ndërtimore si betoni, si dhe  në sektorin e industrisë së ndërtimit dhe 

ndërtimtarisë; ekspert për vlerësime kimike   

 

 

 

(111)  22502 

(151)  15/03/2018 

(181)  02/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/85 

(732)  ROHA ARZNEIMITTEL GMBH 

Rockwinkeler Heerstr. 100, 28355 Bremen, 

DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 

(540)  Bekunis 
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(511) 5   Prodhime farmaceutike në formë tabletash   

         30   Çaj   

 

 

 

(111)  22507 

(151)  15/03/2018 

(181)  02/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/86 

(732)  DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. 

Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Comodita 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane, metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; 

materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e transportueshme metalike; materialet 

metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, 

artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet.   

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.   

20   Dyshekë të të gjitha llojeve, mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej 

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike.   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.   

22   Sfungjerë; sfungjerë për mbushje, litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, 

velat, thasët dhe çantat (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje 

(përveç kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave.   

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin 

e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili).   

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

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   
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(111)  22519 

(151)  15/03/2018 

(181)  02/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/87 

(591)  Kaltër, verdhë, ari. 

(732)  EUROLAB sh.p.k. Miradi e Epërme 

p.n. 12000 Fushë Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Mjete lëvizëse motorike, veçanërisht automjete për lëvizje në tokë.   

39   Shërbime të transportit, dhënies me qira, parkimit të automjeteve dhe shërbime të tjera 

të lidhura me to të kësaj klase.   

42   Shërbime të testimit, kontrollit teknik dhe të cilësisë së automjeteve, dhe mjeteve të 

tjera për lëvizja.   

 

 

 

(111)  22521 

(151)  15/03/2018 

(181)  02/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/88 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation  300 Park Avenue,  

New York, N.Y. 10022, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  COLGATE PROFESSIONAL LAB 

SERIES          

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Furçë dhëmbësh   

 

 

 

(111)  22523 

(151)  15/03/2018 

(181)  03/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/90 

(732)  Kraft Foods Group Brands LLC 200 

east Randolph Street, Chicago Illinois 60601, 

US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

(540)  MR. PEANUT 
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(511) 29   Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe ziera; kikirikë të përpunuara 

dhe fruta te forta  të tjera të përpunuara;  përzierje e rosticerisë që përmbajnë fara dhe fruta 

te forta të papërpunuara; fara për ushqim; përzierje e rostiçeri që përmbajnë  fruta të thatë 

dhe fruta te forta  të përpunuara.   

30   Ushqime të parapërgatitura (të gatshme) dhe rostiçeri , perzireje e rostiçerisë që 

përmbajnë çokollatë.   

31   Fara; fruta te forta si lëndë e parë; fruta të forta të freskëta; fruta te forta të 

papërpunuera.   

 

 

 

(111)  22526 

(151)  15/03/2018 

(181)  03/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/92 

(591)  Bardhë, verdhë, kaltërt 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 

4, 86690 Mertingen, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, produkte të qumështit, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i 

thartuar, dhallë; jogurt, jogurt frutash, pije me bazë të jogurtit, jogurt çokollate ose nga 

kakao; pije të përziera qumështi jo alkoolike, kefir, ajkë, djath i butë i bardhë, djath i butë i 

bardhë me fruta ose bimë; desertë të cilat përbëhen kryesisht nga qumështi; gjalpë; djath 

dhe produkte nga djathi;  qumësht dhe kumshtë në formë pluhuri si gjëra ushqimore, me 

ose pa aditiv; lyrës (të cilët përmbajnë yndyrë); ajkë qumështi e rrahur (milk shejk); 

kumshtë.   

30   Puding, akull për ushqim, pluhur për akullore; produkte dhe pjekurinë bukëpjekësish 

me përdorim afatgjate, posaçërisht torte të gatshme dhe vafle; pije me bazë kakao; puding 

nga orizi.   

 

 

 

(111)  22533 

(151)  15/03/2018 

(181)  06/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/103 

(732)  DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. 

Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)  COMODITA HOME 
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5, 10000 Prishtinë 

 
 

(511) 6   Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane, metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; 

materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e transportueshme metalike; materialet 

metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, 

artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet.   

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.   

20   Dyshekë të të gjitha llojeve, mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej 

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike.   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.   

22    Sfungjerë; sfungjerë për mbushje, litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, 

velat, thasët dhe çantat (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje 

(përveç kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave.   

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin 

e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili).   

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

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.   

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

 

 

 

(111)  22539 

(151)  15/03/2018 

(181)  06/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/104 

(732)  DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. 

Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 6   Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane, metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; 

materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e transportueshme metalike; materialet 

metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, 

artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet.   

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.   

20   Dyshekë të të gjitha llojeve, mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej 

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike.   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.   

22   Sfungjerë; sfungjerë për mbushje, litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, 

velat, thasët dhe çantat (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje 

(përveç kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave.   

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin 

e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili).   

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

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.   

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

 

 

 

(111)  22541 

(151)  15/03/2018 

(181)  06/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/105 

(732)  Epcos AG St.-Martin-Str. 53, 

81669 München, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  PowerHap 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pllakat e qarkut, kartelat e ndërfaqës, mikroqarqet, qarqet e integruara, prizat e 

qarqeve të integruar, ndërprerat, lidhëset, ndreqës (konvertues), pajisje per reduktimin 

sinjalit, rregullatorë të tensionit, kontrolluesit të lakut, konvertor për tensionin alternativ 

dhe direkt te rrymës, mbrojtës nga rrufeja; transportuesit magnetike të të dhënave, disqet 

për incizim; makinat shitëse automatike dhe mekanizmi e aparateve që operojnë me 
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monedhë; regjistra parash, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjuterë për përpunimin e të 

dhënave; komponentët elektronike; pjesë elektronike; filtër për sinjale elektrike, filtra për 

sipërfaqe të valëve akustike, rezonatorë sipërfaqe të valëve akustike; rezistor elektrik, 

sensorë e fazës se sinjalit drejtues elektrik, aktivizuesit e fazës se sinjalit drejtues elektrik; 

mbrojtës tensioni për mbrojtjen e rritjes se mbi tensionit, filtra të konvertimit; 

kondensatorët, kondensatorët e energjisë, kondensatorë prej alumini elektrolitik, 

kondensatorët prej qeramike, film kondensatorët, valvolat dhe filtrat, pjesët qendrore 

metalike, induktorët dhe pjesët qendrore metalike induktive, transformatorët, reaktorë, 

diodë gjysmëpërçuese, diodat; filtra për shkarkim elektrostatike (ESD), filtra për 

pajtueshmërinë elektromagnetike (EMC), filtra harmonik, shtypës të tensionit të rastit, 

shtypës së ndërfaqës së frekuencës se radios (RFI).   

 

 

 

(111)  22572 

(151)  19/03/2018 

(181)  07/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/107 

(591)   E kaltër e ndritshme, e kaltër e errët, 

bardhë dhe ari. 

(732)  ENDEKS KİMYA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 Adnan Kaveci Mahallesi Davutpaşa, 

Caddesi No: 17/2 Beylikdüzü İSTANBUL 

TURKEY, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe pastrim, detergjente, te cilët nuk janë për përdorim ne 

proceset prodhuese dhe për përdorim personal, zbardhues për rroba, zbutës për ndresa për 

përdorim ne lavanderi, preparate për heqjen e njollave, detergjente për pastrimin e enëve. 

Sapun. Preparate për lustrimin e lëkurës, vinyli (rrëshirë sintetike ose plastike), metali dhe 

druri, pasta për lustrim dhe krem për lëkurë, vinyl(rrëshirë sintetike ose plastike), metal dhe 

dru, dyllë për lustrim.   

5   Preparate sanitare për përdorim medicinal; piceta higjienike; tamponë higjienik; 

leukoplast; material për lidhje; pelena, duke përfshirë pelena të punuara nga letra dhe 

tekstili. Dezodorante,  te cilat nuk janë për njerëz ose kafshë; preparate  për freskimin e 

ajrit.   
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(111)  22573 

(151)  19/03/2018 

(181)  07/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/108 

(591)  Bardhë, hiri, kaltër, kuqe, krem, 

gjelbër, vishnje, zezë, verdhë 

(732)  TADIM GIDA MADDELERI 

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI 

1100. SOK. NO. 1105 CAYIROVA 

KOCAELI, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Bishtaja të thata; perime të thata, konzervuara, ngrira, ziera, tymosura apo 

kriposura, fruta luspore të përgaditura dhe fruta të thata si grimtësira; lyrës nga lajthija dhe 

gjalpë nga kikiriki; tahini (lyrës nga susami); patatina nga patatja.   

 

 

 

(111)  22574 

(151)  19/03/2018 

(181)  07/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/110 

(732)  Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London,  

WC2R 2PG, UK 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan i papërpunuar apo i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilët nuk janë për përdorim në mjekësi); cigare, cigarillos (puro); çakmak; 

shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për cigare, tuba për cigare, filtra për cigare; 

makina të vogla xhepi për mbështjelljen e duhanit; makina të vogla dore për mbushjen e 

tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte nga 

duhani të cilat ngrohen; pajisje elektronike dhe pjesë të tyre të cilat shërbejnë për ngrohjen 

e cigareve ose duhanit.   
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(111)  22579 

(151)  19/03/2018 

(181)  08/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/111 

(591)  Kaltërt, kuqe, gjelbërt, bardhë, zezë 

(732)  “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  22581 

(151)  19/03/2018 

(181)  08/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/112 

(732)  G.V.F.- GIVIEFFE S.p.A. Via G. 

Falcone, 8 – 20080, VERNATE MI, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produktet kozmetike për styling(rregullimin)e flokut; preparate dhe trajtime për 

flokë; brilijantin (yndyrë për flokë); preparate-komponime për kondicionim floku; gjel për 

flokë; sprej-llak për flokë; losione-kremra për kujdesin e flokut; shkumë për flokë 

[kozmetikë]; shkumë për dhënien e formës se flokut [produkte tualeti]; ngjyra për flokë; 

bojëra për flokë; preparate për ngjyrosjen e flokut; preparate për ndriçimin e flokut; 

kozmetikë; preparate për grim-shminkë; preparate për mirëmbajtjen e thonit; krem për 

fytyrë për përdorim kozmetik; krem për trup; krem hidratuese, losion dhe gjele; krem dhe 

losione për rrezitje; preparate për pastrimin e fytyrës [kozmetikë]; emulsione për trup; 
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emulsione pa sapun për pastrimin e lëkurës se trupit; emulsione për fytyrë; parfum; vajra 

eterike; dezodorante për përdorim personal; sapun; shampon; mjete për pastrimin e dhëmbit 

[pastë, gjel, lëng]; preparate jo-medicinale për kujdesin e trupit; losione për kujdesin e 

fytyrës dhe trupit; preparate për kujdesin e lëkurës; preparate për kujdesin e fytyrës; 

preparate dhe trajtime për flokë; preparate për kujdesin e flokut.   

 

 

 

(111)  22582 

(151)  19/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/114 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Cefdia 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe 

elemente për përdorim mjekësor-medicinal.   

 

 

 

(111)  22585 

(151)  19/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/115  

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Irbecor Plus 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe 

elemente për përdorim mjekësor-medicinal.   

 

 

 

(111)  22586 

(151)  19/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/116 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(511) 5   Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe 

elemente për përdorim mjekësor-medicinal   

 

 

 

(111)  22588 

(151)  19/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/117 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Dezira 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe 

elemente për përdorim mjekësor-medicinal   

 

 

 

(111)  22589 

(151)  19/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/118 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Leptica 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe 

elemente për përdorim mjekësor-medicinal   
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(111)  22604 

(151)  20/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/119 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Valcor 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe 

elemente për përdorim mjekësor-medicinal   

 

 

 

(111)  22607 

(151)  20/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/120 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Valcodin 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe 

elemente për përdorim mjekësor-medicinal.   

 

 

 

(111)  22610 

(151)  20/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/121 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Panocer 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe 

elemente për përdorim mjekësor-medicinal.   
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(111)  22614 

(151)  20/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/122 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 

 
 

(540)  Dexiren 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe 

elemente për përdorim mjekësor-medicinal   

 

 

 

(111)  22617 

(151)  20/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/123 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Regapen 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe 

elemente për përdorim mjekësor-medicinal   

 

 

 

(111)  22621 

(151)  20/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/124 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Nervogil 
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(511) 5   Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe 

elemente për përdorim mjekësor-medicinal.   

 

 

 

(111)  22624 

(151)  20/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/125 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Algopet 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe 

elemente për përdorim mjekësor-medicinal.   

 

 

 

(111)  22630 

(151)  20/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/126 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Lunges 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe 

elemente për përdorim mjekësor-medicinal   

 

 

 

(111)  22650 

(151)  21/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/127 

(732)  Ehrmann AG  Hauptstrasse 19, 

DE 87770 Oberschönegg, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Ehrmann 
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(511) 29   Qumësht dhe produkte të qumështit, duke përfshirë qumësht të fermentuar, 

produkte nga jogurti, produkte nga kefiri, produkte nga dhalla, krem produkte, produkte 

nga kumështi për ushqim, pije të përgatitura kryesisht nga qumështi ose produkte të 

qumështit, pije nga qumështi të cilat përmbajnë fruta, produkte të qumështit të fermentuar 

natyral ose aromatizues, fermente qumështi (në të cilin dominon qumështi), produkte nga 

qumështi në pluhur  për ushqim, produkte nga qumështi i thartuar, produkte të qumështit 

me gjysmë yndyre, mileram (krem ajke), gjalpë, djath; yndyrë për ushqim; desert-ëmbëlsira 

dhe grimësina, të cilat kryesisht përmbajnë qumësht dhe/ose  jogurt  dhe /ose  salcë kosi  

dhe/ose qumësht i thartuar-kos dhe/ose produkte të qumështit të cilat gjithashtu përmbajnë 

agjense lidhëse me bazë nisheste; të gjitha mallrat e cekurat më lartë me shtojca frutash, 

perime, bimë, mëlmesa, drithëra, lëngje dhe ekstrakte aditivë dhe aroma  të përmendura; i 

gjithë malli i lartpërmendur në formë të produkteve të gatshme të freskëta ose  të 

konservuara.   

30   Puding, ushqim i ngjashëm me pudingun; desert dhe grimësina të cilat kryesisht 

përmbajnë produkte nga drithërat, gjithashtu me shtesa ajke kosi, qumësht, qumështit të 

thartuar-kosi, jogurti, frutave, lëngjeve dhe ekstrakteve aditivë dhe aromave të përmendura, 

produktet e lartpërmendura të cilat gjithashtu përmbajnë agjense lidhëse  me bazë nisheste; 

të gjitha mallrat e lartpërmendura në formë të produkteve të gatshme të freskëta ose 

konservuara; akull për ushqim; akull për ushqim i cili kryesisht përmban jogurt, akullore, 

ëmbëltues (akull), jogurt i ngrirë (ëmbëlsira të ngrira), akull i aromatizuar; salca duke 

përfshirë dresing (salcë) për sallata.   

32   Pije nga kumështi; pije jo alkoolike me përmbajtje të ulët të fermenteve të qumështit; 

pije jo alkoolike; preparate për përgatitjen e pijeve.   

 

 

 

(111)  22655 

(151)  21/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/128 

(591)  E kuqe, e bardhë, e kaltërt 

(732)  Ehrmann AG  Hauptstrasse 19, 

DE 87770 Oberschönegg, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte të qumështit, duke përfshirë qumësht të fermentuar, 

produkte nga jogurti, produkte nga kefiri, produkte nga dhalla, krem produkte, produkte 

nga kumështi për ushqim, pije të përgatitura kryesisht nga qumështi ose produkte të 

qumështit, pije nga qumështi të cilat përmbajnë fruta, produkte të qumështit të fermentuar 

natyral ose aromatizues, fermente qumështi (në të cilin dominon qumështi), produkte nga 

qumështi në pluhur  për ushqim, produkte nga qumështi i thartuar, produkte të qumështit 

me gjysmë yndyre, mileram (krem ajke), gjalpë, djath; yndyrë për ushqim; desert-ëmbëlsira 

dhe grimësina, të cilat kryesisht përmbajnë qumësht dhe/ose  jogurt  dhe /ose  salcë kosi  

dhe/ose qumësht i thartuar-kos dhe/ose produkte të qumështit të cilat gjithashtu përmbajnë 

agjense lidhëse me bazë nisheste; të gjitha mallrat e cekurat më lartë me shtojca frutash, 
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perime, bimë, mëlmesa, drithëra, lëngje dhe ekstrakte aditivë dhe aroma  të përmendura; i 

gjithë malli i lartpërmendur në formë të produkteve të gatshme të freskëta ose  të 

konservuara.   

30   Puding, ushqim i ngjashëm me pudingun; desert dhe grimësina të cilat kryesisht 

përmbajnë produkte nga drithërat, gjithashtu me shtesa ajke kosi, qumësht, qumështit të 

thartuar-kosi, jogurti, frutave, lëngjeve dhe ekstrakteve aditivë dhe aromave të përmendura, 

produktet e lartpërmendura të cilat gjithashtu përmbajnë agjense lidhëse  me bazë nisheste; 

të gjitha mallrat e lartpërmendura në formë të produkteve të gatshme të freskëta ose 

konservuara; akull për ushqim; akull për ushqim i cili kryesisht përmban jogurt, akullore, 

ëmbëltues (akull), jogurt i ngrirë (ëmbëlsira të ngrira), akull i aromatizuar; salca duke 

përfshirë dresing (salcë) për sallata.   

32   Pije nga kumështi; pije jo alkoolike me përmbajtje të ulët të fermenteve të qumështit; 

pije jo alkoolike; preparate për përgatitjen e pijeve.   

 

 

 

(111)  22659 

(151)  21/03/2018 

(181)  09/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/129 

(300)  87/304,106  17/01/2017  US 

(732)  Lenovo (Beijing) Limited No. 6 

Chuangye Road, Shangdi Information 

Industry Base, Haidian District, 

100085 Beijing, CN 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  LENOVO LEGION 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuter personal; kompjuter desktop; kompjuter të gjitha në një (all-in-one 

PC); kompjuter bllok shënimesh (notebook pc); kompjuter portativ (laptop); monitorë për 

kompjuter; pajisje për kompjuter, përkatësisht kufje, mi (mouse), shtroja për mi (mouse 

pads), tastierë; mjete dhe pajisje për lozjen e lojërave kompjuterike, përkatësisht kompjuter 

portativ (laptop) për lozjen e lojërave, kompjuter kubik (Cube) për lozjen e lojërave, 

kompjuter kullë (Tower) për lozjen e lojërave, tastierë për lozjen e lojërave, kontrollë për 

lozjen e lojërave, mi lojtari (gaming mouse) dhe kufje për lojtarë (gaming headset).    

 

 

 

(111)  22802 

(151)  28/03/2018 

(181)  10/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/131 

(732)  Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli 1, 

22070 Grandate CO, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

(540)   
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(511) 10   Instrumente dhe aparate mjekësore - medicinale, posaçërisht shiringa 

hypodermatik – shiringë për injektim; shiringa për një përdorim; gjilpëra për injektim; 

gjilpëra dhe gjilpëra për shiringa për një përdorim; katetera; shiringa për qëllime mjekësore; 

penë gjilpëra për përdorim mjekësorë   

 

 

 

(111)  22803 

(151)  28/03/2018 

(181)  10/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/132 

(732)  Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli 1, 

22070 Grandate CO, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Instrumente dhe aparate mjekësore - medicinale, posaçërisht shiringa 

hypodermatik – shiringë për injektim; shiringa për një përdorim; gjilpëra për injektim; 

gjilpëra dhe gjilpëra për shiringa për një përdorim; katetera; shiringa për qëllime mjekësore; 

penë gjilpëra për përdorim mjekësorë   

 

 

 

(111)  22808 

(151)  28/03/2018 

(181)  10/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/133 

(300)  87/166,456  09/09/2016  US 

(732)  Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. 151 

Lorong Chuan, 02-01 New Tech Park, 

556741 Singapore, SG 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  DIFFERENT IS BETTER 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e drejtpërdrejta të shitjes me pakicë përmes rrjetit global kompjuterik 

të harduerit kompjuterik, serverëve kompjuterik, softuerit kompjuterik, pjesëve periferike 

kompjuterike, elektronikes së konsumit, aparateve telekomunikuese, telefonave mobile, 

pajisjeve të dorës dhe  pajisjeve elektronike digjitale mobile, pajisje, pjesë periferike dhe 

çanta për pajisje të tilla dhe demonstrimi i produkteve të tilla; shërbimet e shitjes me pakicë 

të harduerit kompjuterik, serverëve kompjuterik, softuerëve kompjuterik, pjesëve periferike 

kompjuterike, elektronikes së konsumit, aparateve telekomunikuese, telefonave mobil, 

pajisjeve të dorës dhe  pajisjeve elektronike digjitale mobile, pajisjeve, pjesëve periferike 

dhe çantave për pajisje të tilla dhe demonstrimi i produkteve të tilla;  shkarkimi në mënyrën 
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kompjuterike i të dhënave  të tekstit digjital, të dhënave, fotografive,  audio dhe video 

punimeve   

 

 

 

(111)  22817 

(151)  28/03/2018 

(181)  10/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/135 

(732)  Amazon Europe Core S.à r.l. 5, Rue 

Plaetis, L-2338, LU 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  FIRE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, fotografikë, kinematografikë, optikë, peshues, 

matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta 

për përçimin, ndryshimin, transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollin e 

elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; 

transportues të dhënash magnetike, disqe regjistrimi; kompakt disqe, DVD dhe media të 

tjera regjistrimi dixhital; pajisje përpunimi të dhënash, kompjutera; programe kompjuterike; 

pajisje elektronike portative dhe dore për transmetimin, ruajtjen, manipulimin, regjistrimin 

dhe rishikimin e teksteve, imazheve, audiove, vidiove dhe të dhënave, përfshirë nëpërmjet 

rrjeteve globale kompjuterike, rrjeteve pa tel dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe 

pjesë elektronike dhe mekanike dhe pajisje për to; kompjutera; kompjutera tabletë, lexues 

elektronikë librash, lexues audio dhe video, pajisje kompjuterike periferike; aksesorë 

pajisjesh elektronike kompjuteri dhe portativi dhe dore, domethënë, monitorë, ekrane, 

tastiera, mouse, tela, kabllo, modemë, printera, fole disqesh, adaptorë, karta përshtatëse, 

lidhës kabllor, lidhës fishë, lidhës të energjisë elektrike, stacione ushqimi (docking 

stations), përfshirë stacione ushqimi elektronike, kufje dhe kufje kaskë dhe kabllo; stacione 

karikimi, karikues baterish; bateri; karta memorie dhe lexues kartash memorie; altoparlantë, 

mikrofona, dhe kaska dëgjimi; këllufa, mbulesa, dhe mbajtëse për pajisje elektronike dhe 

kompjutera portativë dhe dore; pajisje për ekranizimin e materialeve të botuara në mënyrë 

elektronike, në natyrën e librave, periodikëve, gazetave, revistave, prezantimeve 

multimediale, programeve televizive dhe filmave; kufje dhe kufje kaskë; programe 

sinkronizimi të dhënash, dhe programe mjetesh zhvillimi të aplikimeve për kompjuter 

personal dhe dore; programe kompjuterike për krijimin, shkarkimin, transmetimin, 

shpërndarjen e marrjen, redaktimin, nxjerrjen, kodimin, çkodimin, shfaqen, manipulimin, 

dhe transferimin e përmbajtjve, teksteve, veprave vizuale, veprave audio, veprave 

audiovizuale, veprave letrare, të dhënave, fotografive, dokumententeve dhe punimeve 

elektronike, grafikëve, imazheve dhe publikimeve elektronike nëpërmjet pajisjeve portative 

elektronike dhe kompjuterave; përmbajtje audio dhe audiovizuele të para-regjistruara dhe të 

shkarkueshme, informacione, dhe komente; libra elektronike të shkarkueshëm, revista, 

periodikë, gazeta, dhe publikime të tjera; programe menaxhimi për baza të dhënash; softe 

për njohjen e gërmave; softe për njohjen e zërit; softe për mesazhe dhe postë elektronike; 

programe kompjuterike për akses, për të konsultuar dhe kërkuar në baza të dhënash online; 

tabela elektronike afishimi; softe sinkronizimi të dhënash; softe zhvillimi për aplikime; 
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programe aparatesh për lojëra video për publikun; qarqe elektronike, disqe magnetike, 

disqe optike, disqe optike magnetike, kaseta magnetike, karta ROM, fishekë ROM, CD-

ROM, dhe DVD-ROM që ruajnë programe për aparate lojërash video për publikun; qarqe 

elektronike, disqe magnetike, disqe optike, disqe optike magnetike, shirita magnetike, karta 

ROM, fishekë ROM, dhe programe kompjuterike të shkarkueshme CD-ROM, DVD-ROM; 

programe lojërash për kompjutera; programe kompjuterike; qarqe elektronike, disqe 

magnetike, disqe optike, disqe optike magnetike, kaseta magnetike, karta ROM, fishekë 

ROM, CD-ROM, DVD-ROM dhe mbajtës stokimi për ruajtjen e programe kompjuterike; 

kompjutera portativë; monitorë për kompjutera; telekomanda për kompjutera; terminalë 

portativë për të shfaqur botime elektronike; miushë [pajisje përpunimi të dhënash]; printera 

për përdorim me kompjutera; pajisje kompjuterike periferike; monitorë [pajisje 

kompjuterike]; skanera [pajisje përpunimi të dhënash]; stilolapsa elektronike [njësi vizuale 

ekranizimi]; axhenda elektronike; karta memorie flash; module memorie; disqe optike 

[bosh], disqe magnetike [bosh], kompakt disqe [bosh], dhe karta magnetike [bosh]; lexues 

DVD; regjistrues DVD; telekomanda për regjistrues dhe lexues DVD; telekomanda për 

regjistrues dhe lexues disqesh video; telekomanda për pajisje regjistrimi; lexues dixhital 

audio; regjistrues audio; lexues dixhital video; aparate portative  për regjistrimin dhe 

riprodhimin e muzikës; aparate portative për regjistrime dhe riprodhime video; aparate të 

tjera për regjistrime dhe riprodhime video; monitorë për televizorë; marës televiziv 

[televizorë] dhe transmetues televiziv; telekomanda për marës televiziv [televizorë]; 

telekomanda për radio; aparate dhe makina telekomunikacioni; kompakt disqe të 

regjistruar; disqe fonografike; metronome; qarqe elektronike dhe CD-ROM regjistruar me 

programe automatike performance për instrumente elektronike muzikorë; dosje muzikore të 

shkarkueshme; filma kinematografike të ekspozuar; filma diapozitivë të ekspozuar; suporte 

për filma diapozitivë; dosje imazhi të shkarkueshme; disqe video dhe video kaseta të 

regjistruara; publikime elektronike; kamera; makina dhe aparate fotografike; makina dhe 

aparate kinematografike; makina dhe aparate optike; bateri dhe pila; bateri të karikueshme; 

adaptorë AC për aparate lojrash video për publikun; kufje për aparate lojrash video për 

publikun; mikrofona për aparate lojrash video për publikun; monitorë për aparate lojrash 

video për publikun; karta memorie për aparate lojrash video për publikun; monitorë për 

makina lojrash video arkadë; filma mbrojtës për ekrane me kristal të lëngët për aparate 

lojërash portative me ekrane me kristal të lëngët; aparate arkivimi dhe vizualizimi për zërin 

dhe imazhin, aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të zërit ose imazhit; harde dhe 

softe për aparatet e sipërpërmendura; regjistrime të dhënash, përfshirë audio, video, imazhe 

fikse dhe lëvizëse dhe tekste; programe kompjuterike, përfshirë softe për përdorim në 

shkarkimin, ruajtjen, riprodhimin dhe organizimin e audiove, videove, imazheve fikse dhe 

të lëvizishme dhe të të dhënave; publikime  elektronike të shkarkueshme; programe dhe 

pajisje kompjuterike, elektronike dhe lojrash video; aparate dhe instrumenta mësimore dhe 

mësimore elektronike; transmetues dhe marrës sinjalesh televizive dhe radio; televizorë 

(TV); tuner televizori; kontrollues lojërash; dekoder; marrës dhe transmetues televiziv; 

kontrollues elektronik; kontrollues elektronik për të komunikuar informacione të ndjeshme, 

pra, tinguj dhe dridhje që janë të perceptueshme për përdoruesit; njësi telekomande 

interaktive të ndjeshme ndaj lëvizjeve; telekomanda për lojra video; pajisje elektronike 

portative dhe dore për lojra video; lojra video; harde, softe kompjuterike dhe periferike për 

programim interaktiv, të personalizuar të televizorit (TV) dhe për përdorim në gjenerimin, 

shfaqen dhe manipulimin e mediave vizuale, imazheve grafike, teksteve, fotografive, 
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ilustrimeve, animacionit dixhital, videoklipeve, pamjeve filmike dhe të dhënave audio dhe 

për rrjetet sociale; kontrollues pa tel për monitorimin dhe kontrollin e funksionimit të 

pajisjeve të tjera elektronike; telekomanda; doreza (joysticks); ekrane kompjuteri me 

prekje; makina lojrash video të pajisura me një funksion kamera përshtatur për përdorim 

me ekran ose monitor të jashtëm afishimi; makina lojrash video përshtatur për përdorim me 

ekran ose monitor të jashtëm afishimi; vepra audio të shkarkueshme, vepra vizuale, vepra 

audiovizuale dhe publikime elektronike; programe kompjuterike për përdorim në pajisje 

elektronike, përkatësisht kit zhvillimi programesh kompjuterike që përbëhet nga mjete të 

zhvillimit të programeve kompjuterike për zhvillimin e përmbajtjes dhe ofrimit të 

shërbimeve nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike, rrjeteve pa tel dhe rrjeteve të 

komunikimeve elektronike; programe kompjuterike të personalizuara, programe interaktive 

televizive dhe manuale shoqëruese të shpërndara me to; programe kompjuterike për 

përdorim në gjenerimin, shfaqen dhe manipulimin e mediave vizuale, imazheve grafike, 

fotografive, ilustrimeve, animacionit dixhital, videoklipeve, pamjeve filmike dhe të 

dhënave audio; programe kompjuterike të zhvillimit të aplikimeve; programe kompjuterike 

për formatimin dhe konvertimin e përmbajtjeve, teksteve, veprave vizuale, veprave audio, 

veprave audiovizuale, veprave letrare, të dhënave, dosjeve, dokumenteve dhe veprave 

elektronike në një format të pajtueshëm me kompjutera dhe pajisje portative elektronike; 

programe kompjuterike që i lejojnë përdorusit të shkarkojë përmbajtje, tekste, vepra 

vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, vepra letrare, të dhëna, dosje, dokumente dhe 

vepra elektronike në një kompjuter ose në pajisje të tjera  elektronike portative, kompjutera 

dhe lojra elektronike, softe dhe makina përshtatur për përdorim me ekran ose monitor të 

jashtëm; softe të shkarkueshëm në natyrën e një aplikimi pa tel për kompjutera ose pajisje 

të tjera elektronike portative; telekomanda për kompjutera dhe pajisje elektronike portative 

dhe dore; softe për përdorim në lidhje me publikime elektronike; mjet soft në natyrën e një 

udhëzuesi eksplorimi, publikimi/libri; programe kompjuterike për kërkimin, gjetjen, 

hartimin, indeksimin, korelimin, navigimin, përftimin, shkarkimin, marjen, kodimin, 

çkodimin, leximin, ruajtjen dhe organizimin e tekstit, e të dhënave, imazheve, grafikëve, 

audiove dhe videove në një rrjet kompjuterik global; softe navigimi në internet; kompjutera 

portativë dhe pajisje komunikimi pa tel; softe kompjuteri dhe pajisjesh pa tel për rritjen e 

aftësisë ngarkuese dhe shkarkuese për kompjutera, kompjutera pa tel, dhe pajisje 

komunikimi pa tel; programe kompjuterike që bëjnë të mundur shkarkimin e përmbajtjeve, 

teksteve, veprave vizuale, veprave audio, veprave audiovizuale, veprave letrare, të të 

dhënave, dosjeve, dokumenteve dhe veprave elektronike në një kompjuter ose pajisje të 

tjera elektronike portative, softe lojrash elektronike dhe kompjuterike,  softe botimi; vepra 

audio, vepra vizuale, vepra audiovizuale dhe publikime elektronike libra, revista, gazeta, 

periodikë, gazeta tematike, udhëzues, kuice, teste, dhe manuale mbi tema të ndryshme, 

përfshirë ato me interes për fëmijët; softe të shkarkueshme në natyrën e një aplikimi pa tel 

në fushën e edukimit të fëmijëve dhe zhvillimit për zhvillimin e aftësive njohëse, 

kompetencave financiare, aftësive të reagimit, lojës me imagjinatë, gjuhës dhe shprehjes 

krijuese; lojra video të shkarkueshme, programe dhe aplikime interaktive lojrash për 

kompjutera ose pajisje të tjera portative elektronike; programe kompjuterike për 

transmetimin, shpërndarjen, marrjen, shkarkimin, difuzionin, shfaqen dhe transferimin e 

përmbajtjeve, teksteve, veprave vizuale, veprave audio, veprave audiovizuale, veprave 

letrare, të dhënave, dosjeve, dokumenteve dhe veprave elektronike nëpërmjet pajisjeve 

portative elektronike dhe kompjuterave dhe rrjeteve globale kompjuterike dhe të 
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komunikimeve; softe të kontrollit prindëror; konvertorë të standarteve televizive; dekoder 

programesh televizive; terminale televizori interaktiv; softe televizori interaktiv; televiziorë 

interaktiv të lidhur me internet; dekoder televizori interaktiv i lidhur me internet; programe 

kompjuterike për televizorë interaktiv dhe për lojra interaktive, pyetësor dhe puzzle dhe 

pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur   

38   Telekomunikacione; transmetim elektronik i zërit, të dhënave dhe imazheve nëpërmjet 

një rrjeti global komunikimi; shërbime komunikimi për transmetimin, fshehjen, aksesin, 

marrjen, shkarkimin, difuzionin, shpërndarjen, shfaqen, formatimin, pasqyrimin dhe 

transferimin e teksteve, imazheve, audiove, videove dhe të dhënave me anë të rrjeteve të 

telekomunikacionit, rrjeteve të komunikimit pa tel dhe internetit; ofrim forumi në internet; 

ofrim aksesi në pajisje ndihmëse ose pajisje elektronike në natyrën e ofrimit të shërbimeve 

të lidhjeve të telekomunikacionit për transferimin e imazheve, mesazheve, audiove, 

vizualeve, audiovizualeve dhe veprave multimedia midis lexuesve elektronik, të pajisjeve 

elektronike dixhitale pa tel  dhe dore, pajisjeve portative elektronike, pajisjeve dixhitale 

portative, tabletave, apo kompjuterave; difuzionin e materialeve audio, vizuale dhe 

audiovizuale nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera kompjuterike ose të komunikimit; 

ofrim dhomash bisedimi (chat-it), forumesh në internet dhe komunitetesh online për 

transmetimin e fotove, videove, teksteve, të dhënave, imazheve dhe veprash të tjera 

elektronike; transmetime podcast; transmetime webcast; ofrim rrjeti online që u mundëson 

përdoruesve aksesin dhe ndarjen e përmbajtjeve, teksteve, veprave vizuale, veprave audio, 

veprave audiovizuale, veprave letrare, të dhënave, dosjeve, dokumenteve dhe veprave 

elektronike; shërbime ofrimi rrjeti on-line që u mundëson përdoruesve të ndajnë përmbajtje, 

fotografi, video, tekste, të dhëna, imazhe dhe vepra të tjera elektronike që kanë të bëjnë me 

argëtimin, përfshirë, filma, televizione, veprave audiovizuale, muzikë, vepra audio, libra, 

teatër, vepra letrare, ngjarje sportive, aktivitete rekreative, aktivitete për kohën e lirë, turne, 

arte, valle, ekspozita, udhëzime sportive, klube, radio, komedi, konkurse, vepra pamore; 

shërbime ofrimi rrjeti on-line që u mundëson përdoruesve të ndajnë lojra, lodra, festivale, 

muzeume, parqe, ngjarje kulturore, koncerte, botime, animacione, aktualitete, modën, 

prezantime multimediale, historinë, gjuhën, artin liberal, matematikën, biznesin, shkencën, 

teknologjinë, hobin, kulturën, sportin, artin, psikologjinë dhe filozofinë; ofrim aksesi në një 

faqe interneti që i jep përdoruesit të kompjuterit mundesinë për të transmetuar, fshehur, 

marrë, shkarkuar, difuzuar, transmetuar, shfaqur, formatuar, transferuar dhe ndarë 

përmbajtje, tekste, vepra vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, vepra letrare, të dhëna, 

dosje, dokumente dhe vepra elektronike; ofrim faqe interneti që i jep përdoruesit të 

kompjuterit mundesinë për të transmetuar, fshehur, marrë, shkarkuar, difuzuar, transmetuar, 

shfaqur, formatuar, transferuar dhe ndarë foto, video, tekste, të dhëna, imazhe dhe vepra të 

tjera elektronike; ofrim portalesh on-line për argëtim në fushën e filmave, televizionit, 

veprave audiovizuale, muzikës, veprave audio, librave, teatrit, veprave letrare, ngjarjeve 

sportive, aktiviteteve rekreative, aktiviteteve për kohën e lirë, turneve, artit, valleve, 

veprave muzikore, ekspozitave, udhëzimeve sportive, klubeve, radios, komedisë, 

konkurseve, veprave vizuale, lojrave, lodrave, festivaleve, muzeumeve, parqeve, ngjarjeve 

kulturore, koncerteve, botimeve, animacioneve, aktualitetit, shfaqjeve të modës, dhe 

prezantimeve multimedia; transmetim programesh; komunikacione dhe telekomunikacione; 

transmetim, difuzion, marrje dhe shpërndarje të tjera të audiove, videove, imazheve fikse 

dhe të lëvizshme, teksteve dhe të dhënave qoftë në kohë reale ose jo; shërbime poste 

elektronike; shërbime interaktive transmetimi; dhënie me qira të fasiliteteve të transmetimit 
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radio ose televeiziv; ofrim aksesi dhe tarifim të kohës së aksesit në një bazë  të dhënash 

kompjuterike; dhënie informacioni dhe shërbime këshilluese në lidhje me çdonjërin prej 

shërbimeve të sipërpërmendur; shërbime komunikimi, domethënë transmetim, marrje, 

shkarkim, difuzion, transmetim, për tekste, imazhe, audio, video dhe të dhëna nëpërmjet 

rrjeteve të telekomunikacionit, rrjeteve të komunikimit pa tel dhe internetit; dhoma 

bisedimi (chat-i) online dhe komunitete online për transmetimin e mesazheve midis 

përdoruesve të kompjuterave në lidhje me tema të interesit të përgjithshëm; ofrim aksesi 

online të direktorive, bazave të të dhënave, faqeve të aktualitetit dhe blogeve, dhe 

materialeve të referencës on-line; ofrim aksesi në pajisjet  elektronike në natyrën e ofrimit 

të shërbimeve të lidhjes së telekomunikacionit për transferimin e imazheve, mesazheve, 

audiove, vizualeve, audiovizualeve dhe veprave multimedia midis lexuesve elektronik, të 

pajisjeve elektronike dixhitale pa tel dhe dore, pajisjeve pa tel, pajisjeve smart, pajisjeve 

portative elektronike, pajisjeve portative dixhitale, tabletave, ose kompjuterave; transmetim 

të materialeve audio, vizuale dhe audiovizuale nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera 

kompjuterike ose të komunikimit; shërbime komunikimi për transmetimin, fshehjen, 

aksesin, marrjen, shkarkimin, difuzioninin, transmetimin, shpërndarjen, shfaqen, 

formatimin, pasqyrimin dhe transferimin e teksteve, imazheve, audiove, videove dhe të 

dhënave me anë të rrjeteve të telekomunikacionit, rrjeteve të komunikimit pa tel dhe 

internetit; ofrim forumi në internet, dhoma bisedimi online (chat) dhe komunitete online për 

transmetimin e mesazheve midis përdoruesve të kompjuterave; ofrim aksesi në pajisje 

ndihmëse apo pajisje elektronike në natyrën e shërbimeve të ofrimit të lidhjes së 

telekomunikacionit për transferimin e imazheve, mesazheve, audiove, vizualeve, 

audiovizualeve dhe veprave multimedia midis lexuesve elektronik, të pajisjeve pa tel, 

pajisjeve smart, pajisjeve portative elektronike, pajisjeve portative dixhitale, tabletave ose 

kompjuterave   

41   Edukim; ofrim trajnimi; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; botim i librave, 

revistave, periodikve, veprave letrare, veprave vizuale, veprave audio, dhe veprave 

audiovizuale; ofirm të veprave audio, video dhe audiovizuale të pararegjistruara të 

pashkarkueshme nëpërmjet rrjeteve me tel dhe pa tel në një sërë temash me interes të 

përgjithshëm; ofrim lojrash kompjuterike on-line dhe tregimesh interaktive on-line; ofrim 

në formë elektronike të pashkarkueshme të gazetave dhe blogeve argëtuese, filmave, 

televizionit, veprave audiovizuale, muzikës, veprave audio, librave, teatrit, veprave letrare, 

ngjarjeve sportive, aktiviteteve rekreative, aktiviteteve për kohën e lirë, turneve, artit, 

valleve, veprave muzikore, ekspozitave, udhëzimeve të sportit, klubeve, radios, komedisë, 

konkurseve, veprave vizuale, lojrave, lodrave, festivaleve, muzeumeve, parqeve, ngjarjeve 

kulturore, koncerteve, botimit, animacionit, aktualitetit, shfaqeve të modës, dhe 

prezantimeve multimedia; publikimi i fragmenteve nga libra, revista dhe vepra letrare, dhe 

ofrim mjedisesh virtuale në të cilat përdoruesit mund të ndërveprojnë për qëllime 

rekreative, për kohën e lirë, ose qëllime argëtuese; ofrim informacionesh, lajmesh, artikujsh 

dhe komentesh në fushën e argëtimit, përfshirë, filmat, televizionin, veprat audiovizuale, 

muzikën, veprat audio, librat, teatrin, veprat letrare, ngjarjet sportive, aktivitetet rekreative, 

aktivitetet për kohën e lirë, turnet, artin, vallet, veprat muzikore, ekspozitat, udhëzimet 

sportive; ofrim informacionesh, lajmesh, artikujsh dhe komentesh në fushën e argëtimit, 

përfshirë, klubet, radion, komedinë, konkurset, veprat pamore, lojrat, lodrat, festivalet, 

muzeumet, parqet, ngjarjet kulturore, koncertet, botimin, animacionin, aktualitetin, shfaqet 

e modës, dhe prezantimet multimedia; ofrim informacionesh, lajmesh, artikujsh dhe 
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komentesh në fushën e arsimit dhe institucioneve arsimore; shërbime edukimi në natyrën e 

mësimit në klasë dhe edukimit në distancë on-line mbi tema të aktualitetit, arsimit, 

historisë, gjuhës, arteve liberale, matematikës, biznesit, shkencës, hobeve, teknologjisë, 

kulturës, sportit, artit, psikologjisë dhe filozofisë; shërbime interaktive edukimi në natyrën e 

mësimit bazuar tek kompjuteri dhe mësimit të asistuar me kompjuter në temat e aktualitetit, 

arsimit, historisë, gjuhës, artit liberal, letërsisë, matematikës, biznesit, shkencës, hobeve, 

teknologjisë, kulturës, sportit, artit, psikologjisë, dhe filozofisë; shërbime edukative dhe 

argëtimi në natyrën podcast, dhe programe permanente  lajmesh dhe komentesh në fushën e 

filmave, programeve televizive, veprave audiovizuale, muzikës, veprave audio, librave, 

teatrit, veprave letrare, ngjarjeve sportive, aktiviteve rekreative, aktiviteteve për kohën e 

lirë, turneve, artit, valles, veprave muzikore, ekspozitave, udhëzimeve sportive, klubeve, 

radios, komedisë, konkurseve, veprave vizuale, lojrave, lodrave, festivaleve nëpërmjet 

internetit ose kompjterave të tjerë ose rrjeteve të tjera të komunikimit; shërbime edukimi 

dhe argëtimi në natyrën podcast, dhe programe permanente  lajmesh dhe komentesh në 

fushën e muzeumeve, parqeve, ngjarjeve kulturore, koncerteve, botimit, animacionit, 

aktualitetit, modës, dhe prezantimeve multimediale nëpërmjet internetit ose kompjterave të 

tjerë ose rrjeteve të tjera të komunikimit; ofrim veprash të pararegjistruara audio, 

audiovizuale, dhe multimedia që përmbajnë argëtime, filma, televizion, vepra audiovizuale, 

muzikë, vepra audio, libra, teatër, vepra letrare, ngjarje sportive, aktivitete rekreative, 

aktivitete për  kohën e lirë, turne, arte, valle, vepra muzikore, ekspozita, udhëzime sportive, 

klube, radio, komedi, konkurse, vepra vizuale, lojra, lodra nëpërmjet internetit ose 

kompjterave të tjerë ose rrjeteve të tjera të komunikimit; ofrim veprash të pararegjistruara 

audio, audiovizuale, dhe multimedia që përmbajnë festivale, muzeume, parqe, ngjarje 

kulturore, koncerte, botime, animacione, aktualitete, shfaqje të modës, dhe prezantime 

multimediale nëpërmjet internetit ose kompjterave të tjerë ose rrjeteve të tjera të 

komunikimit; shërbime lojrash elektronike të ofruara nëpërmjet internetit ose rrjeteve 

globale kompjuterike; ofrim argëtimi, edukimi, rekreacioni, udhëzimesh, shkollimi dhe 

trajnimi; prodhim, prezantim dhe shpërndarje e audiove, videove, imazheve fikse dhe të 

lëvizshme dhe të dhënave; shërbime botuese (përfshirë shërbimet botuese elektronike); 

ofrim forumesh për diskutime; publikime elektronike të pashkarkueshme; organizim, 

prodhim dhe prezantim të shfaqeve, konkurseve, lojrave, koncerteve, ekspozitave dhe 

ngjarjeve; shërbime për dhënie informacioni dhe këshilluese në lidhje me çdonjërin prej 

shërbimeve të sipërpërmendura; shërbime edukimi dhe argëtimi, pikërisht ofrim veprash 

audio, audiovizuale dhe multimedia të pararegjistruara në një sërë temash me interes të 

përgjithshëm nëpërmjet internetit ase rrjeteve të tjera kompjuterike ose të komunikimit; 

shërbime edukimi dhe argëtimi, pikërisht ofrim të portaleve on-line dhe të një faqe interneti 

me përmbajtje edukimi dhe argëtimi, pikërisht filma, shfaqje televizive, vepra audiovizive, 

muzikë, vepra audio, libra, vepra teatrale, vepra letrare, ngjarje sportive, aktivitete 

rekreative; shërbime edukimi dhe argëtimi, pikërisht ofrim të portaleve on-line dhe të një 

faqe interneti me përmbajtje edukative dhe argëtimi, pikërisht aktivitete për kohën e lirë në 

natyrën e hobeve, turneve, artit, valles, veprave muzikore, kulturës, ekspozitave të 

ngjarjeve sportive dhe kulturore, udhëzimeve sportive, klubeve, programeve të radios, 

komedisë, dramës, konkurseve, veprave pamore të artit, lojrave, lodrave, festivaleve, 

muzeumeve, parqeve, ngjarjeve kulturore, koncerteve, botimit me kompjuter, animacionit, 

aktualitetit, shfaqeve të modës; shërbime edukimi dhe argëtimi, përkatësisht ofrim të 

portaleve on-line dhe të një faqe interneti me përmbajtje edukative dhe argëtuese, 
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përkatësisht prezantime multimediale dhe kuice interaktive edukative; ofrim të filmave të 

pashkarkueshëm  dhe të përmbajtjeve të tjera audiovizuale nëpërmjet një shërbimi video me 

kërkesë; programacione televizive; shërbime argëtimi të ofruara nga televizioni; shërbime 

televizive argëtimi; shërbime për prodhime argëtimi në formë televizive   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkimore dhe të projektimit të lidhura me 

to; shërbime analize dhe kërkimi industrial; projektim dhe zhvillim i hardeve dhe softeve 

kompjuterike; hostim të përmbajtjeve për të tretë si foto, video, tekste, të dhëna, imazhe, 

faqe interneti dhe vepra të tjera elektronike; ofrim motorësh kërkimi; ofrim platformash 

kërkimi për të lejuar përdoruesit për të kërkuar dhe për të marrë fotografi, video, tekste, të 

dhëna, imazhe dhe vepra elektronike; shërbime hostimi interaktive që i lejojnë përdoruesit 

të publikojnë dhe të ndajnë fotot e tyre, video, tekste, të dhëna, imazhe në internet; 

shërbime kompjuterike, përkatësisht krijim të komunitete virtuale për përdoruesit për të 

marrë pjesë në diskutime, për të marrë reagime, për të formuar komunitete virtuale, dhe për 

tu angazhuar në rrjete sociale; mirëmbajtje dhe përditësim të programeve që lidhen me 

sigurinë e kompjuterit, internetit dhe fjalëkalimit dhe parandalimin e rreziqeve të 

kompjuterit, internetit dhe fjalëkalimit; ofrim informacioni në fushën e astronomisë, motit, 

mjedisit, dizajnit të brendshëm, teknologjisë, kompjuterit, softeve, periferikëve 

kompjuterik, pajisjeve kompjuterike, gjeologjisë, inxhinierisë, arkitekturës, kërkimeve 

mjekësore, dhe kërkimit dhe testimit të produkteve nëpërmjet internetit ose kompjuterave të 

tjerë ose rrjeteve të komunikimit; projektim dhe zhvillim të programeve kompjuterike; 

instalim dhe mirëmbajtje të softeve kompjuterike; ofrim faqe interneti që përmban 

informacione teknike në lidhje me softet dhe hardet kompjuterike, TV dhe elektronikën për 

publikun; ofrimi i mbështetjes teknike për riparimin e pajisjeve kompjuterike; programim 

kompjuterik; transferim të dhënash dokumentash nga një format kompjuterik në një tjetër; 

hostim të përmbajtjeve dixhitale në rrjetet globale kompjuterike, rrjetet pa tel dhe rrjetet e 

komunikimeve elektronike; ofrim platforme kërkimi për të lejuar përdoruesit për të kërkuar 

dhe për të marrë përmbajtje, tekste, vepra vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, vepra 

letrare, të dhëna, dosje, dokumente dhe vepra elektronike; ofrim përdorimi të përkohshëm 

të softeve kompjuterike të pashkarkueshëm dhe facilitetesh online për të mundësuar 

përdoruesit që të kenë akses dhe të  shkarkojnë programe kompjuterike, foto, video, 

përmbajtje audio, vepra audiovizuale, të dhëna, imazhe, përmbajtje dixhitale dhe vepra të 

tjera elektronike; ofrim përdorimi të përkohshëm të softeve kompjuterike të 

pashkarkueshëm online që gjenerojnë rekomandime të personalizuara të aplikimeve te 

softeve bazuar në preferencat e përdoruesve; monitorim i të dhënave të kompjuterizuara 

dhe të rrjeteve dhe sistemeve kompjuterike për qëllime sigurie; shërbime mbështetëse  

këshilluese për zhvillimin e sistemeve të bazave të të dhënave dhe aplikacioneve 

kompjuterike; dizajn grafik për përpilimin e faqeve web në internet; informacion në lidhje 

me hardet ose softet kompjuterike ofruar on-line nga një rrjet global kompjuterik ose 

interneti; krijimi dhe mirëmbajtja faqeve-web; zhvillimi i faqeve multimedia; hostimi i 

faqeve-web të të tjerëve; ofrim të motorve të kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet 

rrjeteve të komunikimit; shërbime ofrimi shërbimesh aplikacionesh (ASP) që përmbajnë 

programe kompjuterike; shërbime ofrimi shërbimesh aplikacionesh (ASP) që përmbajnë 

softe për krijimin, shkarkimin, transmetimin, marrjen, redaktimin, nxjerrjen, kodimin, 

çkodimin, afishimin, ruajtjen dhe organizimin e teksteve, grafikve, imazheve, dhe botimeve 

elektronike, shërbime abonimi muzike online, softesh që u mundëson përdoruesve për të 

luajtur dhe programuar muzikë dhe argëtuar lidhur me audio, video, tekste dhe përmbajtje 
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multimediale, dhe softesh me përmbajtje regjistrimi tingujsh muzikor; shërbime ofrimi 

shërbimesh aplikacionesh (ASP) që përmbajnë softe për audio, video, tekste dhe përmbajtje 

multimediale të lidhura me argëtimin; ofrim aksesi të përkohshëm në internet për të 

përdorur softe on-line të pashkarkueshme për t'u mundësuar përdoruesve të programojnë 

audio, video, tekste dhe përmbajtje të tjera multimedia, përfshirë muzikë, koncerte, video, 

radio, televizion, lajme, sporte, lojra, ngjarje kulturore dhe programe të lidhura me 

argëtimin; ofrim motorësh kërkimi për marrje të dhënash në një rrjet global kompjuterik; 

shërbime mbështetse dhe këshillim kompjuterik për skanim informacioni në disqe 

kompjuterike; dizajn reklamash dhe materialesh reklamuese për të tjerët; shërbime 

këshillimi hardesh, softesh, aplikacionesh dhe rrjetesh kompjuterike; këshillime 

kompjuterike në fushën e menaxhimit të konfigurimit për pajisje elektronike portative dhe 

dore; mbështetje teknike në natyrën e riparimeve, përkatësisht diagnostikimin e problemeve 

të hardeve dhe softeve kompjuterike; ofrim përdorimi të përkohshëm të softeve on-line të 

pashkarkueshëm që mundëson përdoruesin për të përcaktuar përmbajtjen e veçantë për një 

shikim të mëvonshëm në një pajisje multimedia në vazhdim; krijimi i një komuniteti on-

line për përdorues të regjistruar për të komunikuar dhe ndërvepruar me të tjerët, për të 

marrë pjesë në diskutime, për të marrë reagime nga kolegët e tyre, për të formuar 

komunitete virtuale, dhe për tu angazhuar në rrjete sociale në fusha të interesit të 

përgjithshëm; ofrim përdorimi të përkohshëm të softeve on-line të pashkarkueshëm, 

përkatësisht softeve për kotrollin prindëror të aksesit në faqet e turpshme dhe të 

papërshtatshme të internetit; ofrim përdorimi të përkohshëm të softeve on-line të 

pashkarkueshëm, përkatësisht softeve per filtrim të kërkimeve në internet që ndajnë 

rezultatet e dëshiruara nga faqet e padëshiruara dhe të papërshtatshme të internetit, dhe 

softeve që lejojnë kontrollin prindëror të e-maileve dhe faqeve të internetit të turpshme dhe 

të papërshtatshme; krijim të një komuniteti online për përdoruesit për të marrë pjesë në 

diskutime, për të marrë reagime, për të formuar komunitete virtuale, dhe për tu angazhuar 

në rrjete sociale; mirëmbajtje dhe përditësim të  programeve që lidhen me kompjutera, 

internetin dhe fjalëkalimin e sigurisë; shërbime këshillimi për softe, aplikacione dhe rrjete 

kompjuterike; shërbime ofrimi rrjeti on-line që mundësojnë përdoruesit të ndajnë 

përmbajtje, fotografi, video, tekste, të dhëna, imazhe dhe vepra të tjera elektronike që kanë 

të bëjnë me argëtimin, përfshirë, filma, televizion, vepra audiovizuale, muzikë, vepra audio, 

libra, teatër, vepra letrare, ngjarje sportive, aktivitete rekreative, aktivitete për kohën e lirë, 

turne, arti, valle, vepra muzikore, ekspozita, udhëzime sportive, klube, radio, komedi, 

konkurse, vepra pamore; shërbime ofrimi rrjeti on-line që mundësojnë përdoruesit të ndajnë 

lojra, lodra, festivale, muzeume, parqe, ngjarje kulturore, koncerte, botime, animacione, 

aktualitete, modën, prezantime multimediale, historinë, gjuhën, artin liberal, matematikën, 

biznesin, shkencën, teknologjinë, hobet, kulturën, sportin, artin, psikologjinë dhe filozofinë; 

shërbime me softe (SaaS) që përmbajnë softe për përdorim në lidhje me shërbime të 

abonimit audio, video dhe dixhital dhe blerje vetëm një herë të përmbajtjeve audio, video 

dhe përmbajtjeve dixhitale, përkatësisht duke i lejuar përdoruesit të paguaj dhe të krijoj një 

përmbajtje shitësi; ofrim faqeje interneti që i jep përdoruesit të kompjuterit mundësinë për 

të transmetuar, fshehur, marrë, shkarkuar, filtruar, transmetuar, afishuar, formatuar, 

transferuar dhe ndarë foto, video, tekste, të dhëna, imazhe dhe vepra të tjera elektronike; 

shërbime ofrimi aplikacionesh (ASP), përkatësisht hostim të aplikacioneve softe 

kompjuterike të të tjerëve.”   
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(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate sanitare për përdorim në mjekësi; ushqim dhe 

substanca dietike të adoptuara për përdorim në mjekësi; ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për lidhje; mjete dezinfektuese; preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; akaricide 

[mjete kundër merimangave]; letër për kapjen  e mizave; ujë deti për banja mjekësore; ujë 

balsam për përdorim mjekësorë; ujë golard, plumbi; ujë mineral për përdorim në mjekësi; 

ujë termik; shtesa ushqimi; ushqim dietik i përshtatur për nevoja mjekësore; ushqim për 

foshnje; nisheste për  nevoja dietike ose farmaceutike; aminoacide (thartirë) për përdorim 

në mjekësi; anestetik; antiseptik; fasha, fasha mjekësore; menstruale; artikuj thithës për 

nevoja personale higjienike; fasha menstruale; peceta higjienike-shtresa pas-lindjes; 

preparate për ndalimin e gjakderdhjes; banjot e oksigjenit; preparate për pastrim-larje-dush 

për qëllime mjekësore; melhem për përdorim mjekësorë; ëmbëltues për përdorim 

farmaceutik; peceta higjienike; fasha për lidhje; fasha mjekësore; pije dietike të përshtatura 

për përdorim mjekësor; sodë bikarboni për përdorim farmaceutik; çanta me medikamente-

barëra, barnatore mobile, të mbushura [barnatore dore]; bylyzyk dore për qëllime 

mjekësore; qira-pastila për përdorim farmaceutik; goma për përdorim dentarë; kininë për 

përdorim mjekësorë; çinolin për përdorim mjekësorë; kapse për peceta higjienike; preparate 

për shpëlarjen e syve; kompresa [fasha]; kapsula për përdorim farmaceutik; peceta 

higjienike-shtresa nga fasha e sterilizuar; pambuk antiseptik, pambuk; pambuk aseptik; 

pambuk për përdorim mjekësorë; shtresa gjoksi për dhënien e gjirit te foshnjat; dakokte, 

lëng i pregaditur nga barishtat per përdorim farmaceutik; dezodorante, përveç përdorim 

personal; preparate për dezodorim te ajrit, dezodorante për rroba dhe tekstil; laksativ; 

detergjente për përdorim mjekësorë; mjete për mjete për tretje për përdorim mjekësorë; 

mjete dezinfektive për qëllime higjienike; facoleta te lagura si mjete per dezinfektim; 

preparate per balsamim për perdorim mjekësorë; eukaliptus për përdorim farmaceutik; 

eukaliptol për përdorim farmaceutik; laksativ; qumësht pluhur për foshnje; miell për 

përdorim farmaceutik; kuti për ndihmën e parë, te mbushura; fermentues qumështi per 

perdorim farmaceutik; fermente për përdorim farmaceutik; fije bimore, dietike; kopër për 

përdorim mjekësorë; fasha për lidhje; glicerinë për përdorim mjekësor; lekoplaste; temjan 

për largimin e insekteve; infuzione mjekësore; insekticide; alginate si shtesa dietike; 

kazeinë si shtesë ushqimi; enzime si shtesë ushqimi; embrione gruri si shtesa ushqimi; 

glukozë si shtesë ushqimi; lecitin si shtesë ushqimi; tharem si shtesë ushqimi; polen si 

shtesë ushqimi; propolisi shtesë ushqimi; proteine si shtesë ushqimi; shtesa proteinash për 

ushqim  për kafshë; shtesa për ushqim mineral; jod për përdorim farmaceutik; qumësht 
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bajamesh për përdorim farmaceutik; pije nga ëmbëltuesit e qumështit për përdorim 

mjekësor; sheqer  qumështi për  qëllime farmaceutike; qedër për përdorim për largimin e 

insekteve; losione për destinime farmaceutike; mbrojtëse për sy për qëllime mjekësore; 

material për lidhje; lapsa hemostatik; medikamente-barëra për përdorim njerëzorë; 

medikamente për përdorim në stomatologji; nane për përdorim farmaceutik; mentol; 

moleskin për qëllime mjekësore; preparate per shkatërrimin e mizave; brekë, thithëse, për 

persona te palëvizshëm  qe urinojnë; brekë higjienike; shirita ngjitës për përdorim 

mjekësorë; vaj mjekësor; vaj komfor për përdorim  mjekësor; vaj nga melqija e peshkut 

merluc; vaj ricinusi për përdorim mjekësor; vaj nga farërat e lirit si shtojca ushqimi; 

pambuk thithës; pambuk për përdorim mjekësor; brekë për foshnje, pelena te 

papërshkueshme nga uji; ndresa te poshtme për lehona për  njëpërdorim ; shtesa për 

mosmbajtje te urinës; pelte – qumësht blete si shtesë ushqimi pelte – qumësht blete  për 

përdorim mjekësor; paraziticide; jojoba - bimë shëruese; krema për përdorim mjekësor; 

aloe vera preparate për destinime farmaceutike; preparate për shërimin lokal të pickimit të 

insekteve; preparate të cilat përmbajnë elemente në gjurmë për përdorim njerëzorë; 

preparate për lehtësimin e rritjes se dhëmbit; preparate terapeutike për pastrim-larje; yndyrë 

kundër djegieve nga dielli; preparate biologjike për përdorim në mjekësi; preparate kimike-

farmaceutike; preparate farmaceutike për kurimin e djegieve nga dielli; preparate për 

kurimin e djegieve; preparate farmaceutike për kujdesin e lëkurës; preparate opoterapie; 

preparate për tymosje–temjan për përdorim mjekësor; preparate diagnostike; preparate për 

pastrimin e ajrit; mjete për pastrimin e gojës për destinime mjekësore; mbrojtëse nga 

insekte; propolis për përdorim farmaceutik; shtesa higjienike për çdo ditë; reagensë kimike 

për përdorim mjekësor; tonik mjekësore; medikamente për lehtësimin te kapsllëkut te 

barkut;  medikamente kundër djersitjes; ujë me kripëra minerale; krip kaliumi për përdorim 

mjekësorë; krip natriumi për qëllime mjekësore; krip aromatik; krip per banjë nga uji 

mineral; krip për banje-larje për përdorim  mjekësor; krip për përdorim mjekësorë; shurupe 

për përdorim farmaceutik; zbërthyes për heqjen e leukoplastit; substanca dietike te 

përshtatshme  për përdorim mjekësor; spreje-spërkatës  freskuese për qëllime mjekësore; 

shpuza per plagë; fasha kirurgjike; shkop sulfuri [mjete dezinfektuese]; fasha higjienike për 

menstruacione; çaj mjekësor; tretësira e jodit; tretësira për përdorim ne mjekësi; çaja 

bimore për qëllime mjekësore; facoleta te lagura me losione farmaceutike; bombona për 

freskimin e frymëmarrjes, erës se gojës për përdorim në farmaci; yndyrë bimore; krem për 

përdorim farmaceutik; krem mjekësore; preparate antibakteriale; xhelatinë antibakteriale; 

gjel kunder inflamatorë për mish te dhëmbëve;  krem e ftohët për përdorim mjekësorë; 

zbërthyesit steril  për qëllime mjekësore; zbërthyesit steril   

6   Rrethoja për stufa [nga metali]; rezë dere për kabinete-ormanë, reza-varëse nga metali 

për garderoba; reze nga metali për sirtarë; përkufizues metalik për ndalimin e derës; 

rrethoja sigurie automatike   

8   Vegla dore dhe makina  [me te cilat manipulohet me dorë]; pajisje për ushqim; komplet 

për ushqim nga argjendi [lugë, pirun, thika]; mbajtëse me rrota; pajisje për manykir; pajisje 

për pediker; thika; pajisje tavoline [lugë, pirun, thika]; lugë; lugë për muratorë [vegla dore]; 

gërsher; gërsher për thonj; pirun për tavolinë buke; turpi [vegël dore]; turpi; turpi për thonj, 

elektrike; aparate për qethje për përdorim personal, elektrik dhe jo elektrik; vegla për 

nxjerrjen e gozhdëve ; pajisje për ushqim për fëmijë; pajisje plastike për ushqim; pajisje për 

ushqim nga silikoni; pajisje per manikyr, elektrike; vegla te imta per prerjen e thonit, 

elektrike dhe jo elektrike; prerës perimesh; brisk  për mprehjen e lapsave;  thikat te cilat 
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përdoren për regjie [vegla dore]; prerëse për perime; spërkatës për insekte [vegla dore].   

9   Aparate dhe instrumente për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje), aparate 

dhe instrumente për shpëtim dhe mësim; aparate për xhirim, transmetim dhe reproduktim te 

zërit ose fotografisë; bartësit magnetik të te dhënave, disqe për xhirim; kompakt disqe, 

DVD  dhe bartësit tjerë digjital te të dhënave; pajisje për përpunimin e te dhënave, 

kompjuter; softueri kompjuterik; aparate për matje te sakta -precize; projektorë; aparate dhe 

instrumente për peshim; aparate rregullative, elektrike; instrumente matëse, elektrike; 

aparate për përcjellje, elektrike; zmadhuese; aparate audiovizuele për aftësim; aparate 

diagnostifikimi, jo për përdorim mjekësor; aparate për incizimin e zërit; aparate për 

reproduktimin e zërit; aparate për bartjen e zërit;  slajde-foto projektorë; aparate sigurie për 

mbikëqyrje; radio aparate; aparate për aftësim; kuti për syza; aparate për balancim; magnete 

dekorative; kartela me qark te integruar [kartela te mençura]; kaseta për video lojëra; 

mbrojtëse koke; helmeta mbrojtëse për sport; rripat e sigurisë, përveç për ulëse te 

automjeteve dhe për pajisje sportive; kompakt disqe [audio-video]; kompjuter bartësi; lugë 

matëse; maska për priza; slajde [fotografi]; flop disqe; disqe për xhirim te zërit; cd-

muzikore; filma vizatimorë; pajisje kundër pengimit [për rrymë]; aparate elektrike për 

ndezje nga largësia; rripa sigurie për mbyllje (elektrik); aparate për matjen e njësive - 

dozave; datoteka fotografish te cilat mund te shkarkohen; datoteka muzikore, fajle, te cilat 

mund te shkarkohen; gramafon; higrometra; indikator  të temperaturës; kompakt disk 

plejera; disk drajvera për kompjuterë; DVD plejera; lexues [pajisje për përpunimin e te 

dhënave]; lexuesit bartës multimedial, plejera; kasetofona;  kamera fotografike; metra 

[instrumente matëse]; korniza për syza; monitor [programe kompjuterike]; monitorë zëri; 

aparate për komunikim intern; syze për diell; syze optike]; orë kontrolluese [pajisje per 

evidentimin e kohës]; laktometri; softuerë për lojëra kompjuterike; audio dhe video 

marrësit; marres telefonik; jelek shpëtimi; programe kompjuterike, te xhiruara; instrumente 

matëse; bartësit tonik te zërit; bartësit magnetik te te dhënave; bartësit optik te te dhënave; 

termometra, jo për përdorim mjekësorë; termometra për testimin te temperaturës se ujit; 

termometra për pastrim;  kartela te koduara magnetike; tabletë kompjuterë   

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

aparate ne ajër te ngrohet; furra mikrovalore [pajisje për zierje]; aparate për dezodorim, te 

cilat nuk janë për përdorim personal; aparate jonizuese për përpunimin e ajrit ose ujit; 

instalacione dhe aparate  për ventilim [klimatizim]; aparate dhe makina për pastrimin e 

ajrit; aparate dhe instalacione për ndriçim; aparate ftohëse dhe instalacione; aparate dhe 

instalacione për zierje; aparate për ngrohje, elektrike; furra per tharje; aparate per zierje me 

avull, pajisje elektrike; pajisje per dezinfektim  me tymosje   dhe  me tym te cilat nuk janë 

për përdorim mjekësorë; aparate per ftohjen e pijeve; aparate per dezinfektim; fen-tharës 

flokësh; gjygyma çaji, elektrik; ndezës për  shkatërrimin e baktereve; termofor elektrik 

[shtresa] te cilat nuk janë për përdorim  ne mjekësi; tretës, difuzor drite; tharëse ajri; aparate 

avullimi; pajisje për prodhimin e avullit; llamba varëse; llamba standarde; llapma me port 

ndriçues; llamba elektrike; llamba; llamba te vogla, elektrike, për bredh; poqa; abazhurë; 

ngrohës uji [aparate]; aparate për ngrohjen e ajrit; ngrohës, elektrik,për shishe për ushqim 

foshnjash; ngrohëse për shishe; ngrohës ushqimi; dërrasa për guaska tualeti; sterilizues; 

sterilizues për shishe për ushqim foshnjash; freskues ajri; freskues;  tretje-lagës te 

hapësirës; lagës te ajrit, përpos për qëllime mjekësore; aparate kuzhine, elektrike; vaska për 

larje-pastrim; pajisje elektrike për përgatitjen e jogurtit   

16   Letër, kartuç; material për zyre; ngjitës për letër ose përdorim ne amvisni; material për 
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artist;  brushëza për artist; materiale për aftësim dhe mësim; ngjyra uji-akuarel ; album; 

peshqirë nga letra; komplete për vizatim; kuti për amza; ngjitëse [pajisje për zyre]; 

mbështjellëse nga letra; mbulesa për tavolina nga letra; bileta; uresë,  kartolina; uresë për 

raste speciale; uresë muzikore, panorama; bllok [materiale te zyrës]; bllok për vizatim; 

pliko; kalendar; pajisje te zyrës; fshirës per tabela te shkrimit; libra me këngë ose nota; letër 

për kopjim; letër për mbështjellje; letër për shkrim; letër për shtroja  për sirtarë, ormare, te 

parfumosura ose te pa parfumosura; letër me katrorë; letra loje; mbështjellëse për letër; 

afishe nga letra ose kartuçi; postera; letër për zyre; kartolina, panorama; katalogë; shtresa 

për tavolina nga letra; enë për letra; fasciklla-mbështjellëse për shkresa [pajisje te zyrës]; 

kaseta, ormare, për zyre; ngjitës për përdorim ne zyre ose për përdorim ne amvisni;  

kompas për vizatim; mbështjellëse [material për zyre]; mbështjellëse nga letra  për vazo; 

vizatues; ditarë; vizatime; bartësit e shiritave ngjitës [pajisje për zyre]; ngjitëse, te cilat nuk 

jan nga tekstili; markera; facoleta nga letra; ngjitës-shtypëse për letra; figura [shtatore] te 

përgatitura nga përzierja me letër; enë letre; fletë nga letra [material për zyre]; materiale për 

vizatim; materiale për shkrim; pajisje shkollore [fletore dhe pajisje për shkrim]; fotografi 

[shtypura]; flamuj nga letra; shkumësa për shkrim; gazeta; stripa-libra me vizatime  

[material i shtypur]; goma për fshirje; ngjitëse-kapëse letrash; fotografi; ngjyrë; dërrasa te 

zeza-tabelë shkollore; tabela për shkrim; libreza nxënësish; libra;libra për fëmijë; makina 

për mprehjen e lapsave, elektronike ose jo elektronike; doracak; glob; shabllone [nga letra]; 

materiale për modelim; plastikë për modelim; lapsa; pena për shkrim ne tabelë; municion 

grafit për lapsa; shirita ngjitës për letër ose për përdorim ne amvisni; shirita te letrës; pasta 

për modelim; ngjyra qiri-pastel [shkumësa me ngjyrë]; maje penda dhe lapsa kimik [pajisje 

per zyre]; penda; brudh per shkrim; brusha per vizatim; publikime periodike; mbajtës për 

lapsa; mbajtës lapsash; mbajtës për shkumësa; kuti për lapsa; produkte për fshirje; 

publikime te shtypura; fletore; regjistra për përdorim ne zyre; vizore për vizatime; 

magazine [periodike]; thasë [pliko, qese] nga letra ose plastika, për paketim;  qese plastike; 

qese plastike për mbështjellje te kontejnerëve; facoleta te letrës; kuti letre ose nga kartuçi; 

kuti me ngjyra [produkte te cilat shfrytëzohen për përdorim ne shkolla]; kartela indeksi 

[material për zyre]; marker për libra; ngjyra; nesesera-çanta me pajisje për shkrim; gjera te 

shtypura; instrumente për shkrim; instrumente për vizatim; mbështetëse bazë për fotografi; 

shënues; jastëk për ngjyrë për vula; tabela për vizatim; tabela për shkrim; pano për piktor; 

shirita me gomë për ngjitjen e letrës; pëlhurë për vizatim; mprehëse për lapsa, elektronik 

dhe jo elektronik; vula; nënshtresa nga letra; salveta për tavolinë nga letra;  facoleta nga 

letra për heqjen e makijazhit-shminkes; letra ngjitëse; fletëpalosje; libra recetash.   

24   Shtroja   për krevat; mbulesa për tavolina; mbulesa për dyshek; peshqir për fytyrë [i 

punuar nga materialet e tekstilit]; peshqirë; pëlhura, ndresa për banjo, përpos rrobave; 

shtroja shtrati; shtroja për shtrat; mbulesë për tavolinë [ te cilët nuk janë nga letra]; pëlhurë 

për pelena; batanije për shtrat; mbulesa për shtrat nga letra; mbulesa për udhëtim [për 

mbulimin e gjunjëve]; etiketa nga tekstili; facoleta nga pëlhura; jastëk; jastëk te vegjël; 

flamuj [te cilët nuk janë nga letra]; dorashka për pastrim; çarçaf [tekstil]; pëlhurë gjysme e 

leshtë; mbështjellëse te brendshme  për thasë për fjetje; moleskin-lloj i pëlhurës [pëlhurë]; 

mbulesa [për dyshek]; mushama pëlhure për mbulimin e tavolinave; pëlhurë gome, përpos 

për përdorim ne zyre;  perde dushi nga tekstili ose plastika; pëlhurave jo të endura tekstili; 

shtresa, të cilat nuk janë nga letra; salveta nga tekstili; peshqirë nga tekstili për heqjen e 

makijazhit-shminkes; mbulesa shtrati; rrjeta për mushkonja; mbulesa shtrati; çarçaf shtrati-

krevati; batanija për krevat; batanija për fëmijë; mbulesa –mbështjellëse jorgani [tekstili]; 
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mbështjellëse jorgani (tekstili) për karrika te larta për foshnje   
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(511) 3   Vaj jo mjekësorë.   

5   Mjete për dezinfektim për përdorim mjekësor; fasha mjekësore, mbulesa dhe aplikator; 

kuti për ndihmën e parë, të mbushura; leukoplast; preparate për klizmë; pambuk thithës; 

krem mjekësore; mjete dezinfektuese; fasha për lidhje; gjel antibakterial  me bazë alkooli 

për dezinfektimin e lëkurës;  sprej freskues-ftohës për qëllime mjekësore; preparate 

hemostatike; hemostatik për qëllime mjekësore; vajra mjekësore; zbërthyes steril për 

qëllime mjekësore;  mbrojtëse për sy për nevoja mjekësore; fasha për sy për nevoja 

mjekësore; preparate për testimin e shtatzënisë për përdorim shtëpiak; preparate për 

freskimin e ajrit; fasha gazë; leukoplast mjekësorë; zbërthyes të njelmët; teste 

diagnostifikimi për qëllime mjekësore; reagensë  për diagnostifikim.   

9   Mjete për dezinfektim për përdorim mjekësor; fasha mjekësore, mbulesa dhe aplikator; 

kuti për ndihmën e parë, të mbushura; leukoplast; preparate për klizmë; pambuk thithës; 

krem mjekësore; mjete dezinfektuese; fasha për lidhje; gjel antibakterial  me bazë alkooli 

për dezinfektimin e lëkurës;  sprej freskues-ftohës për qëllime mjekësore; preparate 

hemostatike; hemostatik për qëllime mjekësore; vajra mjekësore; zbërthyes steril për 

qëllime mjekësore;  mbrojtëse për sy për nevoja mjekësore; fasha për sy për nevoja 

mjekësore; preparate për testimin e shtatzënisë për përdorim shtëpiak; preparate për 

freskimin e ajrit; fasha gazë; leukoplast mjekësorë; zbërthyes të njelmët; teste 

diagnostifikimi për qëllime mjekësore; reagensë  për diagnostifikim.   

10   Spërkatës aerosoli për përdorim mjekësor; gjilpëra për shiringa mjekësor; aparate për 

shpëlarjen e zorrëve; instrumente për testimin e urinës dhe fekaleve për qëllime 

diagnostifikimi  dhe mjekësore; korsetë – shtrëngues për qëllime mjekësore; jastëk elektrik 

për ngrohje për qëllime mjekësore; termofor - jastëk elektrik [jastëk], penjë për përdorim 

mjekësor; jastëk [shtresa] (për ngrohje ), për qëllime mjekësore; jastëk për përdorim në 

mjekësi; paketimi i gjeleve të ngrohta dhe ftohta  të cilët aktivizohen  në mënyrë kimike për 

qëllime mjekësore; irigator vaginal; lidhëse për nyje, anatomik; ortopedik, fasha; fasha 
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[elastike]; rrjete kirurgjike; çarçaf për urinim; aparate për matjen e shtypjes së gjakut; 

shiringa për një përdorim; shiringa për injektim; shiringa për  përdorim  mjekësor; 

stetoskop; çira për vesh për përdorim mjekësor; çira për vesh për mbrojtje nga zhurma; 

termometër klinik; termometra për nevoja mjekësore; termometra-matës temperature 

elektronik për nevoja mjekësore; termometra digjitale për përdorim mjekësor; termometra 

me zhivë për qëllime mjekësore; shiringa hipodermik – shiringë për injektim; kateter; 

arktikun ortopedik; inhalator; fasha të ashpra për qëllime ortopedike; preparate lagëse dhe 

shpërlarëse për qëllime mjekësore; jastëk njomës për qëllime mjekësore; thasë me akull për 

përdorim mjekësor; dorashka për një përdorim; dorashka mjekësore dhe kirurgjike; lidhëse; 

pajisje terapeutike për dhënien e oksigjenit; mbulesa sterile kirurgjike.   

11   Termofor elektrik i ujit; lagës; lagësit elektrik; sterilizues.   

 

 

 

(111)  22824 

(151)  28/03/2018 

(181)  13/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/139 

(591)  E kuqe e mbylltë, e zezë, e bardhë, e 

verdhë 

(732)  “ TONI “ Sh.p.K Ferizaj, Bablak, KS 

(740)  Fadil Mehmeti Rr. "Nazmi Uksmjli" 

nr. 19. Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell gruri, miell misri, miell dhe preparate të prodhuara prej drithrave, patate 

pluhur, krip, sheqer  (E-170), erëza, aromë     

 

 

 

(111)  22828 

(151)  28/03/2018 

(181)  13/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/140 

(591)  E kuqe e mbylltë, e zezë, e bardhë, e 

verdhë 

(732)  “ TONI “ Sh.p.K Ferizaj, Bablak, KS 

(740)  Fadil Mahmeti Rr. "Nazmi Uksmjli" 

nr. 19. Ferizaj 

 
 

(540)   
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(511) 30   Miell gruri, miell misri, miell dhe preparate të prodhuara prej druthrave, patate 

pluhur, vaj bimor i hidrogenizuar, krip, sheqer       (E-170), erëza, aromë     

 

 

 

(111)  22829 

(151)  28/03/2018 

(181)  14/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/141 

(591)  E kuqe, hiri, e gjelbër, e zezë. 

(732)  Molinari Italia S.p.A., Via Carlo 

Linneo, 8, I-00197 Roma, IT 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës); esenca alkoolike; ekstrakte alkoolike.   

 

 

 

(111)  22835 

(151)  29/03/2018 

(181)  14/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/142 

(591)  E kuqe, hiri. 

(732)  Molinari Italia S.p.A., Via Carlo 

Linneo, 8, I-00197 Roma, IT 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës); esenca alkoolike; ekstrakte alkoolike.   

 

 

 

(111)  22838 

(151)  29/03/2018 

(181)  14/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/143 

(732)  SCA Hygiene Products AB SE-405 03 

GÖTEBORG, SE 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ESSITY 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese; substanca për përdorim në lavenderi; detergjente; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;  produkte për kujdes të lëkurës, gjegjësisht 

krema, krema pastruese, krema hidratuese, losione për lëkurë, krema barrier, krema zinku, 

substanca për pastrimin e duarve, sapune, copa sapuni; produkte parfumerike, vajra 

esenciale; vajra për dush; shampone dhe kondicionerë; xhel flokësh; losione për pas rroje; 

pasta për dhëmbë; deodorante; letra për një përdorim dhe artikujt pambuku për pastrim, 

sanitari dhe qëllime kozmetike; mbushje pambuku; shkopinjë pambuku.   

5   Artikujt për një përdorim nga letra dhe pambuku të mbushur me losione farmaceutike 

për qëllime pastrimi dhe sanitare; vata ushqyese per gjokse; pelena për një përdorim; brekë 

pelenash; astare; tampone; peceta (peshqirë) sanitare dhe artikuj tjerë absorbues për qëllime 

sanitare; krema për qëllime farmaceutike; agjensë diagnostifikues për përdorime 

farmaceutike; komplete për pastrimin e plagëve që përbëhen nga pastrues mjekësor për 

plagë dhe fasha për plagë; leukoplaste, fasha, fasha për plagë, rripa mjekësor, fasha lidhëse 

për qëllime sanitare (dhe/apo qëllime mjekësore).   

9   Softuer kompjuterik në gjitha format që oërmbanë informata lidhur me gjitha aspektet e 

kujdësit shëndetësor, kujdesit personal, kujdesit ndaj mospërmbajtjes dhe kujdesit 

gjeriatrik; softuer kompjuterik lidhur me matjen e orarit të urinimit; aparate për 

transmetimin e të dhënave; pajisje për ruajtjen e të dhënave; pajisje dhe aksesorë për 

procesimin e të dhënave, pajisje komunikimi; sensorë dhe detektorë; softuer për analizimin 
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e menaxhimit të biznesit dhe shërbimeve të konsumatorëve për qëllime të analizimit të të 

dhënave të trafikut dhe vizitorëve, nivelit të konsumimit dhe stokut; softuer për drejtimin 

dhe optimizimin e operacioneve, softuer për përmirësimin e cilësisë; softuer për ofrimin e 

informatave për konsumatorët dhe personelin lidhur me të dhënat e trafikut dhe vizitorëve, 

nivelin e konsumimit dhe stokut; softuer në formë të aplikacioneve; sisteme kompjuterike 

për kontrollim automatik të ventilimit, aparateve për pastrimin e ajrit dhe freskimin e ajrit 

dhe instalimeve të tyre, të aparateve dhe instalimeve sanitare, në veçanti të tualeteve, 

oturakëve (instalimeve sanitare), të vazove për larje, të aparateve për tharjen e duarve, të 

aparateve furnizuese me peceta, aparateve furnizuese me sapune, aparateve që japin letër 

tualeti, kontejnerëve me aerosol.   

10   Fashime mbështetëse ortopedike dhe fasha lidhëse ortopedike si dhe atikuj (çorapë) 

trikotazhi; çorapë mjekësore kompresuese, triko dhe çorapë të shkurta, çorapë mjekësorë 

mbështetëse; shirita derdhës dhe fasha lidhëse për qëllime ortopedike; paftë metalike për 

allçi për qëllime kirurgjike; artikuj ortopedie; materiale mbushëse për qëllime ortopedike 

(të përfshira në këtë klasë).   

16   Letra dhe artikuj letre, gjegjësisht: fshirëse, tharëse letre, lecka për pastrim dhe lecka 

pastrimi nga letra në formë të rulove dhe të paraformuara; fshirëse nga celuloza; peshqirë 

letre, facoleta letre, peceta letre, rulo kuzhine dhe rulo me letra tualeti të bëra nga letra; 

dorëza pastrimi të bëra nga letra; torba dhe qese nga letra dhe plastika; mbulesa mbrojtëse 

të bëra nga letra; mbulesa mbrojtëse të bëra nga letra me shtresa plastike; grykësje; lecka 

letre për tavolina.   

20   Banak jo-metalik të fiksuar, mbajtës dhe aparate nxjerrëse për produkte të bëra nga 

letra, siç janë peshqirët, salvetat, rulot e kuzhinës dhe rulo me tualeti me letra; paketime të 

bëra nga letra apo plastika; mateiale plastike për paketimin e sapunit, agjensëve për 

largimin e yndyrës, detergjentit.   

21   Banak, mbajtës, kontejnerë dhe aparate nxjerrëse për letër, peshqirë letre, sapuni të 

lëngshëm, freskuesve të ajrit dhe pajimeve tjera shtëpiake, të kuzhinës dhe produkteve të 

tualetit; kova, kova për produkte sanitare, lecka pastrimi; pajisje shtëpiake dhe të kuzhinës 

si dhe kontejnerë (jo nga metalët e çmuara apo të veshura me to).   

24   Pëlhura të thurura dhe mallra tekstili jo të përfshira në klasat tjera; çarçafë krevati dhe 

tavoline, të thurura, jo të thurura apo edhe të kombinuara me letër; mbulesa krevati dhe 

tavoline, çarçaf.   

35   Shërbime të informatave të biznesit të ofruara nga një databazë kompjuterike online 

apo interneti; shpërndarje të mostrave; sistematizim të të dhënave në baza të të dhënave.   

38   Ofrime të qasjes në përpilimet e informatave nga databazat kompjuterike në çështjet 

lidhur me kujdesin shëndetësor, kujdesin higjienik dhe kujdesin gjeriatrik; ofrime të qasjes 

në një rrjet kompjuterik global për transferimin dhe shpërndarjen e informative.   

41   Edukim; shërbime edukimi lidhur me kujdesin personal, kujdesin shëndetësor dhe 

kujdesin gjeriatrik; aranzhime dhe mbajtje të seminarëve edukativ në lidhje me kujdesin 

personal, kujdesin shëndetësor dhe kujdesin gjeriatrik.   

42   Shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale në fushën e industrisë së letrës 

përfshirë fushën e produkteve të letrrës dhe pambukut për qëllime shtepiake, higjienike, 

sanitare dhe kozmetike; konsulencë për sigurimin e cilësisë; këshilla dhe analiza lidhur me 

përmirësimin e cilësisë lidhur me analizimin e të dhënave të trafikut dhe vizitorëve, 

niveleve të konsumimit të produkteve dhe stokut.   

44   Kujdes shëndetësor; shërbime konsulence lidhur me shëndetin; shërbime për 
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planifikim, organizim dhe monitorim të kujdesit shëndetësor të individualizuar, duke 

përfshirë shërbime të tilla që ofrohen online apo përmes internetit; kujdes higjienik dhe 

kujdes bukurie për njerëzit.   

 

 

 

(111)  22841 

(151)  29/03/2018 

(181)  15/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/145 

(591)  Ngjyrë hiri 

(732)  PHARMACTİVE İLAÇ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mahmutbey 

mahallesi dilmenler caddesi No:19/3, 

Bağcilar – İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjeksore; preparate kimike për 

qëllime mjeksore dhe veterinare, reagens kimik për qëllime farmaceutike dhe veterinare, 

substanca radioaktive për qëllime mjeksore dhe veterinare.   

 

 

 

(111)  22844 

(151)  29/03/2018 

(181)  15/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/146 

(732)  Sonashi Limited  1606 Peninsula 

Square, 18 Sung On Street, Hunghom, HK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina dhe vegla makinash; motor dhe makina (pos për automjete toksore); lidhje 

makine dhe komponime transmisioni (pos për automjete toksore); orendi bujqësie të 

ndryshme nga ato që operojne me dorë; inkubatorë për vezë, makina enësh, makina dhe 

aparate elektrike për pastrim; makina tharëse, makina për hekurosje, mikser (makina), 

tharës rotullues (centrifugë), vegla (që punojnë me dorë), lavatriçe, makina për bluarje, 

grirës mishi (makina), makina për bërje të ujërave mineral; makina për qepje, presion avulli 

(rotullues); makia kuzhine, elektrike; fshesa, elektrike për qëllime shtëpiake; përpunues 

ushqimi (elektrik); pastrues ajri, vakum pastrues, bluajtës elektrik (shtëpiak), çelsa elektrik 

për kanaqe, bluajtës (mulli) kafje (të ndryshim nga ata që operojne me dorë), shtypës 

elektrik të pemëve për qëllime shtëpiake, blender elektrik për qëllime shtëpiake, gjeneratorë 

të rrymës, gërshërë (elektrike) dhe të gjitha mallrat tjerë të përfshirë në këtë klasë.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, survejuese, fotografike, kinematografike, 
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optike, peshim, matje, sinjalizim, kontrollues (mbilqyrje), jetë shpëtuese dhe mësimdhënije; 

aparte dhe instrumente për përçim, kuqje, transformim, akumulim, regullim ose kontroll të 

rrymës; aprate për incizim, transmetim ose reprodukim të zyrit ose imazheve; bartës 

magnetik të të dhënave, disqe regjistrues; kompakt disqe, DVD dhe media tjera digjitale për 

regjistrim; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; arka regjistruese, makina 

llogaritëse, paisje për procesuim të dhënash, kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate për 

shuarjen e zjarit. Bateri elektrike; bateri elektrike për automjete, bateri për ndriçim, bateri 

për llampa xhepi, karikatorë për bateri elektrike, bateri galvanike, rrjeta për bateri, bateri 

për tension të lartë, pllaka për bateri, bateri solare, bateri rimbushëse, kyqës, ndërprerës të 

qarkut elektrik, kyqës kohor (tajmer), kablo automatike, konektor elektrik, kyqës elektrik të 

qelive (elektricitetit), kuti distribuimi (elektricitet) tela, rregullator të intensitetit të dritës 

elektrike, priza (kyqës) elektrike, priza dhe kontakte tjera (lidhje elektrike), Televizorë, 

stabilizues të invertimit të rrymës, poça LED karikues, peshore banje, peshore kuzhine, 

peshore bagazhi, identifikues telefonate ID, priza rryme dhe të gjitha mallrat tjerë të 

përfshirë në këtë klasë.   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, pjekje, ftohje, tharje ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, frigoriferë për ngrirje të thellë, llampa elektrike, 

kofano për nxjerje avulli për kuzhinë, ngrirës, paisje elektike për gatim, fura, aparate gazi, 

tosterë, makina elektrike për kafe, çajnik, fura mikrovale; (aparate gatimi), llampa; drita 

emergjence, drita tavani, pishtar xhepi, pishtar, elektrik; ndriques; frigoriferë; paisje dhe 

instalime për ftohje, kontejnerë për ftohje; aparate për tharje; aparate dhe makina për 

pastrim të ajrit; isntalime për kondicionim të ajrit, aparate për furnizim me ujë dhe qëllime 

sanitare, pishtarë për ndriçim, pllaka nxehëse (pianura); ngrohës elektrik të ujit; grile (paisje 

gatimi); zgara grili; paisje dhe instalime për ftohje, sterilizues ajri; aparate elektrike për 

ngrohje; tharës elektrik për flokë; forcues flokësh, fen (elektrik) për përdorim personal; 

aparate për kondicionim të ajrit; pllaka nxehëse (pianura); instalime për prodhim avulli; 

paisje për ujë të pishëm, shpërndarës uji, radiatorë (ngrohje), poça LED të karikueshëm, 

avullues veshjesh, gatues orizi, mjet për sanduiçe, tenxhere me induksion, dehidrues 

ushqimi, sauna fytyre dhe të gjitha mallrat tjerë të përfshirë në këtë klasë.   

 

 

 

(111)  22848 

(151)  29/03/2018 

(181)  15/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/147 

(732)  MANIFATTURA RIESE S.P.A. VIA 

S. LODOVICO, 6 RIO SALICETO 

(REGGIO EMILIA), IT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   
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(511) 14   Xhevahire dhe imitacionet e bizhuterive; gjerdan [stoli]; stringla; stringla 

dekorative për telefonat celulare; canta per celesa nga lekura; canta per celesa nga metali i 

zakonshëm; mbajtëse çelësash prej metali; vathë; byzylykë [stoli]; karfica dekorative 

[stoli]; unaza [imitim i stolive]; manzheta; zinxhirë [imitim i stolive]; stoli plastike; stoli te 

veshura me metale të çmueshme; çanta per stoli [kutijeza apo kuti]; gjilpërë kravate; karfice 

kravate; figurina [statuja] nga metali i çmuar; medalje; orë dore; orë xhepi; orë tavoline; orë 

sportive; orë zhytjeje; kronograf [Orë]; pjesë për orë; numeratorë të orës; kuti për orë muri 

dhe orë dorë; kuti për orë; rripa ore prej lëkure; orë bërë nga metalet e çmuara ose të 

veshura me to; metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike.   

18   Çantat e lëkurës; çantat e kartës së kreditit nga lëkura; çanta per çelesa nga lekura; 

çanta nga lëkurë e imituar; çanta dhe mbajtese per karta te kreditit [lëkurë]; çanta tualeti, jo 

të pajisura; kofere dhe çanta udhëtimi; kofere te vegjel (footlockers); çanta; çanta me rrjetë 

zinxhirore; çanta hobe për kujdesjen e foshnjeve; çanta te plazhit; çanta për sport; çanta për 

pazar; çanta  të vogla për burrat; kuletat prej lëkure; çanta të vogla [çanta dore]; valixhe të 

tipit te portfolios; valixhe e vogël; çantat e shkollës; rripat për bagazh; batanije lëkure 

[gezof]; batanije për kuaj; çanta te vogla per udhetim; çanta dore; varese veshjesh për 

kostume, këmisha dhe rroba; kuti kapelesh për udhëtim; çanta per kartela [portofole]; çanta 

çelesash nga meshini dhe lekura; kuleta te lëkurës per kartë krediti; mbajtësit e monedhave 

në formë te kuletave; çanta shpine; kuti prej lëkure apo me shtroje lekure; valixhe te vogla 

lëkure; valixhe lëkure; çanta shpine; veshje për kafshët shtëpiake; rripa për kafshët 

shtëpiake; lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurat e kafshëve dhe gezof; valixhe dhe çanta 

për bartje; çadra dhe çadra dielli; bastune; kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; qafore, 

rripa dhe veshje për kafshët.   

25   Veshje të gatshme; bluza; veshje të papërshkueshme nga uji; veshje për sporte; fustane; 

kostume; fustane përparëse; këmishë; shami qafe; të brendshme; qafore gëzofi; kemishë për 

veshje të brendshme; korseta; çizme për sport; çorape të holla; çorape; këmisha; jaka për 

këmishë; përparëse bluzash; bluza bodi (të brendshme); bluza me mëngë te shkurta; kapele; 

mantelet; shami koke [veshje]; tunikat; bluzat e gjata; rripa [veshje]; triko të ngushta; jakë 

[veshje]; shami qafe [pjesë të veshjeve]; jakë e rreme; kostume banje; brekë; qafore; jakë e 

heqshme (që hiqet); mbulesë e gatshme [pjesë të veshjeve]; shall; copë/stof [veshje]; bluzë 

antidjerse; xhaketa [veshje]; fund; doreza [veshje]; veshje/rroba; rrobat prej lëkure; rrobat 

me imitime të lëkurës; bluzë e punuar me dorë [veshje]; dollakë [pantallona]; trikotazh 

[veshje]; kostum banjo i punuar me dorë; bluzë sportive e punuar me dorë; çorape; bluzë; 

xhemper; doreza estetike [veshje]; mantelet; funde sportive; të shkurta; pantallona; 

pantallona të shkurtra; bluzë me kapuç; peliçe [veshje]; pizhame; rrobat e banjës, 

robdesham; mbështjellës dore; mbulesë krahësh në formë batanijesh; sandale; copë për 

veshje të gjithë trupit; shall beli; veshje e ngrohtë qafe, veshje e ngrohtë krahu [veshje]; 

dollakë [veshje këmbësh]; të ngushta [veshje]; këpucë; shall; shokë për veshje; shall mbi 

pallto; veshje e jashtme; fustane me pala; çizme; peliçe mbajtëse; T-shirts; këmisha me 

mëngë polo; pantallona të shkurtra Bermuda; kombinime [veshje]; mbulesë [veshje]; 

bereta; kapele me hije; mbulesa; mantel; pantofla; nalle; veshje, veshje për këmbë, veshje 

për kokë. 
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(111)  22851 

(151)  29/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/148 

(732)  Bashkimi Projekt SH.P.K Rr, Ahmet 

Korenica / Prishtinë, KS 

(740)  Abdurrahim Hasani Rr. Dervish Hima/ 

Kalabria 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

ndertime te transportueshem prej metali, material prej metali per trase hekurudhore, kabell 

jo elektrike dhe tela prej metali te zakonshem, hekurishte, copera prej metali te madhsive te 

ndryshme.   

19   Materiale ndertimi-jometalike, tuba te forta jometalike per ndertim, sere,katran dhe 

bitum,ndertime te transportueshme jometalike, monumente jo prej metali.   

37   Konstruksione ndertimi, riparime, sherbime instalimi.   

 

 

 

(111)  22854 

(151)  29/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/149 

(732)  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 

trading as Nissan   Motor Co., Ltd.) No.2, 

Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

 Kanagawa-ken, JP 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime 

të shitjes me pakicë ose me shumicë për automjete, pjesë strukturore dhe pajisje për to; 

shitje në lëmin e automjeteve; promovimin e shitjes për të tjerët; hartimi i informacioneve 

në bazën e të dhënave kompjuterike; sistematizimi i informacioneve në bazën e të dhënave 

kompjuterike; shërbimet e reklamimit dhe publicitetit për automjete; shërbime agjencie për 

import-eksport; ofrimi i informacionit rreth automjeteve tokësore, domethënë, 

informacionet për produktet e konsumit dhe informacionet për krahasimin e çmimeve; 

shërbimet e informacionit, domethënë, ofrimin e informatave për krahasimin e çmimeve në 
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lëmin e karburantit; informacione komerciale dhe këshilla për konsumatorët [dyqane 

këshilluese për konsumatorë]; administrimi i programeve për konsumatorët e besueshëm; 

organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i panaireve për 

qëllime komerciale ose reklamuese.   

36   Sigurim; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme; 

nënshkrimi i sigurimit të aksidenteve; broker për blerje me këste; shërbimet kesh dhe me 

kartelë krediti; informata financiare; shërbimet e financimit; lëshimi i kartave të kreditit; 

vlerësimi i automobilave të përdorur; sigurimi i automjeteve tokësore; ofrimi i shërbimeve 

për garanci gjithëpërfshirëse për automjete tokësore, pjesët strukturore dhe pajisje për to; 

shërbimet e sigurimit për zgjatjen e garancisë; faktorët; kreditimi kundrejt sigurimit; kredi 

[financa]; financimi i automobilave me qira; lizing i automjeteve; shërbimet e kartave debit.   

 

 

 

(111)  22862 

(151)  29/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/150 

(732)  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 

trading as Nissan Motor Co., Ltd.) No.2, 

Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,  

Kanagawa-ken, JP 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklama; menaxhim  biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime 

të shitjes me pakicë ose me shumicë për automjete, pjesë strukturore dhe pajisje për to; 

shitje në lëmin e automjeteve; promovimin e shitjes për të tjerët; hartimi i informacioneve 

në bazën e të dhënave kompjuterike; sistematizimi i informacioneve në bazën e të dhënave 

kompjuterike; shërbimet e reklamimit dhe publicitetit për automjete; shërbime  agjencie për 

import-eksport; ofrimi i informacionit rreth automjeteve tokësore, domethënë, 

informacionet për produktet e konsumit dhe informacionet për krahasimin e çmimeve; 

shërbimet e informacionit, domethënë, ofrimin e informatave për krahasimin e çmimeve në 

lëmin e karburantit; informacione komerciale dhe këshilla për konsumatorët [dyqane 

këshilluese për konsumatorë]; administrimi i programeve për konsumatorët e besueshëm; 

organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i panaireve për 

qëllime komerciale ose reklamuese.   

36   Sigurim; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme; 

nënshkrimi i sigurimit të aksidenteve; broker për blerje me këste; shërbimet kesh dhe me 

kartelë krediti; informata financiare; shërbimet e financimit; lëshimi i kartave të kreditit; 

vlerësimi i automobilave të përdorur; sigurimi i automjeteve tokësore; ofrimi i shërbimeve 

për garanci gjithëpërfshirëse për automjete tokësore, pjesët strukturore dhe pajisje për to; 
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shërbimet e sigurimit për zgjatjen e garancisë; faktorët; kreditimi kundrejt sigurimit; kredi 

[financa]; financimi i automobilave  me qira; lizing i automjeteve; shërbimet e  kartave 

debit.   

 

 

 

(111)  22863 

(151)  29/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/151 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SA CRTOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bonbone, veçanërisht bonbone të fortë; çamçakëz, ëmbëlsira dhe desertë të 

ëmbël të cilat përfshihen në këtë klasë, të cilat mund të kenë edhe forma të vogla.   

 

 

 

(111)  22866 

(151)  29/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/152 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bonbone, veçanërisht bonbone të fortë; çamçakëz, ëmbëlsira dhe desertë të 

ëmbël të cilat përfshihen në këtë klasë, të cilat mund të kenë edhe forma të vogla.   
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(111)  22873 

(151)  29/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/153 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DORINA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë, çokollata me aditivë, çokollatë e mbushur, çokollatë pa sheqer, desert 

i çokollatës, drazhe çokollatë me drithëra të ekstraduar, çokollatë e shkrirë,  pije çokollate   

 

 

 

(111)  22874 

(151)  29/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/155 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Lojëra, karta lojërash për fëmijë me versione shtesë online.   

30   Çokollatë, kakao, torte, biskota, keksë, vafer, ëmbëlsira, produkte drithërash, bonbone, 

pije çokollate, biskota çaji, keks me xhenxhefil, kreker, biskota afatgjata të kripura, 

shkopinj të kripur.   

35   Reklama, marketing, reklama në internet.   

 

 

 

(111)  22876 

(151)  29/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/156 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 30   Çokollatë, kakao, torte , biskota, keksë, vafer, vafer çokollate, ëmbëlsira, 

bonbone, pije çokollate, biskota çaji, desertë  të përfshira në këtë klasë, përveç ëmbëlsirave 

torte, akullore.   

 

 

 

(111)  22877 

(151)  29/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/157 

(591)  E kuqe, e bardhë, kafe, e kaltër, ari 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë, produkte ëmbëlsirash, desertë të përfshira në këtë klasë, akullore.   

 

 

 

(111)  22879 

(151)  29/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/158 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SLATKA TAJNA 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pelte, pije qumështi, produkte qumështi.   

30   Kakao, çokollatë, bonbone, keksë, vafer, ëmbëlsira, produktet e ëmbëlsirave, desertë të 

përfshira në këtë klasë, akullore.   

32   Pije joalkoolike, lëngje, koktej joalkoolik, përzierje kremrash (frapei).   

 

 

 

(111)  22881 

(151)  29/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/159 

(591)  Kafe, kafe e hapur, e kuqe, e bardhë, 

bezhë, ari 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

(540)   
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Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Vafer, ëmbëlsira, produktet e ëmbëlsirave, desertë të përfshira në këtë klasë, 

akullore.   

 

 

 

(111)  22882 

(151)  29/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/160 

(591)  Portokall, e verdhë, e kuqe, e bardhë, 

kafe, kafe e hapur, bezhë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Vafer, ëmbëlsira, produktet e ëmbëlsirave, desertë të përfshira në këtë klasë, 

akullore   

 

 

 

(111)  22415 

(151)  13/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/161 

(591)  Ari, e bardhë, e gjelbër, e verdhë, 

portokalli, e kuqe, vjollcë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pelte.   

30   Bonbone, produktet e ëmbëlsirave, desertë të përfshira në këtë klasë, akullore.   

 

 

 

(111)  22417 

(151)  13/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/163 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  NEMOJ MISLITI NA TORTICU 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe produktet nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e 

tjera, albume, libra për t'u ngjyrosur, fotografi, vizatime (grafika), paraqitje grafike, 

kalendarë ngjitës, zarf, çanta, ( jo prej pëlhure),  afishe (poster).   

30   Çokollatë, kakao, torte, biskota, keksë, vafer, ëmbëlsira, bonbone, pije çokollate, 

biskota çaji, desertë të përfshira në këtë klasë, përveç ëmbëlsirave torte, akullore.   

35   Reklama, marketing, reklama në internet.   

 

 

 

(111)  22418 

(151)  13/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/164 

(591)  E bardhë, e gjelbër, kafe. 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

(540)   
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kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bonbone, sheqer, ëmbëlsira, akullore.   

 

 

 

(111)  22419 

(151)  13/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/165 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KIKI MANIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe mallrat nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e tjera; 

produktet shtypi (albume, tablo të mbledhjeve).   

25   Veshje, këpucë, kapela për kokë.   

28   Lojëra dhe lodra.   

30   Bonbone, ëmbëlsira, kakao, çokollatë, keksë dhe biskota çaji, torte, akullore.   

32   Ujë minerale dhe ujë i gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

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

35   Reklama dhe marketing.   

 

 

 

(111)  22420 

(151)  13/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/166 

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

zezë, e kaltër. 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

(540)   
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Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bonbone, sheqer, akullore, ëmbëlsira.   

 

 

 

(111)  22421 

(151)  13/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/167 

(591)  E verdhë, e kuqe, e kaltër e  errët, e 

bardhë, ari, vjollcë  e ndritshme.  

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira dhe produktet ëmbëlsirash; veçanërisht keksë, biskota çaji dhe vafer.   

 

 

 

(111)  22422 

(151)  13/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/168 

(591)  E kuqe, e bardhë, kafe, portokalli, e 

verdhë, ari 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 30   Kakao, çokollatë, bonbone, keksë, vafer, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, 

desertë të përfshira në këtë klasë, akullore.   

 

 

 

(111)  22423 

(151)  13/03/2018 

(181)  16/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/170 

(732)  DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. 

Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, Kosova, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane, metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; 

materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e transportueshme metalike; materialet 

metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, 

artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet.   

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.   

20   Dyshekë të të gjitha llojeve, mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej 

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike.   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.   

22    Sfungjerë; sfungjerë për mbushje, litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, 

velat, thasët dhe çantat (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje 

(përveç kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave.   

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin 

e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili).   

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

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   
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(111)  22425 

(151)  13/03/2018 

(181)  20/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/171 

(732)  Cott Beverages Inc. 5519 W. Idlewild 

Avenue, Tampa, Florida 33634-8016, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  RC 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije jo-alkoolike, dhe shurupe, koncentrate, ekstrate dhe preparate tjera për 

përgatitjen e pijeve.   

 

 

 

(111)  22426 

(151)  13/03/2018 

(181)  20/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/172 

(591)  E kuqe, ari, bezhë, kafe, e gjelbër. 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Keksë; torta; çokollata, desertë çokollate, drazhe çokollatë me drithëra të 

ekstraduar; bonbone; akullore.   

41   Organizimi dhe udhëheqja e konferencave.   

43   Furnizim i ushqimeve dhe pijeve; aranzhimin e ushqimit; dhënia me qira e dhomave të 

mbledhjeve; dhënia me qira e akomodimeve  të përkohshme; restorante; akomodime 

turistike.   
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(111)  22428 

(151)  13/03/2018 

(181)  20/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/173 

(591)  E kaltër, e bardhë, hiri, kafe. 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Keksë; torta; çokollata, desertë çokollate, drazhe çokollatë me drithëra të 

ekstraduar; bonbone; akullore.   

41   Organizimi dhe udhëheqja e konferencave.   

43   Furnizim i ushqimeve dhe pijeve; aranzhimin e ushqimit; dhënia me qira e dhomave të 

mbledhjeve; dhënia me qira e akomodimeve  të përkohshme; restorante; akomodime 

turistike.   

 

 

 

(111)  22430 

(151)  13/03/2018 

(181)  20/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/174 

(591)  E kuqe, e gjelbër, e bardhë, kafe, 

bezhë. 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Keksë, torte, vafer.   
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(111)  22432 

(151)  13/03/2018 

(181)  20/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/175 

(591)  Kafe e errët, ari, bezhë, e bardhë, e 

zezë. 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë, keksë, vafer, biskota çaji, torta.   

 

 

 

(111)  22434 

(151)  13/03/2018 

(181)  20/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/176 

(591)  E kuqe, ari, e bardhë, kafe, bezhë,      e 

gjelbër. 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë, keksë, vafer, biskota çaji, torta.   

 

 

 

(111)  22436 

(151)  13/03/2018 

(181)  20/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/177 

(591)  E portokalltë, e verdhë, kafe, bezhë. 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

(540)   
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kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Keksë, biskota çaji.   

 

 

 

(111)  22437 

(151)  13/03/2018 

(181)  20/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/178 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KOCKICA SREĆE 

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Lojëra automatike (makina) me parapagim; lojëra; lojëra sociale; lojëra 

elektronike; lodra; letra loje.   

30   Çokollatë, shkumë çokollate, pije çokollate, kakao, pije prej kakao, kafe,  

zëvendësuesit e kafes, bonbone, karamele, çamçakëz, keksë, biskota të thata, krater, vafer, 

torta, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, produktet e sheqerit, kek me xhenxhefil, akullore.   

41   Lojëra basti online; evenimente ( mbajtja e evenimenteve); argëtim; rekreacion; ngjarje 

sportive; parqe zbavitëse.   

 

 

 

(111)  22440 

(151)  14/03/2018 

(181)  20/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/179 

(591)  Ari, argjendi, e zezë, e bardhë, kafe. 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

454 

 

 

(511) 30   Cokollatë, keksë, vafer, produktet e ëmbëlsirave, produktet e sheqerit, desertë 

(praline), akullore.   

 

 

 

(111)  22441 

(151)  14/03/2018 

(181)  20/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/180 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Produkte letre dhe kartoni, gjëra të shtypura, fotografi, pajisje zyre dhe aksesor, 

ambalazhe plastike.   

29   Fruta të konservuara, të thata dhe të gatuara, pelte, reçel, qumësht dhe produkte 

qumështi.   

30   Kakao, çokollatë, desert çokollate, drazhe çokollatë me drithëra të ekstraduar, 

zëvendësuesit e çokollatës, produkte kremi, bonbone, çamçakëz, biskota, biskota çaji, keks 

me xhenxhefil, vafer, kraker, biskota afatgjata të kripura, makarona, flipsa, torte, bukë, 

akullore, mjaltë.   

31   Produkte, bujqësore, hortikulturore, pyjore dhe drithëra, fruta dhe perime të freskëta, 

fara, bimë të gjalla dhe lule natyrore, ushqim për kafshët.   

32   Pije joalkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të 

bërë pije.   

35   Reklama dhe aktivitete biznesi.   

39   Transport dhe magazinim.   

42   Analiza kimike dhe bakteriologjike, kontrolli i cilësisë së lëndëve të para, ambalazhimi 

i produkteve të gatshme nga aktivitetet e industrisë ushqimore, shërbimet e kontrollit të 

cilësisë së kualitetit dhe kuantitetit të mallrave  në qarkullimin ndërkombëtarë, shërbimet e 

projektimit të ambalazhimit dhe shërbimet e vizatimeve grafike ( dizajnim); hulumtimi dhe 

zhvillimi i produkteve të reja, licencimi për Pronësi Intelektuale, programe për kompjuterë, 

ndërtim, vizatime inxhinierike, punime inxhinierike, studime projektuese, mbikëqyrje, 

shërbime restoranti dhe bufe. 
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(111)  22443 

(151)  14/03/2018 

(181)  20/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/181 

(591)  Bezhë, kafe, kafe e errët. 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Simite, ëmbëlsira dhe produkte ëmbëlsirash; veçanërisht keksë dhe biskota çaji, 

keksë dhe biskota çaji  të mbuluara në  sipërfaqen e poshtme me çokollatë, keksë dhe 

biskota çaji  të mbuluara në  sipërfaqen e poshtme me kakao.   

 

 

 

(111)  22445 

(151)  14/03/2018 

(181)  20/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/182 

(732)  BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38,  

Ludwigshafen am Rhein, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Bi-58 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për shkatërrimin  dhe eliminimin e dëmtuesve, insekticide,  fungicide, 

herbicide, pesticide.   

 

 

 

(111)  22452 

(151)  14/03/2018 

(181)  20/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/183 

(732)  BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38,  

Ludwigshafen am Rhein, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 

(540)  ENERVIN 
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(511) 1   Produkte kimike te cilat  përdoren ne bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, posaçërisht 

preparate për forcimin e bimëve, preparate kimike dhe/ose biologjike për kontrollimin e 

stresit te bimët, preparate për rregullimin e rritjes se bimëve, preparate kimike për trajtimin 

e farës, surfaktante ( materie aktive sipërfaqësore, bashdyzime specifike kimike, te cilat 

zvogëlojnë tensionin sipërfaqësor te lëngjeve), kemikalje natyrale ose artificiale  te cilat 

përdoren si karrema seksuale ose agjense  për shqetësimin e insekteve.   

5   Preparate për shkatërrimin dhe  eliminimin e dëmtuesve, insekticide,  fungicide, 

herbicide, pesticide.   

 

 

 

(111)  22462 

(151)  14/03/2018 

(181)  21/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/184 

(591)  -E bardhë, e zezë. 

(732)  “E.J. PAPADOPOULOS S.A.” Rr. 

Petrou Ralli Str. N. 26, Tavros, Athens,  

Attica, Greece, 11810, GR 

(740)  Ahmet Hasolli nga Avokat Ahmet 

Hasolli  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe palmë (sago); miell dhe 

pergatitje të bë bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm, sheqer, 

mjaltë, melasë (treacle); majë, pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca 

(condiments); erëza; akull.   

 

 

 

(111)  22467 

(151)  14/03/2018 

(181)  21/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/186 

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

verdhë, e bardhë, e zezë, vjollcë, portokalli, 

hiri, ari 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 16   Libra, albume, tiketa, gazeta; letër shkrimi, këllëf lapsash, paisjet zyre (përveç 

mobiljeve).   

28   Lojëra sociale, lodra prej plishi, letra loje.   

30   Çokollatë, shkumë çokollate, pije çokollate, kakao, pije prej kakao, kafe,  

zëvendësuesit e kafes, bonbone, karamele, çamçakëz, keksë, biskota të thata, krater, vafer, 

torta, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, produktet e sheqerit, kek me xhenxhefil, akullore.   

41   Lojëra basti online; evenimente ( mbajtja e evenimenteve), teatër, argëtim; rekreacion; 

ngjarje sportive; parqe zbavitëse.   

 

 

 

(111)  22484 

(151)  15/03/2018 

(181)  21/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/187 

(732)  Kaci Sh.p.k. Vicianum Nr. 150/3, 

Arberi Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  KACI 

 
 

     

 
 

 

(511) 44   Sallone të floktarisë dhe trajtime tjera të bukurisë; aktivitete te mirëmbajtjes 

trupore.   

 

 

 

(111)  22487 

(151)  15/03/2018 

(181)  21/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/188 

(732)  Timex Group USA, Inc., a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of Delaware  with offices at 555 

Christian Road, Middlebury, Connecticut. 

USA 06762, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  TIMEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produkte nga metalet e çmuara ose të 

flakura në to (përveq takëmit, pirunjëve dhe lugëve); artikuj argjendarie, gurë të çmuar; 

orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike, pjesë të ndara dhe aksesorë; ora; sahat.   
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(111)  22490 

(151)  15/03/2018 

(181)  21/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/189 

(732)  Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  TAKE PLEASURE SERIOUSLY 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore, ëmbëlsira të ngrira.   

 

 

 

(111)  22494 

(151)  15/03/2018 

(181)  21/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/190 

(732)  Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   NEVER STOP PLAYING 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore, ëmbëlsira të ngrira.    

 

 

 

(111)  22486 

(151)  15/03/2018 

(181)  21/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/191 

(732)  Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore; sherbet (i ngrirë); ëmbëlsira të ngrira.   
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(111)  22489 

(151)  15/03/2018 

(181)  21/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/192 

(732)  BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38,  

Ludwigshafen am Rhein, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  SERCADIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, posaçërisht 

preparate për forcimin e bimëve, Preparate kimike  dhe/ose biologjike për kontrollimin e 

stresit te bimëve, preparate për rregullimin e rritjes së bimëve, preparate kimike për 

trajtimin e farës, surfaktante (materie aktive sipërfaqësore, bashdyzime specifike kimike, te 

cilat zvogëlojnë tensionin sipërfaqësorë të lëngjeve),  kemikalje natyrale ose artificiale të 

cilat përdoren si karrema ose agjense për shqetësimin e insekteve.   

5   Preparate për shkatërrimin dhe eliminimin e dëmtuesve, insekticide, fungicide, 

herbicide, pesticide.   

 

 

 

(111)  22493 

(151)  15/03/2018 

(181)  22/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/194 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware corporation 300 Park Avenue, New 

York, New York 10022, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PLAX FRESH FX   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës.   

 

 

 

(111)  22495 

(151)  15/03/2018 

(181)  22/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/196 

(591)  E zezë, e bardhë. 

(732)  Kersan Dooel Skopje Jadranska 

magistrala 86, Skopje 1010, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 

(540)  
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(511) 11   Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë për funksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate për tharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash   

19   Pllaka qeramike; blloqe materialesh shtrimi, jo prej metali; elementë dekorativë, jo prej 

metali për ndërtim; materiale ndërtimi, jo prej metali; mermer; pllaka dyshemeje, jo prej 

metali; pllaka muri, jo prej metali; pllaka [material ndërtimi], tuba uji, jo prej metali   

35   Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  22500 

(151)  15/03/2018 

(181)  22/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/197 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  Kersan Dooel Skopje Jadranska 

magistrala 86, Skopje 1010, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë për funksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate për tharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash   

19   Pllaka qeramike; blloqe materialesh shtrimi, jo prej metali; elementë dekorativë, jo prej 

metali për ndërtim; materiale ndërtimi, jo prej metali; mermer; pllaka dyshemeje, jo prej 

metali; pllaka muri, jo prej metali; pllaka [material ndërtimi], tuba uji, jo prej metali   

35   Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  22501 

(151)  15/03/2018 

(181)  23/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/198 

(732)  Soremartec SA Findel  Business 

Center, Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 

FINDEL, LU 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 

(540)  TIC TAC MIXERS FLAVOUR 

CHANGING EXPERIENCE 
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(511) 30   Pastë dhe ëmbëlsira, bonbone dhe çamçakëz, bonbone dhe çamçakëzë pa sheqer.   

 

 

 

(111)  22505 

(151)  15/03/2018 

(181)  23/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/199 

(591)  Bardhë dhe zi 

(300)  239322  31/08/2016  GR 

(732)  Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24 100 Kalamata, GR 

(740)  Trim Gjota-''ADAS Counsel Kosovo" 

L.L.C kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikuj të duhanpirësve, shkrepëse, cigare, puro, cigare elektronike, 

duhan i papërpunuar ose i përpunuar, solucione të lëngshme për përdorim në cigare 

elektronike   

 

 

 

(111)  22511 

(151)  15/03/2018 

(181)  24/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/201 

(591)  E gjelbër, e bardhë, e zezë, e kuqe 

(732)  lgor Nikoloski Boge Veljanoski br. 15 

Gostivar, MK 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Gjalpë arre kokosi; gjalpë çokollate me arra; gjalpë kakaoje.   

30   Çokollatë; kakao; produkte kakaoje.   
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(111)  22514 

(151)  15/03/2018 

(181)  24/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/202 

(591)  E verdhë,  e kuqe 

(732)  lgor Nikoloski Boge Veljanoski br. 15 

Gostivar, MK 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Gjalpë arre kokosi;gjalpë çokollate me arra;gjalpë kakaoje.   

30   Çokollatë;kakao;produkte kakaoje;akullore;sheqerka për ushqim;biskota;pije çokollate 

me qumësht;drithëra;drithëra tërshëre;muesli;waffles;kek me arra dhe bajame.   

 

 

 

(111)  22516 

(151)  15/03/2018 

(181)  24/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/204 

(591)  E verdhë, e gjelbër, e portokalltë,  

e kuqe 

(732)  lgor Nikoloski Boge Veljanoski br. 15 

Gostivar, MK 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

 

 

 

(111)  22534 

(151)  15/03/2018 

(181)  24/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/205 

(591)  E verdhë, e gjelbër, e portokalltë, e 

kuqe, e zezë 

(732)  lgor Nikoloski Boge Veljanoski br. 15 

(540)   
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Gostivar, MK 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

 

 

 

(111)  22536 

(151)  15/03/2018 

(181)  24/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/207 

(591)  e bardhë; nuancë e kaltër , nuancë e 

kuqe  

(300)  015782725  26/08/2016  SI 

(732)  KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d.,  

Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo 

mesto, SI 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substance farmaceutike; ëmbëltues mjekësor/ produkte ëmbëlsirash/ 

ëmbëlsira; bonbone mjekësore-medicinale.   

30   Ëmbëlsira jo mjekësore/ produkte ëmbëlsirash/ ëmbëlsira.   

 

 

 

(111)  22567 

(151)  19/03/2018 

(181)  27/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/210 

(591)  Bardhë dhe zi 

(732)  Cott Beverages Inc. 5519 W. Idlewild 

Avenue, Tampa, Florida 33634-8016, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)   
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5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije jo-alkoolike, dhe shurupe, koncentrate, ekstrate dhe preparate tjera për 

përgatitjen e pijeve.   

 

 

 

(111)  22569 

(151)  19/03/2018 

(181)  27/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/211 

(732)  Hell Energy Magyarország Kft. 1075 

Budapest, Károly krt. 1., , HU 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  HELL 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije Energjike.   

 

 

 

(111)  22570 

(151)  19/03/2018 

(181)  27/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/212 

(732)  Hell Energy Magyarország Kft. 1075 

Budapest, Károly krt. 1., , HU 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  XIXO 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pije me bazë çaji, esenca çaji, aromatizues të çajit, çaj instant, çaj i ftohtë, Pije 

me bazë çaji me aromatizues frutash, çaj frutash, aromatizues për pije.   
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32   Pije joalkoolike të aromatizuara me çaj, pije frutash të aromatizuara, pije ushqyese të 

fortifikuara, esenca për bërjen e pijeve, ujë i aromatizuar.   

 

 

 

(111)  22592 

(151)  19/03/2018 

(181)  28/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/215 

(732)  Agribau SH.P.K. Zona Industriale pn 

10000 Prishtinë, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  AGRIBAU 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra motorike, vajra lubrifikante, vajra për kompresorë, vajrat për turbinë, vajra 

për dhëmbëzore,  vajra hidraulike, vaj për dhëmbëzore hidraulike, vajra motorike-

hidraulike- vajra për motor sharra, vajra për  traktorë,vajra për makineritë bujqësore dhe për 

makina tjera me funksion te  rëndë;mbetjet e vajrave motorike, vajra industriale, vajra 

teknologjike të përfshira në këtë klasë;lubrifikantë.   

7   Makina bujqësore, makina bujqësore dhe pjesët e tyre, duke përfshirë  makinat 

mbjellëse;plug( lëvruesit e tokës);makinat për ndërtimin  e  rrugëve dhe pjesët e tyre,  

buldozerët;ngjeshësit rrugore;hapësit e kanaleve;gërmuesit (makina);kultivator 

(makina);kultivatorët e motorizuara;ekskavatorët;vegla bujqësore  përpos atyre me operim 

te dorës dhe pjesët e tyre, duke përfshirë lesa;makina të korrjes;freza;aparaturat për 

ngarkim dhe shkarkim;korrësit dhe makinat ndarëse te drithërave;pajisje për shpërndarjen e 

plehrave dhe pesticideve;pajisje ngritëse;pjesë dhe pajisje te makinave , aq sa janë të 

përfshirë në këtë klasë.   

17   Vajra izolante dhe vernik izolante, materiale qe përfshihen ne klasën 17 dhe qe 

përbehen prej prodhimeve te naftës, nga lende plastike ose rrëshirë sintetike qe përdoren 

për ngjitje dhe izolim, kauçuk artificial qe nuk përdoret ne fabrikimin e këpucëve, materiale 

qe përfshihen ne klasën 17 ne forme blloku dhe pllake dhe flete, tuba dhe seksion profil ter 

përbëra pjesërisht ose tërësisht prej lendesh plastike ose lende plastike se bashku me 

materiale te tjera, te gjitha këto materiale te destinuara për transformimin e përbërësit te 

amiantit te përfshira ne klasën 17.   

35   Promocion i shitjeve;shërbimet për menaxhimin e shitjes;reklamim dhe shërbime të 

promocionit të shitjeve;menaxhim i biznesit të dyqaneve;shërbime të shitjes për automjete 

bujqësore;traktorë, rimorkio tërheqëse ose rimorkio me rrota drejtuese  për makinat 

bujqësore, automjete të destinuara për përdorim ne bujqësi dhe pylltari, për mirëmbajtjen e 

kopshti dhe terreni;transportuesit me rimorkio;kamionët me hidraulik;kamionë pirun, 

aparaturat hidraulike për ngarkim dhe shkarkim;pajisje ndihmëse për tërheqje;kabina 

udhëzues, korniza te sigurisë,  jastëkë dhe ulëse, kulmet mbrojtëse, të gjitha këto mallra për 

automjete tokësore;stabilizues , zinxhirët dhe unaza,  të gjitha për automjete 

tokësore;dhëmbëzore , pajisjet e transmetimit të energjisë dhe startuesit elektrik, të gjitha 

për automjete tokësore, si dhe të gjitha komponentët dhe aksesorët;shërbime të shitjes për 

mallrat e cekura në klasën 4 dhe 7;marketingu për të tjerët, shërbimeve të shitjes për të 
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tjerët.   

37   Konstruktimi i objekteve, riparim, shërbime instaluese.   

 

 

 

(111)  22594 

(151)  19/03/2018 

(181)  28/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/216 

(732)  Agribau SH.P.K. Zona Industriale pn 

10000 Prishtinë, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  VULCANO 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra motorike, vajra lubrifikante, vajra për kompresorë, vajrat për turbinë, vajra 

për dhëmbëzore,  vajra hidraulike, vaj për dhëmbëzore hidraulike, vajra motorike-

hidraulike- vajra për motor sharra,vajra për  traktorë,vajra për makineritë bujqësore dhe për 

makina tjera me funksion te  rëndë; mbetjet e vajrave motorike, vajra industriale, vajra 

teknologjike të përfshira në këtë klasë; lubrifikantë   

7   Makina bujqësore, makina bujqësore dhe pjesët e tyre, duke përfshirë  makinat 

mbjellëse; plug( lëvruesit e tokës) ; makinat për ndërtimin  e  rrugëve dhe pjesët e tyre,  

buldozerët;  ngjeshësit rrugore ; hapësit e kanaleve;  gërmuesit (makina); kultivator 

(makina); kultivatorët e motorizuara; ekskavatorët; vegla bujqësore  përpos atyre me 

operim te dorës dhe pjesët e tyre, duke përfshirë lesa; makina të korrjes; freza;   aparaturat 

për ngarkim dhe shkarkim; korrësit dhe makinat ndarëse te drithërave ; pajisje për 

shpërndarjen e plehrave dhe pesticideve; pajisje ngritëse; pjesë dhe pajisje te makinave , aq 

sa janë të përfshirë në këtë klasë   

17   Vajra izolante dhe vernik izolante, materiale qe përfshihen ne klasën 17 dhe qe 

përbehen prej prodhimeve te naftës, nga lende plastike ose rrëshirë sintetike qe përdoren 

për ngjitje dhe izolim, kauçuk artificial qe nuk përdoret ne fabrikimin e këpucëve, materiale 

qe përfshihen ne klasën 17 ne forme blloku dhe pllake dhe flete, tuba dhe seksion profil ter 

përbëra pjesërisht ose tërësisht prej lendesh plastike ose lende plastike se bashku me 

materiale te tjera, te gjitha këto materiale te destinuara për transformimin e përbërësit te 

amiantit te përfshira ne klasën 17   

35   Promocion i shitjeve; shërbimet për menaxhimin e shitjes; reklamim dhe shërbime të 

promocionit të shitjeve; menaxhim i biznesit të dyqaneve; shërbime të shitjes për automjete 

bujqësore; traktorë, rimorkio tërheqëse ose rimorkio me rrota drejtuese  për makinat 

bujqësore, automjete të destinuara për përdorim ne bujqësi dhe pylltari, për mirëmbajtjen e 

kopshti dhe terreni; transportuesit me rimorkio; kamionët me hidraulik; kamionë pirun, 

aparaturat hidraulike për ngarkim dhe shkarkim;  pajisje ndihmëse për tërheqje; kabina 

udhëzues, korniza te sigurisë,  jastëkë dhe ulëse, kulmet mbrojtëse, të gjitha këto mallra për 

automjete tokësore; stabilizues , zinxhirët dhe unaza,  të gjitha për automjete tokësore; 

dhëmbëzore , pajisjet e transmetimit të energjisë dhe startuesit elektrik, të gjitha për 

automjete tokësore, si dhe të gjitha komponentët dhe aksesorët; shërbime të shitjes për 

mallrat e cekura në klasën 4 dhe 7; marketingu për të tjerët, shërbimeve të shitjes për të 
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tjerët    

37   Konstruktimi i objekteve, riparim, shërbime instaluese.   

 

 

 

(111)  22595 

(151)  19/03/2018 

(181)  01/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/218 

(732)  Armend Eshrefi Rr. Ilir Konushevci; 

Pa numer; Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe e pjekur, kafe e pa pjekur.   

 

 

 

(111)  22596 

(151)  19/03/2018 

(181)  01/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/219 

(591)  ZI & PORTOKALLI 

(732)  GRUPI KOHA – KOHAVISION 

KTV Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e 

RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë , KS 

(740)  Flaka SURROI Sheshi Nena Tereze, 

ish Ndertesa e RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë  
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre.   

38   Telekomunikacione.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  22597 

(151)  19/03/2018 

(181)  01/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/220 

(591)  KALTER & BARDH 

(732)  GRUPI KOHA – KOHAVISION 

KTV Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e 

(540)  
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RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë, KS 

(740)  Flaka SURROI Sheshi Nena Tereze, 

ish Ndertesa e RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë  
 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre.   

38   Telekomunikacione.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  22739 

(151)  26/03/2018 

(181)  01/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/221 

(591)  KUQE 

(732)  GRUPI KOHA – KOHAVISION 

KTV Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e 

RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë , KS 

(740)  Sheshi Nena Tereze Nr:31; 10 000 

Prishtinë  Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e 

RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre.   

38   Telekomunikacione.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  22497 

(151)  15/03/2018 

(181)  01/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/222 

(300)  US87/192,354  04/10/2016  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

(540)  TRANESKA 
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Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve gastro-

intestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, 

sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve, dhe sëmundjeve respiratorë.      

 

 

 

(111)  22499 

(151)  15/03/2018 

(181)  01/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/223 

(300)  Z-201671027  01/09/2016  SI 

(732)  KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d.,  

Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo 

mesto, SI 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  MAGNESOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Substanca dietale për përdorim ne mjekësi;shtesa dietale për përdorim te 

njerëzit;nutriente-lëndë ushqyese për destinime te veçanta shëndetësore;nutriente- lëndë 

ushqyese dijetale për qëllime mjekësore;shtesa dietale për përdorim te njerëzit;shtesa 

dietale për përdorim ne mjekësi, posaçërisht ato te cilat përbehen nga substanca minerale, 

mikroelementeve dhe/ose vitaminave, individualisht ose ne çfarëdo   lloji 

kombinimi;vitamina  dhe/ose preparate  minerale;substanca dietale si shtesa ushqimore dhe 

shtesa dietale, posaçërisht ato te cilat përbehen  nga substancat minerale, mikroelementeve  

dhe/ose vitaminave, individualisht ose ne çfarëdo lloji te  kombinimit;uji mineral për 

destinime mjekësore.   

32   Ujë mineral, pije jo alkoolike, pije frutash, lëngje frutash, limonadë shurupe, preparate 

për përgatitjen e pijeve jo alkoolike;pilula-hapa dhe  tableta për krijimin e gazit ne pije, 

pluhur për krijimin e gazit ne pije.   

 

 

 

(111)  22503 

(151)  15/03/2018 

(181)  01/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/224 

(591)  E kuqe, ngjyrë hiri, e bardhë. 

(732)  Ficosota Ltd. 48 Madara blvd., 

Shumen 9700, BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

(540)   
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(511) 3   Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi;Preparate për 

zbardhje të lëkurës;Glazurë lavanderie;Nisheste për glazurë për qëllime 

lavanderie;Preparate lavanderie për zbutje;Nisheste lavanderie;Preparate zbutës 

(kollarisje);Dyll lavanderie;Zbutës pëlhuarash (për përdorim lavanderie);Kimikate për 

freskim të ngjyrave për qëllime shtëpiake (lavanderi);Kaltërsues lavanderie;Heqës 

njollash;Ppreparat për pastrim, lustrim, fërkim dhe abraziv;Preparate për heqjen e 

ngjyrave;Heqës yndyrnash, i ndryshëm nga ai për përdorim në procesin e 

prodhimtarisë;Detergjentë, të ndryshëm nga ata për përdorim në operacionet e prodhimit 

dhe për qëllime mjeksore;Preparate antistatike për qëllime shtëpiake;Ujë javele;Preparate 

për pastrim kimik;Sodë zbardhuese;Kripra zbardhuese;Shkums pastrues;Sodë larëse, për 

pastrim;Hi vullkanik për pastrim;Preparate kundër gëlqeres për qëllime shtëpiake;Abraziv 

për qëllime të përgjithshme për pastrim, lustrim dhe kruarje;Veshje të impregnuara me 

detergjent për pastrim;Vajra për qëllime pastrimi;Sapun për larje rrobash;Sapun për 

zbardhje të pëlhurave;Preparate për aromatizim të ajrit;Qese për parfumosje te çarçafëve.   

5   Larës duarsh antibakterial;Disinfektues;Deodorantë, të ndryshëm nga ato për qenje 

njerzore ose për kafshë;Preparate për aromatizim të ajrit (deodorim);Deodorantë për veshje 

dhe tekstil;Preparate për mbrojtje të gojës;Preparate për purifikim të ajrit.   

 

 

 

(111)  22509 

(151)  15/03/2018 

(181)  01/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/225 

(732)  PRINCE COFFEE HOUSE sh.p.k. 

Magjistralja Prishtinë-Fushë Kosovë, 

Kompleksi ish Fabrika e Amortizatorëve, 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  PRINCE COFFEE SHOP 

 
 

     

 
 

 

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë; melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.   

32   Birrat, ujërat minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike, pije frutash dhe lëng 

frutash;shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkoshëm.   
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(111)  22513 

(151)  15/03/2018 

(181)  01/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/226 

(591)  Bardhë dhe zi 

(732)  PRINCE COFFEE HOUSE sh.p.k. 

Magjistralja Prishtinë-Fushë Kosovë, 

Kompleksi ish Fabrika e Amortizatorëve, 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë; melasa;tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.   

32   Birrat, ujërat minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike, pije frutash dhe lëng 

frutash;shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkoshëm.   

 

 

 

(111)  22530 

(151)  15/03/2018 

(181)  02/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/231 

(591)  E kuqe, vjollce , e bardhë 

(732)  BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK 

ÜRÜNLERİ TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HACI 

SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

ANAVARZA CADDESİ NO: 3 SARIÇAM / 

ADANA, TR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe pastrim, detergjente te ndryshëm prej atyre për 

përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues ne lavanderi, 

zbutës te pëlhurës për përdorim ne lavanderi, menjanues te njollave, detergjente te 

enëlarëses; Parfumeria; kozmetika; aromatizues; deodorantet për përdorim personal dhe 

kafshë; Sapunët; Preparatet për kujdes dentare: pastat e dhëmbëve, lëmues te protezave, 

preparate për zbardhjen e dhëmbëve, pastrues te gojës, jo për qëllime mjekësore; Preparate 

për gërryerje; leckë gërryese; letër gërryese; guri shtuf; xhel gërryes. Përgatitje lustrimi për 

lëkurë, rrëshirë sintetike, metal dhe dru, lustrues dhe krem për lëkurë, rrëshirë sintetike, 
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metali dhe druri, dylli për lustrim.   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë për qëllime mjekësore; preparatet kimike për 

qëllime mjekësore dhe veterinare, reagjentët kimike për qëllime veterinare dhe 

farmaceutike; Shtojcat diete ushqimore për qëllime veterinare dhe farmaceutike; shtojcat 

diete; shtojcat ushqimore; përgatitjet mjekësore për qëllime dobësimi; ushqim për bebe; 

barishtet dhe pije te barishteve të përshtatura për qëllime mjekësorë; Preparatet dentare dhe 

artikuj: material per mbushje te dhëmbëve, materiale përshtypje dentare, ngjitës dentar dhe 

materiale për riparimin e dhëmbëve; Përgatitjet sanitare për përdorim mjekësor; jastëk 

higjienik; tamponët higjienik; Llaçe; materiale për mbushje; pelena, duke përfshirë edhe ato 

të bëra prej letre dhe tekstili; Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet; 

Deodorantet, te ndryshëm prej atyre për qeniet njerëzore ose për kafshë; preparate për 

aromatizimin e ajrit; Dezinfektuesit; antiseptiket; detergjentet për qëllime mjekësore.   

 

 

 

(111)  22545 

(151)  15/03/2018 

(181)  02/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/233 

(732)  Jadran-Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20 51 000 Rijeka, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KANDEPRES 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barëra për mjekësinë njerëzore.   

 

 

 

(111)  22560 

(151)  16/03/2018 

(181)  02/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/234 

(732)  Jadran-Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20 51 000 Rijeka, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LETROZOL JGL  

 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barëra për mjekësinë njerëzore.   
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(111)  22561 

(151)  16/03/2018 

(181)  02/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/235 

(732)  Jadran-Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20 51 000 Rijeka, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ESCONTRAL DIREKT  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barëra për mjekësinë njerëzore.   

 

 

 

(111)  22562 

(151)  16/03/2018 

(181)  02/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/236 

(732)  Jadran-Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51 000 Rijeka, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ESCITAL  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barëra për mjekësinë njerëzore.   

 

 

 

(111)  22563 

(151)  16/03/2018 

(181)  02/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/237 

(732)  Jadran-Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20 51 000 Rijeka, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PANTEXOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfumeri, kozmetikë, produkte, tualeti.   

5   Preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substanca distike të përshtatura për 

përdorim në medicinë.   
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(111)  22564 

(151)  16/03/2018 

(181)  02/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/241 

(732)  BITTER SH.P.K. Gabriele Hildegard 

Maria Bitter, Rr. Antena pn. Fushe Kosove, 

KS 

(740)  Veton Sahiti, Shita & Associates LL.C 

Garibaldi Numer 51, Hyrja 3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)  Frankfurt - Super - Fassadenfrarbe 

 
 

     

 
 

 

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

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

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët   

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

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

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

 

 

 

(111)  22565 

(151)  16/03/2018 

(181)  02/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/242 

(732)  BITTER SH.P.K. Gabriele Hildegard 

Maria Bitter, Rr. Antena pn. Fushe Kosove, 

KS 

(740)  Veton Sahiti, Shita & Associates LL.C 

Garibaldi Numer 51, Hyrja 3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

për bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.   

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

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

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.   
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(111)  22566 

(151)  19/03/2018 

(181)  02/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/243 

(732)  BITTER SH.P.K. Gabriele Hildegard 

Maria Bitter, Rr. Antena pn. Fushe Kosove, 

KS 

(740)  Veton Sahiti, Shita & Associates LL.C 

Garibaldi Numer 51, Hyrje 3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)  Sttutgart - Acryl - Fassadenfarbe 

 
 

     

 
 

 

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

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

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.   

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

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

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

 

 

 

(111)  22568 

(151)  19/03/2018 

(181)  02/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/244 

(732)  BITTER SH.P.K. Gabriele Hildegard 

Maria Bitter, Rr. Antena pn. Fushe Kosove, 

KS 

(740)  Veton Sahiti, Shita & Associates LL.C 

Garibaldi Numer 51, Hyrje 3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)  Berlin - weiss 

 
 

     

 
 

 

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

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

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.   

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

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

fabrikim;materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi;tuba elastikë, jo prej metali.   
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(111)  22571 

(151)  19/03/2018 

(181)  03/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/247 

(591)  E zezë; e bardhë. 

(732)  “MEDCARGO KOSOVO” L.L.C. Str. 

Mujo Ulqinaku 5/8, 10 000 Prishtina, KS 

(740)  Ahmet Hasolli nga Avokat Ahmet 

Hasolli  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transport, paketim dhe magazionim i mallrave, arranzhmane udhëtimi.   

 

 

 

(111)  22575 

(151)  19/03/2018 

(181)  03/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/248 

(591)  E Zezë (Black) 

(732)  “MEDCARGO KOSOVO” L.L.C. Str. 

Mujo Ulqinaku 5/8, 10 000 Prishtina, KS 

(740)  Ahmet Hasolli nga Avokat Ahmet 

Hasolli  

 
 

(540)  " MSC " MEDITERRANEAN 

SHIPPING 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transport, paketim dhe magazionim i mallrave, arranzhmane udhëtimi.   

 

 

 

(111)  22578 

(151)  19/03/2018 

(181)  03/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/249 

(732)  “MEDCARGO KOSOVO” L.L.C. Str. 

Mujo Ulqinaku 5/8, 10 000 Prishtina, KS 

(740)  Ahmet Hasolli nga Avokat Ahmet 

Hasolli  

 
 

(540)  " MSC" 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transport, paketim dhe magazionim i mallrave, arranzhmane udhëtimi.   
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(111)  22508 

(151)  15/03/2018 

(181)  03/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/252 

(591)  Argjent, kaltër, zi, portokalli 

(300)  30 2016 108 324.7  14/09/2016  DE 

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

Carl-Metz-StraBe  1, 76185  Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitje për larje dhe zbardhim; përgatitje për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe 

gërryerje; sapunë; parfumë, vajra esencialë, përgatitje për kujdes të trupit dhe bukurie; 

locionë për flok; përgatitje për kujdes të dhëmbit; shami letre të ngopura me vajra esencialë 

për përdorim kozmetik; shami letre të ngopura me locionë për përdorim kozmetik; vajra 

dhe locionë, kremra, pudra, kripëra për banjo, jo për qëllime mjeksore; xhelra për larje dhe 

dush, kremra për fytyrë, lëkurë dhe trup; përgatitje për kujdes të flokut, përgatitje, kolonja, 

dhe locionë pas rrojës, duke përfshirë kremra, xhelra dhe musa, për përdorim gjatë dhe pas 

rrojës, shkumra rroje, xhelra rroje, kremra rroje, shkopinj rroje; përgatitje për largim 

makiazhi; përgatitje për kujdes të gojës, jo për qëllime mjeksore; agjentë për heqje 

rrudhash; përgatitje për depilim; takëme kozmetike (të mbushura); ujra mineral për qëllime 

kozmetike; gur aluniti (antiseptik); antidjersa (artikuj tualeti antidjersë); vajra esencialë 

aromatikë, naturale (vajra esencialë); spraj për rifreskim frymëmarrje; esenca eteriale; 

artikuj kozmetikë për vetull; lapsa për vetull; kripëra për banjë, jo për përdorim mjeksor; 

kripëra banje, artikuj kozmetik; përgatitje për lyerje mjekre; dyll për mustaqe; stuf; krem 

zbardhimi për lëkurë; përgatitje për zbardhim për qëllime kozmetike; deodorantë për 

qëllime personale (artikuj parfumerie); sapunë dezinfektues; sapunë për të hequr erën e 

keqe; dru i parfumosur; substanca parfumi për qëllime lavanderie; eau de toilette; 

zbardhues për flok, zbardhues për rroba; dyll depilimi; substanca për lyerje për përdorim në 

tualet; bojra për përdorim kozmetik; substanca për lyerje floku; spraj për flok; përgatitje për 

larje floku; kremra për lëkurë (kozmetikë); përgatitje për kujdes të lëkurës (kozmetikë); vaj 

jasemine; adezivë për paruke; adezivë për qëllime kozmetike; adezivë për qerpikë; parfumë 

dhe kolonja; eau de Cologne; artikuj kozmetike; shkumësa kozmetikë; thonj artificialë; 

qerpikë artificialë; vaj livando; ujë livando; të kuq buzësh; locionë për qëllime kozmetike; 

bojë për fytyrë; qumësht bajameje për qëllime kozmetike; vaj bajameje; sapun bajameje; 

sapun mjeksor; copa për pastrim të ngopura me një përgatitje pastrimi; misk (artikuj 

parfumerie); lustër për thonj; përgatitje për kujdes për thonj; përgatitje neutralizuese për 

flokë të dredhur; vajra për kujdes të trupit dhe të bukurisë; vajra për qëllime kozmetike; 

vajra për qëllim pastrimi; përgatitje për dredhim për flokë; vajra parfumerie; parfumë; pasta 

për rripa lëkurë për rrojë; mendër për artikuj parfumerie; esencë mendre; substanca 

aromatike natyrale për pije (vajra esencial); përgatitje për shkëlqim për proteza dentare; 

pomadra për qëllime kozmetike; lule të thara me erëza (substanca të parfumuara); përgatitje 
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për pastrim në të thatë; përgatitje për rrojë; sapun rroje; gurë për rrojë (antiseptik); locion 

për pas rroje; përgatitje për tymosje (substanca të parfumuara); kallam temjani; qumësht për 

pastrim për kujdes të trupit dhe bukurie; përgatitje për pastrim; përgatitje për pastrim për 

proteza dentare; përgatitje për hollim, kozmetike; makjiazh; përgatitje për makjiazh; pudër 

për makjiazh; maska bukurie; krem shkëlqimi për këpucë; sapunë antidjersë; sapunë kundra 

erës së keqë të këmbës, shampo; përgatitje për mbrojtje nga dielli (përgatitje kozmetike për 

nxirrje nga dielli); pudër talk për përdorim për tualet; artikuj kozmetike për kafshë; shampo 

për kafshë; artikuj tualeti (kujdes të trupit); sapun tualeti; formë e holluar parfumi; lecka të 

ngopura me locionë kozmetikë; vazelinë për qëllime kozmetike; pluhur larës (lavanderi); 

peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; mbushje pambuku për qëllime kozmetike; 

shkopinj me pambuk për qëllim kozmetike; zbutës cohe për lavanderi; artikuj kozmetikë 

për qerpikë; bojë për qerpikë-vetulla; xhel për zbardhim dhëmbësh; kalkime zbukurimi për 

qëllime kozmetike; vajra esencialë prej limoni; coha larje të njomura të ngopura me 

përgatitje për kujdes të trupit dhe bukurisë.   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje higjenike për përdorim mjeksor 

;produkte dietike për përdorim mjeksor, ushqim për bebe; leukeplastë, materiale për lidhje 

plage; përgatitje për mbushje dhëmbi dhe materiale për lënie gjurmë për qëllim dentare; 

dezinfektantë; përgatitje për asgjesim parazitësh; këpurdhëvrasës, herbicide; përgatitje për 

hollim, mjeksore; ndihmësa për qëllime mjeksore; alkol për qëllime mjeksore; alkol për 

qëllime farmaceutike; anestetikë; antibiotikë; antiparazitë; antiseptikë; pambuk antiseptik; 

ndrydhësa oreksi për qëllime mjeksore; byzylyk për qëllime mjeksore; medikamente për 

qëllime mjeksore për njerëz; medikamente për qëllime veterinare; medikamente për qëllime 

dentare; pambuk aseptik; lapsa për djegie (farmaceutikë); përgatitje për sy (për qëllime 

farmaceutike); kripëra banjoje për qëllime mjeksore; banjo shkume për qëllime mjeksore; 

banjo shkume, terapeutike; përgatitje me bakterie për qëllime mjeksore ose veterinare; 

përgatitje bakterielogjike për qëllime mjeksore ose veterinare; balsam për qëllime 

mjeksore; përgatitje balsamike për qëllime mjeksore; pambuk për qëllime mjeksore; 

qetësuesa; përgatitje biologjike për qëllime mjeksore; përgatitje biologjike për qëllime 

veterinare; përgatitje për larje gjaku; lapsa hemostatikë; hape si karamele të tretshme për 

qëllime mjeksore; produkte kimiko-farmaceutike; kontraceptivë kimik; përgatitje kimike 

për diagnostikim shtatzanie; përgatitje kimike për qëllime mjeksore; përgatitje kimike për 

qëllime farmaceutike; përgatitje kimike për qëllime veterinare; peceta higjenike; 

deodorantë për veshje dhe tekstile; deodorantë, jo për përdorim personal; dezinfektantë për 

qëllime higjenike; detergjentë për qëllime mjeksore; substanca dietike për qëllime 

mjeksore; pije dietike për qëllime mjeksore; ushqime dietike për qëllime mjeksore; ilaçe 

për qëllime mjeksore; përgatitje me proteina për qëllime mjeksore; enzima për qëllime 

mjeksore; enzima për qëllime veterinare; përgatitje me enzima për qëllime mjeksore; 

glukozë për qëllime mjeksore; gomë për qëllime mjeksore; peshqir higjenik dhe peceta 

higjenike; shkopinj hemostatikë; adezivë për proteza dentare; shirita adezivë për qëllime 

mjeksore; çajra bimor mjeksor; medikamente kundër erës së keqe të këmbëve; 

medikamente kundra djersës; hormone për qëllime mjeksore; brekë për mospërmbajtje; 

zbrapsës insektesh; myshk Irlandez për qëllime mjeksore; kapsula për qëllime mjeksore; 

çamçakëza për qëllime mjeksore; përgatitje antiseptike; kompresa; shkopinj për lehtësim 

kokëdhimbje; tretësira për lente kontakti; tretësa për largim të leukoplastëve ngjitës; 

locionë për qëllime farmaceutike; përgatitje për rifreskim ajri; përgatitje për pastrim ajri; 

pije të maltuara me qumësht për qëllime mjeksore; qumësht bajameje për qëllime 
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farmaceutike; pije mjeksore; infuzione bimore medicinale; përgatitje medicinale për rritje 

floku; çajra medicinalë; bimë medicinale; ujë deti për banjo medicinale; yndyrë nga 

qumështi; brekë higjenikë; tamponë menstruacionesh; mentol; përgatitje për migrenë; 

shtesa ushqimore minerale; ujë mineral për qëllime mjeksore; kripëra uji mineral; përgatitje 

për trajtim djegiesh; përgatitje kundra formimit të kallove; përgatitje për lehtësim dalje 

dhëmbësh; peshqirë higjenikë; brekë me inkorporim të pecetës higjenike; baltë për banja; 

baltë për qëllime mjeksore; përgatitje për mbrojtje mole; letër për molë; larës goje për 

përdorim mjeksor; shtesa ushqimore për qëllime mjeksore; vajra për qëllime mjeksore; 

përgatitje për vrasje parazitësh; përgatitje për agjesim parazitësh; tableta për qëllime 

farmaceutike; mender për qëllime farmaceutike; leukoplastë për inflamacione të mollëzës 

së shputës së këmbës; leukeplastë për qëllime mjeksore; përgatitje farmaceutike; përgatitje 

farmaceutike për trajtimin e zbokthit; përgatitje farmaceutike për kujdes të lëkurës; 

përgatitje farmaceutike dhe veterinare; fenol për qëllime farmaceutike; pilula për qëllime 

farmaceutike; agjentë këpurdhëvrasës (antimikotiikë); përgatitje të elementëve gjurmues 

për konsum nga njeriu; përgatitje për sterilizim; shkopinj tymues dhe hape tymuese; 

përgatitje për tymim për qëllime mjeksore; përgatitje pastruese për lente kontakti; takëm 

mjeksor për udhëtim (sete mjeksore); vaj kastori për qëllime mjeksore; melhemë për 

qëllime mjeksore; hape për qëllime farmaceutike që përmbajnë kripë amoniaku; kripëra për 

qëllime mjeksore; kripëra për banjo me ujë mineral; banjo oksigjeni; përgatitje për gjum; 

çaj për hollim për qëllime mjeksore; shurupra për qëllime farmaceutike; pjesë me material 

absorbues për higjenë të femrës (produkte higjenike); melhemë për djegie nga dielli; 

përgatitje për mbrojtje nga dielli për qëllime farmaceutike; mbushje pambuku për ushqyerje 

me gji; shirita testi për qëllime mjeksore; ujë termal (ujë shërues); tretësira për qëllime 

mjeksore; dekstrozë për qëllime mjeksore; coha, të ngopura me locionë farmaceutikë; larës 

vaginalë; vazelin për qëllime mjeksore; kuti të ndihmës së parë (të mbushura); materiale 

për fashatim plage; përgatitje dixhestive për qëllime farmaceutike; përgatitje me vitaminë; 

shkopinj për djegie lythi; mbushje pambuku për qëllime mjeksore; peceta për 

mospërmbajtje; coha larje të njomura të ngopura me përgatitje për erë të mire.   

8   Vegla që vihen në veprim me dorë; thika, pirunj dhe lugë të farkëtuara; makina rroje, 

elektrike dhe jo-elektrike, brisqe rroje, brisqe; takëme, në veçanti për fëmijë, gjithashtu prej 

materiali plastik; gërshërë për prerje thonjsh për bebe (elektrike ose jo-elektrike); lugë me 

sensor temperature; makina qethëse elektrike; hekura, jo-elektrikë; sete elektrikë manikyri; 

pajisje depilimi elektrike ose jo-elektrike; kuti për makina rroje; lima; aparatura për 

shkëlqim të thonjve të gishtave (elektrike dhe jo-elektrike); aparatura për stilim floku 

(manuale, jo-elektrike); makina elektrike për qethje floku; prerëse floku elektrike ose jo-

elektrike; vegla dore për bërje dredha floku jo-elektrike; vegla dore për drejtim floku; 

piskatore për heqje qimesh; gërshërë për prerje floku; sete manikyri; lima për thonj; lima 

për thonj (elektrike); pinceta për thonj; gërshërë për thonj (elektrike ose jo-elektrike); 

prerëse thonjsh; dara; pajisje për shpim veshi; sete pedikyri; piskatore; pajisje elektrike dhe 

jo-elektrike depilimi; rripa lëkure për mprehje brisku rroje; takëme rroje.   

21   Pajisje dhe enë shtëpiake dhe guzhine; krëhëra dhe sfungjerë; furça (përveç atyre të 

përdorur për pikturë); materiale për bërje furçe; artikuj për qëllime pastrimi; lesh çeliku; 

qelq i papërpunuar dhe gjysmë-i përpunuar (përjashtuar qelqin të përdorur në ndërtim); 

artikuj qelqi, porcelani dhe argjile, jo të përfshira në klasa të tjera; pjata, pjata për ngrohje 

(si enë të izoluara termikisht për ushqim), kupa me çyç; vaska për bebe (të 

transportueshme); ngrohësa për shishe për bebe (jo-elektrike); furça për shishe dhe biberon; 
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furça dhëmbësh; furça floku; mbatjëse shishesh; kuti për ushqim drekë; kuti ftohëse; enë 

ngrohje (enë të izoluar termikisht); furça pluhuri; kosha plehrash; aparatura për heqje 

makjiazhi, jo-elektrike; avullues aerosoli, jo për qëllime mjeksore; ngjyrosësa hiri (artikuj 

shtëpiak); furça për vetull; kupa; dërrasa për hekurosje; furça për kujdes të trupit dhe 

bukurisë; artikuj furçe; furça të porcelanit, qeramikës ose qelqit; pjata njëpërdorimshe; kova 

akulli; furça elektrike, përjashtuar pjesë të makinave; krëhëra elektrikë; flakonë; enë për 

qëllime shtëpiake ose guzhine; mbajtëse peshqiri; shufra për peshqir dhe unaza për peshqir; 

vegla shtëpiake; doreza amvise; sfungjer për fërkim lëkure; gracka për insekte; enë të 

izoluara termikisht; shishe të izoluara termikisht; furça stukimi; krëhëra (të ashpër); këllëfë 

krëhëri; produkte qeramike për përdorim shtëpiak; kosha për përdorim shtëpiak; vegla 

kozmetike; çanta të izoluara termikisht dhe kuti ftohëse jo-elektrike për ushqim dhe pije; 

aparatura uji për pastrim dhëmbësh dhe gomash; furça thonjsh; gota letre ose plastike; 

pulverizuesa parfumi; aparatura dhe makineri për shkëlqim, jo elektrike, që qëllime 

shtëpiake; kuti pudre; pufe pudre; furça rroje; mbajtëse për furça rroje; enë për 

tymosje/duhanpirrje; pajisje pastrimi, manuale; coha për pastrim; pjata; lugë për të veshur 

këpucët; furça për këpucë; aparatura për pastrim këpucësh, jo-elektrike; hekur i këpucarit 

për të mbajtur këpucët në kallëp (kallëpe); sfungjerë për përdorim shtëpiak; mbajtëse 

sfungjeri; kuti për sapun; mbajtëse sapuni, pjata; makineri për shpërndarje sapuni; vegla 

tualeti; mbajtëse letre higjenike; makineri për shpërndarje letre tualeti; sfungjerë tualeti; enë 

për pije; shishe për pije; dërrasa për larje; vaska; furça për dhëmbë, elektrike; fill dentar; 

kunja për të kruar dhëmbët; kuti për mbajtje kunjash për dhëmbë.   

 

 

 

(111)  22510 

(151)  15/03/2018 

(181)  03/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/253 

(732)  SWISS-a SH.P.K Rr. Aeroporti 

ndërkombëtar i Prishtines, KS 

 
 

(540)  SWISS-a 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi, dhenja e makinave me qera; administrim biznesi; 

funksione zyre.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave;menaxhim udhëtim, transport i 

veturave.   

 

 

 

(111)  22512 

(151)  15/03/2018 

(181)  03/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/254 

(591)  E kuqe dhe e bardhë. 

(732)  SWISS-a  SH.P.K Rr. Aeroporti 

ndërkombëtar i Prishtinës, KS 

 

(540)   
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(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi, dhenja e makinave me qera;administrim 

biznesi;funksione zyre.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtim, transport i 

veturave.   

 

 

 

(111)  22515 

(151)  15/03/2018 

(181)  03/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/255 

(591)  E zeze, e bardhe dhe portokalli. 

(732)  AUTO  LUX SH.P.K Rr. Shefqet 

Shkupi  Nr 3, 10000  Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi,dhenja e makinave me qera; administrim biznesi; 

funksione zyre   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtim,transport i 

veturave   
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(111)  22517 

(151)  15/03/2018 

(181)  03/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/256 

(732)  AUTO  LUX SH.P.K Rr. Shefqet 

Shkupi  Nr 3 10000  Prishtinë, KS 

(740)    

 
 

(540)  AUTO LUX 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi, dhenja e makinave me qera; administrim biznesi; 

funksione zyre.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtim, transport i 

veturave.   

 

 

 

(111)  22518 

(151)  15/03/2018 

(181)  03/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/257 

(732)  ABC DETERJAN SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Cumhuriyet 

Caddesi, Gülsan Plaza, No:22, K.4, 34829, 

Kavacık, Beykoz - İstanbul, TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  ABC 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, gërryerje dhe abrazivë; sapunë; parfumeri, vajra esenciale,  kozmetikë, 

losione flokësh; dentifricë; detergjente për përadorim të ndryshëm nga ata qe perdoren ne 

procesin e prodhintarisë dhe qëllime sanitare, zbardhues lavanderie, zbutes pëlhurash për 

përdorim lavanderie, heqës njollash, detergjent për larje enësh   

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

dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për bebe; 

shtesa ushqimi dhe diete për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materiale për fashim; materiale 

për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; preparate për shkatërimin e 

dëmtuesve; fungicide, herbicide; preparate për deodorim të ajrit; detergjent për qëllime 

mjeksore; sanitare preparate për qëllime sanitare; vata higjienike, tamponë higjienik; pelena 

nga letra   
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(111)  22520 

(151)  15/03/2018 

(181)  03/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/259 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  ES300h 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila dhe pjesë strukturore të tyre.   

 

 

 

(111)  22522 

(151)  15/03/2018 

(181)  03/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/260 

(732)  LINPAC Group Holdings Limited 

LINPAC Wakefield Road, Featherstone 

 Pontefract, West Yorkshire, WF7 5DE, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16    Materiale për mbështjellje dhe paketim, materiale për paketime të bëra nga 

plastika shkumë, letër për paketim, shirita për paketim, mbështjellës për paketim, materiale 

paketimi të bëra nga letra, materiale paketimi të bëra nga kartoni, ngjitëse nga letra, kordele 

nga letra, etiketa nga letra; materiale paketimi nga plastika dhe letra; materiale ngjitëse dhe 

bashkuese për paketim; cipa të fryera për paketime; cipa të tejdukshme për paketim; cipa 

plastike për paketim; letra dhe produkte nga letra; letër gatimi; enë gatimi nga letra, letra e 

trashë dhe kartoni; produkte nga letra dhe kartoni i rrudhosur; enër; cipa plastike; produkte 

paketimi nga letra; letra dhe cipa të mbështjellura; paketime ngjitëse.   

17   Artikuj plastike për përdorim në prodhimin e paketimeve të ushqimit;cipa dhe fleta 

plastike për përdorim në prodhimin e paketimeve;artikuj plastike që përdoren në prodhimin 

e materialeve për paketime ngjitëse dhe vetë-ngjitëse;fleta termoplastike për përdorim në 

paketime;fleta plastike dhe materiale të fletave të plastikës;cipa plastike përpos për 

mbështjellje.   

20   Tabaka plastike; enë plastike të bëra nga apo kryesisht nga materialet plastike, të gjitha 

të përshtatshme për paketimin e ushqimit; komponente plastike për enë paketuese, të gjitha 

të përshtatshme për paketimin e ushqimit; enë plastike, të gjitha të përshtatshme për 

paketimin e ushqimit; tabaka plastike që përdoren për paketimin e ushqimit; kuti, tabaka, 
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pako, paleta dhe enë, të gjitha fillimisht të bëra nga materialet plastike, të gjitha këto të 

përshtatshme për paketimin e ushqimit; tabaka të tejdukshme për ushqim të bëra nga 

plastika apo plastika e shkumëzuar për përdorim komercial; tabaka plastike për vezë; kuti 

plastike për paketimin e ushqimit.   

21   Enë të përfshira në klasën 21 dhe të bëra nga materialet plastike, të gjitha të 

përshtatshme për paketimin e ushqimit. Enë të përfshira në klasën 21 të bëra mga materialet 

plastike të shkumëzuar, të përshtatshme për paketimin e ushqimit;tabaka për paketimin e 

shujtave të plota;kuti plastike për paketimin e ushqimit;tabaka nga plastika e shkumëzuar 

për ushqime;enë për zierjen e ushqimit;enë për përdorim shtëpiak dhe të bëra nga materialet 

plastike, të gjitha të përshatshme për paketimin e ushqimit;enë për përdorim shtëpiak dhe të 

bëra nga materialet plastike të shkumëzuar, të gjitha të përshtatshme për paketimin e 

ushqimit;enë për ushqime dhe pije;enë që izolojnë nxehtësinë;enë që mbajnë nxehtësinë për 

ushqime;enë ushqimi të izoluara në mënyrë termike.   

 

 

 

(111)  22524 

(151)  15/03/2018 

(181)  03/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/261 

(732)  ALMIRALL, S.A. Ronda General 

Mitre, 151 08022 Barcelona, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  KESIRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  22525 

(151)  15/03/2018 

(181)  03/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/262 

(732)  ALMIRALL, S.A. Ronda General 

Mitre, 151 08022 Barcelona, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  ZAYRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   
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(111)  22527 

(151)  15/03/2018 

(181)  03/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/263 

(732)  ROBERTO CAVALLI S.P.A. 

PIAZZA SAN BABILA,  3, 

20122  MILANO, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike me përjashtim të birrës; uzo (raki greke); aperitivë, arak(pije 

alkoolike Aziatike); brendi; kurakao(liker nga levozhga e thartuar e portokallit); pije 

alkoolike të destiluara; xhin; verë molle ( cider); kirsh ( raki nga qershitë); liker; pije mjalti; 

liker mente; raki dardhe; piket (verë e lehtë); pije të përziera alkoolike që nuk e kanë bazën 

nga birra; alkool nga orizi; rum; sake (raki me oriz-pije japoneze); pije alkoolike; vermut; 

votka; uiski; pije alkoolike te hidhura; esencat alkoolike; ekstrakte alkoolike; pijet alkoolike 

që përmbajnë fruta; pije alkoolike, përkatësisht, digestive (te cilat ndihmojnë tretjen e 

ushqimit); ekstrakte frutash alkoolike; pije nga mjalti.   

 

 

 

(111)  22528 

(151)  15/03/2018 

(181)  06/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/265 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza, 

Suite 1800, Chicago, IL 60654, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Bateri, mbushës baterie, bateri të cilat mund të mbushën dhe adaptues i rrymës.   
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(111)  22531 

(151)  15/03/2018 

(181)  06/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/266 

(732)  Random Monetization, LLC 700 N 

Valley st. Suite B80062 

Anaheim, CA 92801, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  OnAir.FM 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Sherbime të transmetimit të programeve telivizive, transmetime të 

programacioneve të drejtpërdrejta apo ondemand (sipas kërkesës); sherbime 

telekomunikimi kabllor; sherbime të agjencive të lajmeve.   

41   Sherbime të prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të 

shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të inçizimit dhe 

reprodukimit të zërit; sherbime të publikimit të muzikës; sherbime tjera publikuese dhe 

botuese; sherbime argëtimi dhe rekreacioni.    

43   Sherbime të mbrojtejs së të drejatve të autorit dhe të pronësisië intelektuale. 

 

   

 

 

 

(111)  22535 

(151)  15/03/2018 

(181)  06/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/267 

(732)  Random Monetization, LLC 700 N 

Valley st. Suite B80062 

Anaheim, CA 92801, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  OnAir Music 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Sherbime të transmetimit të programeve telivizive, transmetime të 

programacioneve të drejtpërdrejta apo ondemand (sipas kërkesës); sherbime 

telekomunikimi kabllor; sherbime të agjencive të lajmeve.   

41   Sherbime të prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të 

shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të inçizimit dhe 

reprodukimit të zërit; sherbime të publikimit të muzikës; sherbime tjera publikuese dhe 

botuese; sherbime argëtimi dhe rekreacioni.   

43   Sherbime të mbrojtejs së të drejatve të autorit dhe të pronësisië intelektuale.   
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(111)  22537 

(151)  15/03/2018 

(181)  06/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/268 

(732)  Random Monetization, LLC 700 N 

Valley st. Suite B80062 Anaheim, CA 

92801, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  OnAir Media 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Sherbime të transmetimit të programeve telivizive, transmetime të 

programacioneve të drejtpërdrejta apo ondemand (sipas kërkesës); sherbime 

telekomunikimi kabllor; sherbime të agjencive të lajmeve.   

41   Sherbime të prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të 

shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të inçizimit dhe 

reprodukimit të zërit; sherbime të publikimit të muzikës; sherbime tjera publikuese dhe 

botuese; sherbime argëtimi dhe rekreacioni.   

43   Sherbime të mbrojtejs së të drejatve të autorit dhe të pronësisië intelektuale.   

 

 

 

(111)  22540 

(151)  15/03/2018 

(181)  06/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/269 

(732)  Random Monetization, LLC 700 N 

Valley st. Suite B80062 Anaheim, CA 

92801, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  OnAir Entertainment 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Sherbime të transmetimit të programeve telivizive, transmetime të 

programacioneve të drejtpërdrejta apo ondemand (sipas kërkesës); sherbime 

telekomunikimi kabllor; sherbime të agjencive të lajmeve.   

41   Sherbime të prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të 

shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të inçizimit dhe 

reprodukimit të zërit; sherbime të publikimit të muzikës; sherbime tjera publikuese dhe 

botuese; sherbime argëtimi dhe rekreacioni.   

43   Sherbime të mbrojtejs së të drejatve të autorit dhe të pronësisië intelektuale. 
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(111)  22542 

(151)  15/03/2018 

(181)  06/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/270 

(732)  Random Monetization, LLC 700 N 

Valley st. Suite B80062 Anaheim, CA 

92801, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  OnAir Television 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Sherbime të transmetimit të programeve telivizive, transmetime të 

programacioneve të drejtpërdrejta apo ondemand (sipas kërkesës); sherbime 

telekomunikimi kabllor; sherbime të agjencive të lajmeve.   

41   Sherbime të prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të 

shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të inçizimit dhe 

reprodukimit të zërit; sherbime të publikimit të muzikës; sherbime tjera publikuese dhe 

botuese; sherbime argëtimi dhe rekreacioni.   

43   Sherbime të mbrojtejs së të drejatve të autorit dhe të pronësisië intelektuale. 

  

 

 

 

(111)  22544 

(151)  15/03/2018 

(181)  06/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/271 

(732)  Random Monetization, LLC 700 N 

Valley st. Suite B80062 Anaheim, CA 

92801, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  OnAir Live 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Sherbime të transmetimit të programeve telivizive, transmetime të 

programacioneve të drejtpërdrejta apo ondemand (sipas kërkesës); sherbime 

telekomunikimi kabllor; sherbime të agjencive të lajmeve.   

41   Sherbime të prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizive;sherbime të 

shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizive;sherbime të inçizimit dhe 

reprodukimit të zërit;sherbime të publikimit të muzikës;sherbime tjera publikuese dhe 

botuese;sherbime argëtimi dhe rekreacioni.   

43    Sherbime të mbrojtejs së të drejatve të autorit dhe të pronësisië intelektuale.   
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(111)  22546 

(151)  15/03/2018 

(181)  06/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/272 

(732)  E. I. du Pont de Nemours and 

Company Chestnut Run Plaza, 974 Centre 

Road, Wilmington, DE 19805, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  TREND 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Agjent të lagies (surfactant) pë përdorim në herbicide, fungicide, insekticide.   

 

 

 

(111)  22547 

(151)  15/03/2018 

(181)  06/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/273 

(732)  E. I. du Pont de Nemours and 

Company Chestnut Run Plaza, 974 Centre 

Road, Wilmington, DE 19805, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  TALENDO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Fungicide për përdorim në bujqësi; kontrollues të sëmundjeve për bimë.   

 

 

 

(111)  22548 

(151)  15/03/2018 

(181)  06/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/274 

(732)  The Goodyear Tire & Rubber 

Company 200 Innovation Way, 44316 

Akron, Ohio, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  FUELMAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Rrota   
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(111)  22549 

(151)  15/03/2018 

(181)  07/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/275 

(732)  Florin Lata  “Judex” Firmë e 

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

Mati 1, Prishtinë, KS 

 
 

(540)  JUDEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Kjo klasë përfshinë, në veçanti: Kërkime ligjore; Këshillim (Pronësi 

intelektuale); Konsultim për pronësinë intelektuale; Kthim i pronësive të 

humbura;Liçensimi i pronësisë intelektuale;Manaxhime të së drejtës së autorit;Regjistrimi i 

emrave kryesorë [shërbime ligjore];Shërbime arbitrazhi. Shërbime gjyqësore;Shërbime të 

vëzhgimit të pronësisë intelektuale.   

45 

 

 

 

(111)  22550 

(151)  15/03/2018 

(181)  07/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/276 

(732)  Bekim Maraj Tangentenweg 40 

CH-4058 Basel, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  GJITHMONE NJE BEG 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra;ujëra minerale dhe ujëra të gazuar, pije freskuese joalkoolike duke 

përfshirë pijet energjike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për 

bërjen e pijeve.   

33   Pije alkoolike (përveç birrave).   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë te birrave, ujë minerale dhe te gazuar,  pije freskuese 

joalkoolike duke përfshirë pijet energjike;  pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe 

preparate të tjera për të bërë pije, ujë të pijshëm, uji me aditivët (pije jo-alkoolike).   

 

 

 

(111)  22552 

(151)  15/03/2018 

(181)  07/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/277 

(732)  WeWork Companies Inc. 115 West 

18th Street, New York, New York 10011, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

(540)  WELIVE 
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Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(511) 36   Shërbime sigurimi, çështje financiare;punë me patundshmëri;dhënie me qera të 

hapsirave për zyre;dhënie me qera të patundshmërive komerciale dhe banuese;dhënia me 

qera e zyreve për punë dhe veprimtari të përbashkët;dhënia me qera e hapsirave për 

konferenca;dhënia me qera e apartmenteve dhe ndërtesave;menaxhimi I apartmenteve dhe 

ndërtesave;shërbime për inkubacion, si dhënia me qera e hapsirave për zyre për personat që 

punojnë nga shtëpia;bizneseve te sapothemeluara;bizneseve ekzistuese dhe jo-

përfituese;shërbime për mbledhjen e fondeve;shërbime humanitare për mbledhjen e 

fondeve, shërbime brokerimi të artit;shërbime vlerësimi të artit;shërbime për sigurim 

shëndetësor;shërbime për sigurim jetësor;shërbime bankare;shërbime për kredit 

kartela;debit kartela dhe shërbime për mbushjen e kartelave;shërbime për autorizimin e 

transaksioneve financiare dhe shërbime për pagesa;shërbime për procesimin e pagesave në 

mënyrë elektronike;shërbime autenticiteti dhe verifikimi;shërbime këshillimi lidhur me 

shërbimet e lartëcekura.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;akomodim të përkohshëm;ofrimi I 

akomodimit të përkohshëm;shërbime hoteliere;kafe, bar, shërbime për restaurant dhe 

kafene;shëbime kateringu (pregatitje ushqimi);ofrimi I qendrave të komuniteteve për 

takime dhe mbledhje sociale;ofrimi i hapsirave dhe dhomave për takime të biznesit dhe 

eventeve sociale;ofrimi I shërbimeve për kujdes ditor;shërbime për kujdes ndaj 

kafshëve;shërbime për rezervim për akomodim të përkohshëm;hotele, restaurante dhe 

bare;shërbime kateringu (pregatitje ushqimi);si dhe ofrimi I marrjes së porosive për ushqim 

dhe marrje të ushqimit në pikat shitëse;dhënia me qera e çarçafëve dhe peshqirave;dhënia 

me qera e mbulesave për tavolina.   

 

 

 

(111)  22553 

(151)  15/03/2018 

(181)  07/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/278 

(732)  WeWork Companies Inc.  115 West 

18th Street,New York 10011, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  WEWORK 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime reklamimi, menaxhim biznesi, për funksionimin e zyres, administrim 

biznesi, ofrimi i hapsirave për veprimtari të përbashkëta me zyre private, paisje për zyre, 

dhoma postale, qendër printimi, recepsion, kuzhinë, dhoma takimi, paisje telekomunikimi 

dhe paisje tjera për zyre;shërbime për informata biznesi, shërbime inkubacioni, si ofrimi i 

hapsirave që përmbajnë paisje biznesi dhe lehtësira për kompanitë fillestare dhe 

ekzistuese;shërbime për zhvillim biznesi;ofrimi i shërbimeve përkrahëse për zyre;shërbime 

për rrjetëzimin e bizneseve online;administrimi i programeve grupore blerëse si dhe 

programeve tjera me zbritje;shërbime informuese dhe hulumtuese për biznese;organizimi 

dhe udhëheqja e eventeve speciale, festave, kampeve, koncerteve dhe udhëtimeve për 

biznes;për qëllime reklamuese dhe promocionale;shërbime për listimin e vendeve të 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

492 

 

punës;shërbime për shpalljen e mundësive të karrierës;shërbime punësimi;ofrimi i 

informatave të punësimit;ofrimi i uebfaqeve që ka të bëjë me blogje dhe publikime që nuk 

mund të shkarkohen;shërbime blogimi;si ofrimi i blogjeve dhe zhurnaleve online;operimi 

biznesor i zyreve dhe hapsirave për zyre;udhëheqja dhe administrimi i programeve të 

anëtarësimit që iu mundëson pjesëmarrësve të programit të kenë qasje në një llojllojshmëri 

të mallrave, shërbimeve dhe përfitimeve nga ofruesit e anëtarësuar;ofrimi, udhëheqja dhe 

administrimi i programeve të anëtarësimit;shërbime anëtarësimi në klube;si dhë programe 

të besnikërisë së konsumatorëve;shërbime këshillimi lidhur me menaxhimin e biznesit dhe 

operimin e biznesit;shërbime këshillimi të biznesit;konsulencë dhe informata;menaxhim 

biznesi dhe organizim konsulence;shërbime të sondazheve të konsumatorëve;shërbime për 

dyqane të shitjes me pakicë;shërbime për dyqane të shitjes me pakicë online;administrimi i 

programeve të besnikërisë së konsumatorëve;shërbime sekretariale.   

36   Shërbime sigurimi, çështje financiare;punë me patundshmëri;dhënie me qera të 

hapsirave për zyre;dhënie me qera të patundshmërive komerciale dhe banuese;dhënia me 

qera e zyreve për punë dhe veprimtari të përbashkët;dhënia me qera e hapsirave për 

konferenca;dhënia me qera e apartmenteve dhe ndërtesave;menaxhimi I apartmenteve dhe 

ndërtesave;shërbime për inkubacion, si dhënia me qera e hapsirave për zyre për personat që 

punojnë nga shtëpia;bizneseve te sapothemeluara;bizneseve ekzistuese dhe jo-

përfituese;shërbime për mbledhjen e fondeve;shërbime humanitare për mbledhjen e 

fondeve, shërbime brokerimi të artit;shërbime vlerësimi të artit;shërbime për sigurim 

shëndetësor;shërbime për sigurim jetësor;shërbime bankare;shërbime për kredit 

kartela;debit kartela dhe shërbime për mbushjen e kartelave;shërbime për autorizimin e 

transaksioneve financiare dhe shërbime për pagesa;shërbime për procesimin e pagesave në 

mënyrë elektronike;shërbime autenticiteti dhe verifikimi;shërbime këshillimi lidhur me 

shërbimet e lartëcekura.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;akomodim të përkohshëm;ofrimi I 

akomodimit të përkohshëm;shërbime hoteliere;kafe, bar, shërbime për restaurant dhe 

kafene;shëbime kateringu (pregatitje ushqimi);ofrimi I qendrave të komuniteteve për 

takime dhe mbledhje sociale;ofrimi i hapsirave dhe dhomave për takime të biznesit dhe 

eventeve sociale;ofrimi I shërbimeve për kujdes ditor;shërbime për kujdes ndaj 

kafshëve;shërbime për rezervim për akomodim të përkohshëm;hotele, restaurante dhe 

bare;shërbime kateringu (pregatitje ushqimi);si dhe ofrimi I marrjes së porosive për ushqim 

dhe marrje të ushqimit në pikat shitëse;dhënia me qera e çarçafëve dhe peshqirave;dhënia 

me qera e mbulesave për tavolina.   

 

 

 

(111)  22554 

(151)  15/03/2018 

(181)  07/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/279 

(732)  Albimi LTD  Rruga Lidhja e Prizrenit 

p.n. 60000 Gjilan Republika e Kosovës, KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

(540)   
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(511) 21   Gotë për birrë (krikëll);pjatë (qelqi);qeramika për përdorim shtëpiak;filxhan për 

kafe (set);filxhan;gota për pije;pjata qelqi;kapak të qelqit;gota;pjata për sallata;pjata për 

tavolinë;set për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve.   

 

 

 

(111)  22556 

(151)  15/03/2018 

(181)  07/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/280 

(591)  E vjollce, e pembe, e bardhë 

(732)  Albimi LTD  Rruga Lidhja e Prizrenit 

p.n. 60000 Gjilan, KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Karrige të sigurisë për fëmijë, për makina;rripa (të sigurisë) për fëmijë, për 

makina;mbulesa për karroca për fëmijë, (karroca për shtyrje);karroca për fëmijë (karroca 

për shtyrje), biçikleta me tri rrota (triçikleta);biçikletë me tri rrota, triçiklet (bartës);karroca 

për bebe;karroca për bebe (me mbulesë);automjete me telekomandë, përveç lodrave.   

 

 

 

(111)  22529 

(151)  15/03/2018 

(181)  07/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/281 

(732)  Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. 151 

Lorong Chuan 02-01 New Tech Park 

556741 Singapore, SG 

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

(540)  THINKAGILE 
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Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(511) 9   Serverë kompjuterike; pajisje për magazinimin e te dhënave  ne kompjuterë; 

sisteme dhe pajisje për magazinimin e te dhënave , përkatësisht, serveri informativ 

elektronik për përdorim për aplikime  për magazinim ne ndërmarrje, NAS  magazinimi  dhe 

SAN magazinimi, te cilët përbehen prej harduerit kompjuterik, pajisjeve periferike 

kompjuterike, dhe softuer sistemit ( sistem operativ); rrjeti ndërfaqe ( intefejs) dhe module 

për serverë, module për instalim, marrësit dhe shpërndarësit dhe pajisjet kompjuterike; 

ndërprerësit ne kompjuter te cilët mundësojnë hyrjen/daljen e lehtë  (I / O) për te gjitha 

rafte serverësh; ndërprerësit kompjuterik te cilët përbëhen nga hardueri dhe softueri  te cilët 

ja lehtësojnë ose  mundësojnë qasjen ne serverë virtuale  dhe kompjuterë viruel përmes 

dizajnit  te softuerit apo harduerit; kyçës( konektues) elektrik dhe elektronik, lidhëse, tela, 

kabllo, mbushës, kyçës, qendra kyçëse,ndërfaqe( interfejs) dhe adoptues  për përdorim ne te 

gjitha produktet e lart cekura; pranues shpërndarës; pajisje bartëse digjitale elektronike  dhe  

softuerë ne lidhje me te njëjtit; rafte për serverë; mbajtëse për kompjuterë dhe pajisje te 

tyre; ndërprerës rrjeti; softuer për komunikim  kompjuterik e cila lidhë shfrytëzuesit e rrjetit 

kompjuterik  me rrjetin global  kompjuterik; softueri kompjuterik për administrim me bazën 

e te dhënave; vegla për zhvillim  softueri; softueri kompjuterik për integrimin  e 

aplikacioneve ne bazën e te dhënave; softueri kompjuterik dhe hardueri  për administrim, 

kontrollimin dhe rrjetëzimin  e serverit; softueri kompjuterik për përdorim  me serverë 

kompjuterike , pajisje për ruajtjen e te dhënave  pajisje memorie kompjuterike; softueri 

drejtues kontrollues (sistem operativ); softueri kompjuterik për drejtimin e sistemit ; softuer 

për  administrimin e konfiguracionit te rrjetit  , entitetit te rrjetit  ne bazë te lokimit te 

entitetit  ne rrjet; softuer kompjuterik  për    transferim automatik  te komunikimit ne rrjetet 

kompjuterike; softuer për virtualizimin dhe infrastrukturë; softuer për telekomunikim dhe 

komunikim përmes rrjeteve komunikuese lokale dhe globale, duke përfshirë këtu internetin, 

intranetin, ekstranetin, komunikimin mobil, rrjete satelitore  mobile dhe rrjete satelitore; 

udhëzuesit për përdorim  ne elektronik  te lexueshme, te lexueshme  mekanike ose te 

lexueshme kompjuterike ne formë për përdorim ne shitje se bashku me mallrat e lartë 

cekura.   

 

 

 

(111)  22532 

(151)  15/03/2018 

(181)  08/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/284 

(732)  Kingspan Holdings (IRL) Limited, an 

Irish company of Dublin Road, Kingscourt, 

Co. Cavan,, IE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Izolim për qëllime ndërtimi; Artikuj dhe materiale të izolimit termal; Xhaketa 

izolimi për tuba industrial; mbështjellës tubi për qëllime izolimi; izolimin për tubat 
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nëntokësor dhe tanke; Fibra xhami për izolim; fleta izoluese; tuba izolues; material për 

izolim; Fibra xhami për izolimin e ndërtesave; Lesh xhami për izolim; Izolim termal 

fleksibil elastomerik; Materiale izoluese për kulme; Materiale izolimi nga plastika; Folje 

metali për izolim; Izolimi i zgjeruar polistiren nën dysheme; Pllakëza polietileni për izolim; 

Komponent izolimi të para-formuar; Lesh mineral për izolim; Fibra tekstili jo organike për 

izolim; Artikuj dhe materiale për izolimin akustik; tabelë izolimi e bërë nga leshi mineral; 

Tabel fibrash për përdorim si izolues; Shkumë për izolim me densitet-të ulët poluretani; 

Izolimin në formë të mbështjellësve të dyshemesë; Fibra për izolim të plotësuara me 

rrëshqirë sintetike; Film poliuretani për përdorim si izolues ndërtesash; Artikuj të bërë nga 

goma për qëllime izolimi; Artikuj të bërë nga goma sintetike për qëllime izolimi; Shkumë 

izolimi për përdorim në ndërtesa dhe ndërtimtari; Pllakëza nga shkuma poliuretani për 

përdorim si izolues ndërtimi; Materiale të bëra nga leshi për përdorim si izolues; Tekstil ose 

fibra organike për përdorim si izolues; Pllakëza shkume për përdorim si izolues ndërtimi; 

Materiale ose fibra kimikisht të prodhuara për përdorim si izolues; Pëlhura të endure nga 

fibrat ceramike për përdorim si izolues; Materiale që i rezistojnë nxehtësisë [izolues]; 

Shkumë silikoni si izolues termal; Tabeel fibrash për izolimin nga temperaturat e larta; 

Xhaketa izoluese termale për valvula; Artikuj tekstil të mbushur me tegela për izolim; 

Artikuj për astarat mbushës për izolim; Shtëllungë poliesteri për izolimin termal; Shkumë 

për përdorim si izolues për ngrohje; Materiale izolimi për izolimin kundër nxehtësisë; 

Laminatë me përmbajtje të shkumës poliamide për izolim termal; izolues me funksion të 

lartësisë për mbrojtjen nga nxehtësia; Pllaka nga leshi i mineraleve me peshë të ulët për 

qëllime të izolimit termik; Material të izolimit termik për ndërtimin e papafingove; 

Materiale të izolimit termal për përdorim në konvertimin e papafingove; Izolues akustik për 

ndërtesa; Pllakëza akustike për izolim; Panele bartëse të izolimit akustik; Materiale nga 

shkuma izoluese për përdorim në ndërtim dhe konstruksion; Materiale lidhëse dhe izoluese; 

Film poliuretan për përdorim në lidhjen dhe izolimin e ndërtesave; Shajak izolues; Shtresa 

izolimi; Fleta izolimi; Tabela izolimi; Pllakëza izolimi; Panele izolimi; Leukoplaste izolimi; 

Tekstil izolimi; Materiale izoluese; Substanca izoluese; Mbushës izolues; Tabela për 

përdorim izolimi; Materiale izolimi për ndërtimtari; Artikuj të izolimit termal; Materiale të 

izolimit termal; Panela të izolimit akustik; Tabela të izolimit akustik; Material izoluese për 

izolimin kundër zhurmës   

19   Materiale ndërtimore (jo-nga metali   

 

 

 

(111)  22538 

(151)  15/03/2018 

(181)  08/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/285 

(732)  Kingspan Holdings (IRL) Limited, an 

Irish company of Dublin Road, Kingscourt, 

Co. Cavan, IE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  THERMOCONFORT 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Izolim për qëllime ndërtimi; Artikuj dhe materiale të izolimit termal; Xhaketa 

izolimi për tuba industrial; mbështjellës tubi për qëllime izolimi; izolimin për tubat 
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nëntokësor dhe tanke; Fibra xhami për izolim; fleta izoluese; tuba izolues; material për 

izolim; Fibra xhami për izolimin e ndërtesave; Lesh xhami për izolim; Izolim termal 

fleksibil elastomerik; Materiale izoluese për kulme; Materiale izolimi nga plastika; Folje 

metali për izolim; Izolimi i zgjeruar polistiren nën dysheme; Pllakëza polietileni për izolim; 

Komponent izolimi të para-formuar; Lesh mineral për izolim; Fibra tekstili jo organike për 

izolim; Artikuj dhe materiale për izolimin akustik; tabelë izolimi e bërë nga leshi mineral; 

Tabel fibrash për përdorim si izolues; Shkumë për izolim me densitet-të ulët poluretani; 

Izolimin në formë të mbështjellësve të dyshemesë; Fibra për izolim të plotësuara me 

rrëshqirë sintetike; Film poliuretani për përdorim si izolues ndërtesash; Artikuj të bërë nga 

goma për qëllime izolimi; Artikuj të bërë nga goma sintetike për qëllime izolimi; Shkumë 

izolimi për përdorim në ndërtesa dhe ndërtimtari; Pllakëza nga shkuma poliuretani për 

përdorim si izolues ndërtimi; Materiale të bëra nga leshi për përdorim si izolues; Tekstil ose 

fibra organike për përdorim si izolues; Pllakëza shkume për përdorim si izolues ndërtimi; 

Materiale ose fibra kimikisht të prodhuara për përdorim si izolues; Pëlhura të endure nga 

fibrat ceramike për përdorim si izolues; Materiale që i rezistojnë nxehtësisë [izolues]; 

Shkumë silikoni si izolues termal; Tabeel fibrash për izolimin nga temperaturat e larta; 

Xhaketa izoluese termale për valvula; Artikuj tekstil të mbushur me tegela për izolim; 

Artikuj për astarat mbushës për izolim; Shtëllungë poliesteri për izolimin termal; Shkumë 

për përdorim si izolues për ngrohje; Materiale izolimi për izolimin kundër nxehtësisë; 

Laminatë me përmbajtje të shkumës poliamide për izolim termal; izolues me funksion të 

lartësisë për mbrojtjen nga nxehtësia; Pllaka nga leshi i mineraleve me peshë të ulët për 

qëllime të izolimit termik; Material të izolimit termik për ndërtimin e papafingove; 

Materiale të izolimit termal për përdorim në konvertimin e papafingove; Izolues akustik për 

ndërtesa; Pllakëza akustike për izolim; Panele bartëse të izolimit akustik; Materiale nga 

shkuma izoluese për përdorim në ndërtim dhe konstruksion; Materiale lidhëse dhe izoluese; 

Film poliuretan për përdorim në lidhjen dhe izolimin e ndërtesave; Shajak izolues; Shtresa 

izolimi; Fleta izolimi; Tabela izolimi; Pllakëza izolimi; Panele izolimi; Leukoplaste izolimi; 

Tekstil izolimi; Materiale izoluese; Substanca izoluese; Mbushës izolues; Tabela për 

përdorim izolimi; Materiale izolimi për ndërtimtari; Artikuj të izolimit termal; Materiale të 

izolimit termal; Panela të izolimit akustik; Tabela të izolimit akustik; Material izoluese për 

izolimin kundër zhurmës   

19   Materiale ndërtimore (jo-nga metali   

 

 

 

(111)  22543 

(151)  15/03/2018 

(181)  09/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/288 

(591)  E hirte dhe e kuqe e erret 

(732)  Beiersdorf AG  Unnastraße 48  

20253 Hamburg, HR 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunët, vajrat esencialë, preparate për kujdes te trupit dhe të bukurisë, 
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veçanërisht preparatet për kujdesin e lëkurës dhe produkte per kujdes te fytyres ne forme te 

në formën e kremeve, xheleve dhe losioneve, deodorantët për përdorim personal, kreme per 

rroje dhe shkume per rroje, preparate pas rrojes, preparate për kujdesin, pastrimin dhe 

zbukurim e trupit dhe flokëve, aditivë per vaske dhe dush, preparate për mbrojtje nga dielli, 

jo për qëllime farmaceutike   

5   Dezinfektues; preparate mjekësore për kujdes te trupit dhe të bukurisë, veçanërisht 

preparate për kujdesin e lëkurës tepër të thatë dhe lëkurës së dobet në formën e kremeve, 

xheleve dhe losioneve, preparatet dermatologjike për kujdesin e ekzemës, psoriazes dhe 

semundjeve te lëkurës, preparate mjekësore për kujdesin, pastrimin dhe zbukurim e trupit 

dhe flokëve, aditivë mjekësore per vaske dhe dush, preparate mjekësore për mbrojtje nga 

dielli, preparate mjekësore për parandalimin e plakjes së lëkurës   

 

 

 

(111)  22551 

(151)  15/03/2018 

(181)  10/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/289 

(591)  E bardhë, e kaltër, e zezë, e 

portokalltë, e kuqe, kafe, e verdhë 

(732)  SOREMARTEC S.A. Findel Business 

Center, Complexe B Rue de Trèves, L-2632 

Findel, LU 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pastë dhe ëmbëlsira, biskota, tortë, vafer të mbushura ( biskota të mbushura me 

krem të ndryshëm), çokollatë dhe  ëmbëlsira me çokollatë , krem çokollate , kakao dhe 

krem lajthie për lyerje; preparatet e bëra nga drithërat; akuj ushqimor.   

 

 

 

(111)  22555 

(151)  15/03/2018 

(181)  10/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/290 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 

(540)  INVENTING FOR LIFE 
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(511) 16   Material i shtypur material, ne veçanti, reklamat, gazetat, broshurat, posterët, 

material shkrimi dhe parulla në fushat e shëndetit, mjekësisë, farmaceutikëve, dhe 

industrisë farmaceutike   

44   Dhënia e informacionit në fushën e shëndetit, mjekësisë, farmaceutikëve, dhe 

industrinë farmaceutike   

 

 

 

(111)  22557 

(151)  15/03/2018 

(181)  10/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/291 

(732)  Almirall,S.A. Ronda general 

Mitre,151 08022 Barcelona, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  SKILARENCE 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  22558 

(151)  15/03/2018 

(181)  13/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/293 

(300)  016401143  24/02/2017  EU 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

 Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  AMBI PUR ONE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për kujdesin, trajtimin dhe zbukurimin e pëlhurave; potpuri (lule të thara 

dhe erëza); temjan; vajra për parfume dhe aroma; ujë aromatik për përdorim shtëpiak dhe 

për përdorim në pëlhura; dru aromatik; aromatikët; vajra esenciale; preparatet për 

parfumosjen e ajrit, atmosferës ose pëlhurave në formën e tymit, avujve ose gazit   

4   Qirinj, vajra, dyll dhe fitila   

5   Freskues ajri; preparatet e pastrimit të ajrit; deodorantët; preparatet deodorizuese për 

pëlhura, tapiceri dhe hapësirën e ambientit; preparatet për neutralizimin e erërave.   

11   Aparate deodorizuese të ajrit; aparate për ftohje të ajrit; aparate për nxemje të ajrit; 

tharës të ajrit; instalimet e ajrit të kondicionuar; instalimet e filtrimit të ajrit; aparate dhe 

makina të pastrimit të ajrit; sterilizues të ajrit, aparate deodorizuese, jo për përdorim 

personal; aparate dezinfektuese; aparate tymuese, jo për qëllime mjekësore   
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(111)  22600 

(151)  20/03/2018 

(181)  13/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/295 

(732)  Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim në fushën e onkologjisë.      

 

 

 

(111)  22601 

(151)  20/03/2018 

(181)  14/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/296 

(300)  1796417  14/09/2016  AU 

(732)  SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 104-

0061, JP 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; kozmetikë për pastrimin e fytyrës; 

preparate për kujdes të lëkurës; preparate kozmetike për kujdesin e trupit; produkte për 

makiazh; produkte për kujdes të flokëve; preparate zbardhuese dhe substanca tjera për 

përdorim në lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune; 

parfume, vajra esenciale, preparate kozmetike, losione për flokë, pasta për dhëmbë   
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(111)  22608 

(151)  20/03/2018 

(181)  15/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/297 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza  Atlanta Georgia 30313, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  FANTA MUCHO 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujrat minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të përgatitur pije.   

 

 

 

(111)  22612 

(151)  20/03/2018 

(181)  15/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/298 

(732)  SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16, 

69190 Walldorf, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  SAP 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Mekanizëm për lexueshëmerinë dhe bartjen e të dhënave të të gjitha llojeve të 

programeve të instaluar; programet kompjuterike dhe softuere të të gjitha llojeve; 

transportuesit magnetike të të dhënave, përkatësisht kaseta magnetike, disqe magnetike dhe 

kartat magnetike; manuale në formë elektronike në lidhje me programe kompjuterike, 

harduere (pjeset mekanike) dhe periferike.   

35   Urdhëresat sistematike të të dhënave dhe informatave në bazat e të dhënave 

kompjuterike për internet në lidhje me zhvillimin, krijimin, programimin, zbatimin, 

performancen, prodhimin, shpërndarjen, shitjen, zbatimin, përdorimin, funksionimin, 

trajtimin, modifikimin, mirëmbajtjen, qirdhenjën, përditësimin, dizajnimin dhe transferimin 

e programeve kompjuterike dhe mjetev programuese kompjuterike; sistemimi i të dhënave 

dhe informacioneve në bazat e të dhënave kompjuterike për internet në lidhje me krijimin, 

zhvillimin dhe dizajnimin e programeve kompjuterike, për analiza dhe aplikime të 

drejtpërdrejta për përpunimin e të dhënave, dhe aparaturave për to; kryerjen, rregullimin 

dhe organizimin e shfaqjeve tregtare dhe panaireve për qëllime komerciale dhe reklamuese; 

konsultime për bizneset   

41   Trajnime në lidhje me programimin; aranzhimin dhe mbajtjen e konferencave, 

seminareve dhe trajnimeve; arsimimin   

42   Krijimi, zhvillimin dhe hartimin e programeve kompjuterike dhe softuer, në mënyrë të 

veçantë për funksione komerciale, duke përfshirë kontabilitetin dhe kontrollin, prodhimin 

dhe menaxhimi e materialeve, menaxhimin e cilësisë dhe të mirëmbajtjes, shitjes, 

menaxhimin e personelit dhe menaxhimin e projekteve, si dhe funksionimin e përgjithshëm 

të zyrës, përfshirë punën në word, postën elektronike dhe arkivimin; krijimin, zhvillimin 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

501 

 

dhe projektimin e programeve kompjuterike dhe softuer për përpunimin e të dhënave në 

ram (në kujtesën përpunimit të të dhënave), për menaxhimin e të dhënave në ram (në 

kujtesën e menaxhimit të të dhënave), për analizimin dhe aplikime të drejtpërdrejta të 

përpunimit të të dhënave, dhe aparaturave për këtë, dhe për krijimin, zhvillimin dhe 

projektimin e bazave të të dhënave në ram (në kujtesën bazat e të dhënave), në mënyrë të 

veçantë në një bazë në kohë reale, dhe për lexime në një bazë në kohë reale, dhe për 

vlerësimin e shpejtë të të dhënave të transaksionit; zbatimin, mirëmbajtjen, qiradhenjën, 

transferimin dhe kujdesin për programet kompjuterike dhe softuer; përditësimin dhe 

mirëmbajtjen e programeve kompjuterike dhe mirëmbajrjen e programeve kompjuterike në 

programet e veçanta që kanë të bëjnë me zhvillimin, krijimin, programimin, zbatimin, 

funksionimin, prodhimin, përhapjen dhe shpërndarjen, zbatimin, përdorimin, shfrytezimin, 

trajtimin, modifikimin, shitjen, mirëmbajtjen, qiradhenjen, përditësimin, projektimit dhe 

transferimin teknike në lidhje me krijimin, zhvillimin, përdorimin dhe aplikimin e 

programeve kompjuterike dhe softuerve; kërkimet në fushën e programeve kompjuterike 

dhe softuer   

 

 

 

(111)  22623 

(151)  20/03/2018 

(181)  15/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/299 

(591)  E kuqe 

(300)  302016026978.9  15/09/2016  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG  Rötelstr. 35  74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra, vernik, llak; mbrojtës nga ndryshku; mbrojtes kundër dëmtimit të drurit; 

ngjyruesës;  fiksues;  rrëshira natyrale të pa përpunuara; metale në formë folish dhe pluhuri 

për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; ngjyrues për likerë; ngjyra këpucësh; ngjyra 

kundër zjarit; graso kundër ndryshkjes; pasta priterësh (bojë shtypi); bojë për printim, 

gëzhoja për bojë printerësh për kompjuter, gëzhoja toneri (të mbushura) për printerë, 

makina faksimilesh dhe fotokopjues; ngjyra; glazura (ngjyra, llak); mbështjellës druri 

(ngjyra), ngjyrues për pije; ngjyra ushqimi; letër për ngjyrosje të vezëve të pashkëve; 

mbulesa për pjesët e poshtme të shasive të veturave; hollues për ngjyra; tempera 

(ngjyra);ngjyra izoluese; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 

02   

3   Preparate lavanderie; preparate për zbardhuese; preparate për pastrim, preparate per 

lustrim; preparate per largimin e yndyres; preparate abrazivë; sapunë; parfumeri; vajra 
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esenciale; kozmetikë; losione flokësh; dentifricë; tualeteri (higjienë personale); losione 

flokësh për higjienë personale; preparate kozmetike për kujdes lëkure; ngjitës për qëllime 

kozmetike; losione pas rrojes; antiprespirant (tualeteri); preparate antistatike për qëllime 

shtëpiake; aromatizues (vajra esencial); lëvore kullaie për larje; kripëra banje, jo për 

qëllime mjekësore; preparate kozmetike për banjë; maska bukurie; kripra për zbardhje; 

soda për zbardhje; detergjent për ruajtjen e bardhësisë për lavanderi; kimikate për freskim 

të ngjyrave për përdorim shtëpiak (lavanderi); preparate për heqjen e ngjyrava; stuko 

kozmetike (për mbushje); preparate kimike për qëllime dobësimi; kozmetikë për kafshë; 

kremë kozmetike; krem për zbardhje të lëkurës; lustrues protezash; preparate për pastrimin 

e protezave; spraj për freskim të frymëmarjes; deodorant për qenje njerzore dhe kafshë; 

detergjent të ndryshëm nga ata që përdoren në proceset e prodhimit dhe për qëllime 

mjeksore; ngjyra kozmetike; eau de Cologne (ujë kolonje);  krem flokësh; xhele flokësh, 

shamponë, kondicioner flokësh dhe mbajtje të lagështisë; parfume; buzëkuq; krem dhe 

losione fytyre; thonj të remë; lustrues dhe vernik për thonj; preparate zbardhues për qëllime 

kozmetike; ngjyrues për torte (vajra esenciale); esenca eterike; qumsht pastrues për qëllime 

tualeti; kozmetikë vetullash; lapsa vetullash; zbutës pëlurash për përdorim lavanderie; 

qerpik të remë; dyll për parket; ngjyra flokësh; ngjyra mjekre; dyll mustaqesh; spraj 

flokësh; preparate për valëzim të flokëve; zbardhues për lavanderi; preparate për zbutje në 

lavanderi; nisheste për qëllime lavanderie;  losione për qëllime kozmetike; make-up; pudër 

make-up; preparate make-up; preparate për heqjen e make-up-it; maskara; larës goje, jo për 

qëllime mjekësore; preparate për kujdes të thonjve; lapsa kozmetik; preparate për lustrimin 

e dyshemesë; pomadë për qëllime kozmetike; putpuri (aroma); shkumë deti (gurr); veshje 

rrëre (zmerile); letër zmerile; dru aromatizues; shampon për kafshë; krem barkash; lustrues 

këpucësh; dyll këpucësh; preparate zbutës (nishesteje); sapun pëë zbardhje të veshjeve; 

nisheste lustruese për qëllime lavanderie; preparate për rezitje (kozmetike); facoleta të 

lagura me losion kozmetik; preparate për heqjen e llakut; dyll për depilim; dyll lavanderie; 

dyll lustrimi; krem për lëkurë; preparate depilimi; xhell petroliumi për qëllime kozmetike; 

transfere dekorative për qëllime kozmetike; shkop temjani (joss shkop); joss shkop 

(aromatizues); aromë; preparate banje, jo për qëllime mjekësore; detergjent enësh; krem 

kundër diellit dhe rezitje; preparate për kujdes të lëkurës pas banjës në det; veshje e 

impregnuar me detrgjent për pastrim; leshi pambuku për qëllime kozmetike, posaqërisht 

lesh pambuku, sythe pambuku, vata pambuku; preparate për drenazhim të tubave; largues 

ngjyrash; preparate antistatike për qëllime shtëpiake; preparate për shkëlqimin e gjetheve të 

bimëve; ekstrakte bimësh (parfume); baza bimësh për parfume; ajër i presuar në kanaqe për 

qëllime pastrimi ose pluhuri; preparate për heqjen e ngjyrës; preparate heqje shkallëzuese 

për qëllime shtëpiake; ngjyrues për qëllime lavanderie dhe tualeti; graso për qëllime 

kozmetike; heqës njollash; lëngje jo rëshqitës për dysheme; dyll jo rëshqitës për dysheme; 

xhel dental për zbardhje; glazura për qëllime lavanderie; lecka xhami; preparate kozmetike 

për kujdes të lëkurës; preparate për rezitje (kozmetike); takëm kozmetik (e mbushur); 

losion për qëllime kozmetike; vaj bajemje për qëllime kozmetike; preparate larje të 

ngjyrave; preparate për rroje, shkumë për rroje, gurë për rroje (ostrigjen); losione për pas 

rroje; likuid për pastrim të xhamit të veturave; vajra për qëllime pastrimi; make-up; 

preparate për pastrim të tapetave; krem për mbrojtje nga dielli ( kozmetikë); i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 03   

4   Vajra industriale; yndyrna industriale; lubrifikantë;  kompozime për absorbim; 

kompozime për lagështim; kompozime për lidhje të pluhurit; karburant (përfshi spirit për 
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motor) dhe ndriques; kandela dhe qirinj për qëllime ndriqimi; graso për rripa; graso për 

lëkurë; graso për barka; vajra për ruajtjen e lëkurës; vajra për ngjyrosje; preparate jo 

rëshqitës për rripa; praparate për heqjen e pluhurit; karburant të lëngshëm, solid dhe gazi 

(përfshi karburantët e motorit) dhe karburantët për ndriçim; derdhje druri (prodhime) për 

ndezje; derdhje letre për ndezje; ndezës zjarri; graso ndriques; kandela të pemës së 

krishtlindjes; dyll blete; gaz karburanti, dru zjarri, vajra karburanti, spirit i metilizuar; 

briketa ndezëse; kandela me parfum; briketa druri; qymyr druri, pluhur qymyri (karburant), 

torfë (karburant); briketa torfe (karburant); qirinj lampe; mbrojtës lëkure (vajra dhe graso); 

vajra motorik; gaz për ndriqim; vajguri (i papërpuuar ose i rafinuar); graso për barka; dyll 

ndriques; graso për armë (armë), graso leshi; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i 

përfshirë në klasën 04   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; 

substanca dhe ushqime dietike të përshtatura për përdorim në mjeksi dhe veterinari; ushqim 

për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materiale fashimi; dyll dentar; 

materiale për mbushje të dhëmbëve; preparate për shkatërimin e dëmtuesve; fungicidë, 

herbicidë; preparate farmaceutike dhe veterinare për kujdes shëndeti, posaqërisht shëllirë, 

solucione dhe inhalatorë, solucione për iritim nazal, inhalim dhe gargara; kura që pihen për 

qëllime mjeksore; preparate dhe substanca mjeksore; pambuk absorbues; shirita adeziv për 

qëllime mjeksore; preparate për përmirsimin e ajrit, përkatësisht deodorantet dhe pastruesit 

e ajrit;  preparate për purifikim të ajrit; gjëra ushqimore albuminoze; larës kafshësh, 

preparate biologjike për qëllime mjeksore; pambuk antiseptik; antiseptikë; balsam për 

qëllime mjekësore; vata higjienike; vata menstruale; vata për fashim; preparate terapeutike 

për banjo; preparate banje terapeutike për qëllime mjeksore; krip banje për qëllime sanitare; 

banjo oksigjeni; kripra për banja me ujë mineral; rripa për peceta sanitare; vata menstruale; 

rrathë për qëllime mjeksore; jastëk për kujdes të gjinjve; embëlsira me ilaçe; kapsula për 

qëllime mjeksore; vula për qëllime farmaceutike; çamçakëz për qëllime mjeksore; kolar 

antiparazit për kafshë; ëmbëlsira për qëlime mjeksore; produkte  dezinfektues, shpërlarës 

dhe pastrues për kontakt lense (thjerza); solucione për dhe për përdorim me kontakt lense;  

kimikate kontraceptive; ilaçe misri; rrathë misri për këmbë; pambuk për qëllime mjeksore; 

preparate farmaceutike për trajtim të zbokthit; deodorant për veshje dhe tekstil; detergjent 

për qëllime mjeksore; pije dietike të adaptuara për qëllime mjeksore; ushqim dietik dhe 

preparate ushqimore për qëllime mjeksore; ushqim dietik për kujdes shëndetsor me bazë 

vitaminash, mineralesh dhe element gjurmësh; preparate enzimesh për qëllime mjeksore; 

substanca dietike për qëllime mjeksore; desinfektantë për qëllime higjienike; losione qensh; 

larës qensh; repelent (neveritës) për qen; pije mjeksore; ujitje okulare; kuti të ndihmës së 

parë, të mbushura; ngjitës insektesh; letër për kapjen e insekteve; preparate për shkatrimin e 

insekteve; ilaç për djersitjen e këmbëve; fashë për fashim; germicid; kedër druri për 

përdorim kundër insekteve, graso për qëllime mjeksore; çaj mjeksor; repelant (neveritës) 

insektesh; insekticid; xhel vajguri për qllime mjeksore; brekë menstruacioni; brekë sanitare; 

pluhur qumshti për bebe; sheqer qumshti; pëlhurë e impregnuar me losion farmaceutik; 

losion për qëllime farmaceutike; losion për qëllime veterinare; tableta; pije qumshti të 

ëmbla për qëllime mjeksore; alkool për qëllime mjeksore; barishe mjeksore; vajra mjeksor; 

arka të bartshme mjeksore, të mbushura;  ilaçe për qëllime të mjekësisë njerëzore ; tampon 

sanitar; mentol; pomadë; shtesa ushqimore minerale, produkte shtesë ushqimore për 

qëllime jo mjeksore me bazë minerale, amono acidi, elemnte gjurmësh, fibrave bimore (me 

kalori të ulët), të vetëm ose në kombinim; produktet e shtojcave ushqimore në bazë të 
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proteinave; letër për gjurmë dhëmbësh, preparate për gjurmë dhëmbësh; shpërlarës goje; 

baltë për banjë; pelena sufers (për persona të sëmurë) ; zëvendësues ushqimi për qëllime 

mjeksore; peshqir sanitar; vata menstruacioni; brekë absorbuese të papërmbajtura për të 

sëmurët; brekë të linjta; preparate antiparazite; pilula për qëllime farmaceutike; preparate 

farmaceutike për diagnostifikim të shtatzanisë;  çaj për dobsim për çëllime mjeksore; ilaç 

për djersitje; xhel mbretëror për qëllime mjeksore; preparate farmaceutike për kujdes të 

lëkurës; kripra aromatike; preparate sterilizuese; pomadë kundër djegies nga dielli; 

preparate kundër djegies nga dielli për qëllime farmaceutike; shurupe për qëllime 

farmaceutike; preparate të vitaminës; sythe pambuku për qëllime mjekësore; fasha 

mjekësore; poultices  (masë e lagësht bimore prej mielli për përdorim në trup për lehtësimin 

e dhimbjeve ); kompresues; kompresues dhe fashime për zbritjen e temperaturës së 

trupitose për zvoglimin e etheve ose zbutjen e kokë dhimbjes; fashime mjeksore për plagë; 

ilaçe për qëllime mjeksore; ulës i temperraturës; çaj barishtash; llapa me sinap; preparate 

dobësimi për qëllime mjeksoe; ndalës apetiti për qëllime mjekosre: tonik për qëllime 

mjeksore; ilaç për alergji; preparate pediatrike për qëllime mjeksore; preparate për kallo për 

qëllime mjeksore; preparate sprai për freskim të dhomave; preparate farmaceutike 

dhemjeksore për atlet, siç janë pomadat, xhelet, spraj, për muskuj të tendosur dhe të 

tensionuar; kompresa; vata sportive dhe vata për qëllime shëndetsore, pambuk për qëllime 

mjeksore; peceta të hedhshme për bebe nga letra dhe celuloza; pelena për veshje; peceta 

bebesh nga materiali tekstil; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në 

klasën 05   

6   Metale të zakonshëm dhe aliazhet e tyre; materiale ndërtimi metalik; ndërtesa të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binar hekurudhash; tela dhe kablo jo 

elektrik nga metale të zakonshëm; hekurishte; harduer metali; tuba dhe gypa nga metali; 

kasaforta; kabina nga metali; shirit mbështjellës ose lidhës nga metali; kapse nga metali për 

kabllo dhe tuba; fije nga metali për lidhje, pllaka dyshemeje nga metali; fuqi nga metali; 

shkronja dhe numra nga metali i zakonshëm, pos shkronjave të shtypit, figurina (statueta) 

nga metali i zakonshëm, tela, llitar teli, timon nga metali, tel hekuri, bedgje (shenja) nga 

metali për vetura, montime nga metali për dritare; ndalës dritaresh nga metali; rolete metali 

për dritare, hapës dritaresh, jo elektrik, mbyllës dritaresh, jo elektrik, dysheme nga metali, 

tuba kapse për banjë nga metali, numra shtëpish nga metali, jo ndriçues; punë artizanale 

nga metali; mbajtëse nga metali për trajtimin e ngarkesave; mbajtës thikash nga metali; 

pllaka nga metali me emra; pllaka të regjistruara nga metali;  gjuhë dryni nga metali; 

mbyllës spiral; kuti sigurta për para; sirta nga metali për ushqim;  stol hapi për ushqim;  

montime dere nga metali; ndalës portash nga metali; doreza dere nga metali;  zile dere nga 

metali, jo elektrike; doreza dere, kapse gugaçe dere, hapës dere, jo elektrik, mbyllës dere , 

jo elektrike; dry, kafaz nga metali, gardhe nga metali, kunj tende nga metali; xehe; shkronja 

kutish nga metali; dry nga metali për vetura; rrjeta nga metali; rjeta insektesh nga metali; 

kruese dere; kuti keshi nga metali; grila  nga metali; mbërthecka veshjesh nga metali; tabela 

rosash (rrugica) nga metali; veranda nga metali; (ndërtime) pishina (me struktura të para 

fabrikuarra metali); rrota mobiljesh; tabela me shenja, përfshi tabelat e regjistrimit për 

automjete; kontejner transporti, cisterna; kudhër; kabina ashensori; çezma për enë; kapakë 

shishesh; nyje për tubacione; valvula (të ndryshme nga ato për makina); foli alumini; serra 

nga metali (të transportueshme); instalime parkingjesh për biçikleta nga metali; erësues të 

jashtëm dyersh nga metali; mbrojtës drunjsh nga metali; kunj fiksues; kapse nga metali për 

kablo dhe tuba; kontenjer paketues nga metali; mbyllës për kontejner nga metali; struktura 
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metalike për mobilje; bishta nga metali; kuti konservimi nga metali; mbyllës (shul) kutije 

nga metali; veshje teli (rjeta) nga metali; priza muri nga metali; kurtha metali për kafshë të 

egra; figurina (statueta) nga metali, kapak shishes nga metali; foli metali për mbështjellje 

dhe paketim; gremça metali për veshje binarësh; doreza nga metali; dispenzues (dozues) 

për peshqir, i fiksuar, nga metali; zinxhir për qen, plaka identiteti nga metali; kuti veglash 

nga metali, të zbrazta, shkallë nga metali; shkallë hapëruese nga metali; rrjetë mbrojtese 

nga zjarri; kapëse rrotash (anije); tel me gjemba; mbështetës nga metali; drejtues ere për 

shqetësim të shpezëve nga metali; kafaz dhe banjo zogjsh nga metali; tregues kohe ose ere 

nga metali; unaza për çelsa; zinxhir çelsash nga metali i çmuar ; bexhe (shenja) nga metali i 

zakonshëm; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 06.   

7   Makina për metal, dru dhe procesim të plastikës, makina për industrinë kimike, bujqësi, 

miniera, makina tekstile, makina për industrinë e pijeve, makina paketimi dhe vegla 

makinash; motor dhe makina (pos për automjete toksore); lidhje makinash dhe komponent 

transmisioni pos për automjete toksore); zbatime bujqësore të ndryshme nga ato që 

operohen me dorë; inkubator për vezë; makina atumatike për shitje; aparate elektrike për 

kuzhinë dhe mirëmbajte shtëpie, posaqërsiht pastrues avulli, makina elektrike universale 

për kuzhinë, mikser për qëllime shtëpiake, thika elektrike, makina elektrike për çarje 

(coptim), bluarje, shpypje ose hapje, çelës elektrk për kanaqe, procesor elektrik frutash për 

qëllime shtëpiake, mulli kafje, që nuk operon me dorë; mulli për qëllime shtëpiake, që nuk 

operon me dorë, makina për përzierje; makina elektrike për saldim; fshirëse elektrike për 

qëllime shtëpiake; makina për prerje; makina për bërjen e pastave ushqimore; makina për 

prerjen e bukës, bluajtës mishi, rahës elektrik; makina për qërim (heqje të lëvores), makinë 

për bluarje të perimeve, makina etiketash, aparate për bërjen e pijeve të gazuara; makina 

dhe aparate elektrike për lustrim me dyll; hekur me presion avulli për pëlhura; makinë për 

shtrydhje për lavanderi; makinë enësh, pastrue vakum dhe aksesuarë për pastrues, 

posaqërsiht thasë për vakum pastrues; lavatriqe, tharëse centrifuge, makina dhe aparate për 

lustrim, të makinave për hekurosje; makina për qepje, pedalje për makina për qepje; larës 

me presion të lartë; kositëse; sharra (makinë); dispozicion i plehrave; makina dhe aparate 

për shkumëzim të qilimave, mobilje me susta dhe qilima muresh; sharë zinxhirore; hekur 

saldimi (që operon me gas); vegla makinash elektrike, posaqërsiht makina shpimi, shpim pa 

tel, kaçavida (shpuese) pa tel; pjesë të makinave për metal, dru dhe procesuim të plastikës; 

sharë zinxhirore; makina fryrëse; gjeneratorë ryme, aprate ashensorësh (makina); makina 

elektrike lustrimi, jo për qëllime shtëpiake; lustrues elektrik për këpucë; gërshërë elektrike, 

presa elektrike (makina); makina për bluarje; makina për prerje  përdorim industrial, 

makina elektrike saldimi; makina për grirje; zbatime bujqësore  dhe kopshtare; pompa 

ajrimi për akuariume; aparate për operim me ashensore; vegla (makina) për spërkatje; 

makinat për veshje; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 07   

8   Vegla dore (që operojnë me dorë); orendi që operojnë me dorë për përdorim në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari, për konstruksionin e makinave, aparateve dhe automjeteve si dhe për 

industrinë e ndërtimit; takëm thikash; pirunj dhe lugë; armë brezi; brisqe; takëm thikash 

tavoline; pjata argjendi; aplikime epilatorësh dhe depilatorësh (elektrik dhe jo elektrik), 

takëm manikyri (elektrik dhe jo elektrik); skedar (vegla); lustrues thonjsh (elektrik dhe jo 

elektrik), kapse flokësh për përdorim personal (elektrik dhe jo elektrik), orendi për dredhje 

vlokësh (që operojnë me dorë jo elektrik);  hekur për hekurosje flokësh, mbushës thonjsh 

(elektrik dhe jo elektrik), kapës thonjsh (elektrik dhe jo elektrik); pincë thonjsh; takëm 

pedikiri, orendi për kujdes të këmbëve ( (përderisa janë të përfshirë në klasën 08); pinca; 
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lakues të qerpikëve; brisqe (elektrik dhe jo elektrik), arka brisqesh; kuti rroje, brisqe për 

rroje, brisqe; orendi që operojnë me dorë për prerje, shtypje ose hapje; orendi që operojne 

me dorë për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari, për konstruksione të makinave, 

aparateve dhe automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; thika të lakuara (të vogla), 

gërshërë për krasitjeje; vegla kopshti (që operojnë me dorë), kositëse bari (që operojnë me 

dorë), mjete për hapje kanale (që operojnë me dorë), çekiç (vegël dore), turjela (vegla 

dore), dana, shara (vegla dore), korniza për shara dore, libela, qethës skajesh (metal, 

krasitje, kopshti), prerës, vegla për prerje, kaçavida; gurr zmeril ose disk zmeril (orendi 

dore); orendi dore për zbulim të likuidëve; hapës i guacave; sëpata, kazma; kamin të 

poshtëm; kapës mjekre, gërshër drunjsh, gërshër për krasitje; turjela; turjela për vrima të 

mëdha (vegla dore), turjela që shtyhen me gjoks; sqepar (vegla); hekur i rafsht për 

hekurosje; kamë, hapës kanaqesh; turjela; kunj goditës, kunj akulli (goditje); thika për 

shpëndarje të masës; thika shkallore; thika harkore (vegla dore), prerës perimesh në riska; 

hanxhar; shufër për dredhje flokësh; aparate për largimin e insekteve (vegla dore); 

spërkatës, spërkatës për spërkatje të insekticidëve; thika gjuetie, shat (vegla dore); 

instrumete për goditje të biletave; thikë djathi riskash (jo elektrik); garuzhdë (vegla dore); 

vegla tornosh (vegla dore), shara elektrike vertikale; vegla shpuese (vegla dore); hanxhar 

(masheta); mistri; kosa; dibek për goditje; gjjilpër për qendisje; pionca prerëse; heqës 

thonjsh; arë thyes; mbledhës frutash; lopata për ngritje (shkulje) të bimëve; aparate për 

eliminimin e parazitëve të bimëve; revole për shkatrimin e mastikës (dyllit) (që operojnë 

me dorë); prerës pice (jo elektrike); pajisje me rula (vegël dore); lëmues brisqesh; limë 

(vegël dore), instrumente për prerjen e tubave; mbajtës share; orendi për bluarje dhe 

sharim; lopata; disqe për bluarje; çelsa (vegla dore); mjete zmerile; mengene, kapse 

zdrukthatri ose fuqibërësi; hekura zjarri; kosa; kosa gurësh; drapër; lopata, tërfurq; goditës 

qendre (vegla dore), tokmak (vegël dore); shkulës rrënjësh; mprehës çeliku; grihë guri; 

mbajtës grihe; sakicë; hekur të rafsht për hekurosje; prerës shiritash; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 08.      

9   Aparate dhe instrumente: shkencore, nautike, survejuese, 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, incizime; CD, DVD dhe 

bartës tjerë digjital; makina automatike dhe aparate që aktivizohen me monedha; arka 

regjistruese, harduer për procesuim të dhënave, kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate për 

shuarjen e zjarrit; numratorë; orendi mësimdhënje audio-visuele; bateri, kuti baterish; 

mbushës baterish; dylbi; makina kalkuluese; kamera, kamera kinematografike si dhe pjesë 

dhe komponentë për ato; thjerza për kamera; filma vizatimor të animuar; kasetofon; zinxhir 

syzesh; filma kinematografik (të ekspozuar); CD plejer; CD (audio dhe video); disqe me 

reze të kaltëra; CD-ROM-e; programe të incizuara kompjuterike, të regjistruar; programe 

kompjuteri; softuer kompjuteri, i regjistruar; kompjutorë; printer që përdoren me 

kompjuter; kompjuter doracak dhe aksesuarët e tij posaqërisht mbushësit e baterive, bateri 

dhe çanta të dizajnuara për kompjuter doracak; softuer kompjuteri i shkarkueshëm nga 

interneti; PDA (sistencë digjitale personale), kopjuter xhepi; paisje preifere të kompjuterit 

dhe aksesuarë të tyre, posaqërisht tastatura, miu i kompjuterit, top gjurmues në maus, surf 

stick (usb), xhointstick (dorezë), mbështetëse për lojëra (gamepads), timon kompjuteri, 

paisje për gjenerim të muzikës për përdorim me kopjuter, kyçje në platformë, memori 
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kartela, kartela grafike, TV kartela për kompjuter, kartela zëri, uebkamera, CD ndezës 

(burner), DVD disqe, ndezës (burner) reze të kaltëra; modem; kablo konetktues, priza 

konektuese, USB kablo; altoparland kompjuteri, hard disk, disk driver, USB memori driver, 

adaptor rrjeti, lexues kartelash, altoparlandë, kontakt thjerza; kuti për kontakt thjerza; 

aparate për procesuim të dhënash; matës rrobaqepsie; zile elektrike për dyer; përkthyes 

elektronik xhepi; shuajtës zjarri; filma të ekspozuar; alarm zjarri; korniza për transparencë 

fotografish; aparate për regullimin e nxehtësisë; xhu boks muzike; thjerza optike; matës 

letre (shkallor); gomë shpëtimi; trap jetë shpëtues; çelësa elektrik; media magnetike për të 

dhëna; kartela magnetike të koduara; pajise magnetike të koduara; magnet; syze zmadhuese 

(thjerza); aparate matës; mikrofonë; mikroskop; shenja projektuese; ekran projektues; 

radio; gramafon; aparate për kontroll nga distanca; vizore (instrument matës); smart kartela; 

detektor tymi; priza, fishe dhe kontakte tjera; aparate për incizim zëri; incizime 

fonografike; aparate për reprodukim të zërit; aparate për transmetim të zërit; kuti syzash; 

korniza syzash; syze; syze (optike); syze dielli; kyçës elektrik; shirit incizues; aparate 

telefoni, pranimi, transmetimi, tela; teleskopë; takëm TV; aparate televizive; indikatorë 

temperature; instralime elektrike kundër vjedhjes; termometra; tremostatë; video kaseta; 

gëzhoja video lojrash; video disqe; video shirita, video ekrane; video incizues; video CD; 

DVD (video disqe); plejer dhe video incizues për CD, DVD dhe disqeve me reze të 

kaltërta; aparate audio visuale me paisje për këndim të gjatë; mbajtës të përshtatshëm, 

bartës, mbulesa të dizajnuara për video dhe kaseta zëri, CD, disqe laserike, videodisqe dhe 

DVD (video); mbështetës miu; telefon, telefon pa tel, telefon celular si dhe pjesë dhe 

komponentë për ato; çanta dhe kuti për telefonë; radio pejgjer si dhe pjesë dhe komponentë 

për ato; çanta për radio pejgjer; mbulesa, kontejner, bartës dhe mbajtës për celular dhe radio 

pejgjer; kufje; telefon veshi dhe mikrofonë/folës telefon për përdorim me celular; indikator 

thirjesh për telefonë, celular dhe radio pejgjer; maska sysh si mbrojtës nga rezatimet 

ndriquese; agjenda elektronike; zile alarmi elektronike; sisteme alarmi; lexues të bar 

kodeve; barometra; sirena; njësi qëndrore për procesuim (për procesuim të dhënash); çip 

(qarqe të integruara); kronograf (aparate për regjistrimin e kohës); tastierë kompjuteri, 

memori kompjuteri; bashkues akustik; bashkues (paiseje për procesuim të dhënash); media 

optike të dhënash; disqe optike; disqe magnetike; aparate për zhytje; maska për zhytje; 

takëm për zhytje; tabela doracak elektrinike, lapsa elektronik (për njësi për ekrane vizuale); 

penj për syza; syze (okular); erësues sysh; faks makina; filtra për fotografi; flopi disqe; 

shirita për pastrim të kokave për incizim; higometra; qarqe të itegruara; aparate 

interkomunikimi; ndërfaqje (paisje përndërfaqje ose program për kompjuter); makina 

faturimi; konvertues thjerzash (optike); njsi të shiritave magnetik për kompjuter; shirita 

magnetik; lugë matëse; mikroprocesor; modemë; makina për numrim dhe klasifikim të 

parave; monitorë (harduer kompjuteri); monitorë (programe kompjuteri); mi (paisje për 

procesuim të dhënash); fibra optike (filament si ndriques drite); syza optike; mallra optike; 

thjerza optike; sahat parkingu; paisje periferike të kompjuterit; këndmatës (instrument 

matës); takëm për radiotelegrafi; takëm radiotelefonie; skaner (paisej për procesuim të 

dhënash); gjysëmpërçues; transparenca (fotografi); shirita incizues; aparate demagnetizues 

për shirita magnetik; tela telegrafik; telegrafë (aparate);  teleprinterë; telepromterë; 

shpërndarës biletash; transmetues (telekomunikim); takëm transmetimi (telekomunikim); 

matës; video telefonë; alarm fishkëllues; priza veshës për zhytës; syza mbrojtëse për 

sportistë; helmeta mbrojtëse për sport; aparate dhe aksesuarë navigimi, posaqërisht antena, 

mbushës baterish, bateri, mbajtës të përshtatshëm dhe çanta; pragrame për lojëra 
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kompjuteri; publikime kompjuteri (të shkarkueshme); pragrame kompjuteri (softuer i 

shkarkueshëm); stero për përdorim personal; satelitë për qëllime shkencore; mbështetës të 

kyqit të dorës përpërdorim me kompjuter; kablo për telefon pa kablo; kapela antenash për 

celular; qarqe të integruara dhe CD-ROM-e për ruajtjen automatike të programeve për 

instrumente muzikore elektronike; mbrojtës dhëmbësh; kohëmatësit e vezëve; shenjat 

alarmi; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 09   

10   Aparate dhe instrumenta kirurgjike, mjeksore, dentare dhe vetrinare, gjymtyrë, sy dhe 

dhëmbë artificiale; artkuj ortopedik; materiale për qepje; aparate për matje tensioni; shishe 

për ushqim; bebiron për bebe; vata; batanie elektrike për qëllime mjeksore; kondomë; 

kontraceptiv jo kimik; aparate dentare; bebiron për shishe; kunj për veshë (pastrim); 

mbështetës për taban të rafsht; pinca; dorëza për masazh; dorëza për qëlime mjeksore; 

ndihmesa ndëgjimi për shurdhanë; mbrojtës të ndëgjimit; aparate terapeutike me ajër të 

nxehtë; qese akulli për qëllime mjeksore; inkubator për bebe; aparate për masazh; ripa 

materniteti; thasë foshnjesh; jastëk barku; jastëk ngrohës (elektrik) për qëllime mjeksore; 

jastëk gjumi për pagjumsi; sfungjer kirurgjikal; lugë për administrim mjeksor; stetoskop; 

barelë ambulance; pako termale për ndihmë të parë; krurës gjuhe; pe për qëllime dentare 

(instrumet dentar)¸ paisje kontraceptive; termometra për qëllime mjeksore; qese uji për 

qëllime mjeksore; oturak për krevat; unaza dhëmbësh; kompresa të ngrohta dhe të ftohta 

për qëllime mjeksore; jastëk me akumulator nxehtësie për qëllime mjeksore; inhalator; 

gjilpëra akupunkture; aprate për rehabilitim të trupit për qëllime mjeksore; basen për 

qëllime mjeksore; krevat, posaqërisht të bërë për qëllime mjeksore; hark mbështetës për 

mbathje; filtra për reze ultraviolete, për qëllime mjeksore; mbrojtës gishti për qëllime 

mjeksore; paryka flokësh; thika misri; qese dushi; çorape venash, paterica, lampa për 

qëllime mjekore; pompa gjinjsh; kupa vakumi; aparate reanimimi; priza veshësh (paisje për 

mbrojtjen e veshëve); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 10   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, furnizim 

uji dhe qëllime sanitare; aparate për kondicionim ajri; tharës ajri; aparate dhe makina për 

pastrim të ajrit; tapë hunde kundër spërkatjes; aparate filtrimi të ujit; ngrohës akuariumi; 

lampa akariumi; montime dhe instalime për banjo; ngrohës banje; ngrohës krevati; aparate 

për ftohje të pijeve; drita biçiklete; batanije lektrike për ngrohje; bojler, posqërisht për 

ngrohje dhe bojler uji; toster; qilima që ngrohen me rymë; drita tavani; llambadar; drita 

elektrike për pemën e krishtlindjes; drita akuariumi; lampa; filtra për kafe elektrik; makina 

për kafe; kafeterie me filtër; furë për pjekje të kafes; kontejner ngrirës; gatues; aparate dhe 

instalime gatimi; paisje elektrike gatimi; instalime përftohje për ujë dhe lëngje; instalime 

për ftohje për duhan; jastekë me pajisje ngrohëse (jastëk), jo për qëllime mjekësore; 

frigorifer me ngrirje të thellë; ngrirës të thellë elektrik; aparate dezinfektimi; shpërndarës 

desinfektimi për tualetë; aparate destilimi; tharës flokësh; filtra për ujë të pishëm; aparate 

për tharje të sanës dhe ushqimit të kafshëve; lampa elektrike; fener kinez; fen (kondicioner 

ajri); fen elektrik; ngrohës (elektrik) për shishe ushqimi; instalime për vlim të ujit; ; 

ornamente fontane; ngrirës; roster (pjekje) për fruta; pllaka metalike për pjekje dhe skuqje 

të ushqimit; aparate fërgimi; aparate dore për tharje për dhomë banje a larëse; montime për 

ajër të ngrohtë; stufa për ajër të ngrohtë; pllaka për ngrohje;  bojler për ujë të ngroht; numra 

ndriçues për shtëpi; lagështues; kuti akulli; aparate dhe makina akulli; çajnik elektrik; 

mantel lampe; oxhak lampe; qelqe lampe; globe lampe; reflektor lampe; hijezues lampe; 

lampa; hijezues lampe; fener për ndriçim; tharës elektrik për lavanderi; drita llambe; 

ndriçues; fura mikrovale; instalime për ftohjen e qumshtit; çezma mikse për ujësjellës; 
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ngrohës pjatash; pishtar të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; tigan i thellë elektrik me presion; 

enë me presion për ujë; radioator elektrik; kabina për ngrirje; dhoma për ngrirje; aparate për 

ngrirje; roster; aparate fërgimi (paisje gatimi); rotullues zgare; kapse për zgarë; pjekëse; 

gurë llave për përdorim në zgara; llampa sigurie; kabina dushi; priza për drita elektrike; 

kolektor solar (ngrohje); tas tualeti; ulëse tualeti; kapak ulëse tualeti; tualet portabël; 

urinues; hekur elektrik për pite; hekur elektrik për pjekje; tigan për ngrohje; lavaman 

duarsh; ngrohës uji; aparate dhe makina përpastrim të ujit; sterilizues uji; pastrues elektrik 

të ajrit; paisje kundër verbrimit për automobilë (paisje dritash); paisje kundër verbrimit për 

automjete (paisje dritash); lampa harkore; autoklav (gatues elektrik me presion); tuba banje; 

paisje mbrojtëse të dedikuara për instalime dritash; difuzer drite; çakmak fërkues për ndezje 

gazi; drita për automjete motorike; drita për automjete;  stufa; stufa ( aparate ndriçimi); 

gatues orizi; kofano për nxjerje për kuzhinë; vaska banje; instalime banje; aprate për nxirje; 

makina për bukë; toster buke; batanije elektrike, jo për qëllime mjeksore; aparate për tharje 

të ushqimeve organike; shkrirës, ngrohës, kondicioner ajri, aparate për ngrohje për shkrirje 

të xhamave të veturave; drita të përparme për automjete; fishe për drita elektrike; filtra 

(pjesë të instalimeve shtëpiake ose industriale); ngrohës këmbësh (elektrik ose jo elektrik); 

ndezës gazi; bojler gazi; aparate për pastrim të gazit; aparate avulli për fytyrë (për sinuse); 

poça drite; ngrohës uji; elemente për ngrohje; kapak radiatorësh; radiatorë për ngrohje; 

aplikime elektrike për bërjen e jogurtit; oxhaqe, shtëpiake;  lagështues për radiatorë të 

nxemjes qëndrore; fen elektrik për përdorim personal; instalime për sauna; drita për zhytje; 

paisje ngrohëse; aparate dhe instalime për zbutje të ujit; aparate për vorbulla uji; djegës për 

parfume; pllaka për ngrohje për pjekjen e petullave; aparatura dezodorimi me  aromatizues 

rimbushës në automjetet motorike; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë 

në klasën 11 

12   Automjete; aparate për lëvizje toksore, ajrore ose ujë; paisje kundër verbrimit për 

automjete; alarm kundër vjedhjes për të automjeteve; paisje kundër vjedhjes për automjete; 

karoca bebesh; zile për biçikleta dhe treçikleta; çikleta, biçikleta dhe treçikleta dhe pjesë 

dhe komponente për ato; karroca; karoca dore; mbulesa ulësesh për automjete; veshje 

mbrojtëse për çikleta, biçikleta dhe treçikleta; trajtim karroce; pushues koke për ulëset e 

automjeteve; mbulesë për karroca bebesh; mbulesë për automjete; bori për automjete; nyje 

shpërndarëse; bucelë e  rrotës; bartës bagazi për automjete; rrjeta bagazhi për automjete; 

karrocë dy rrotëshe; baltprirës; paisje kundër rëshqitjes për rrota të automjeteve; pedalje për 

barka; lopate barkash; pedalje për çikleta; pompa për çikleta, biçikleta dhe treçikleta; 

mbulesa për karroca bebesh; mbulesa ulësesh për çikleta, biçikleta dhe treçikleta ose 

motoçikleta; ulëse për çikleta, biçikleta dhe treçikleta ose motoçikleta; rripa sigurie për 

ulëset e automjeteve; karige sigurie për fëmijë për atomjete; ulëse automjetesh; parzmore 

për ulëse të automjeteve; erësues të adaptuar për automjete; goma për rrotat e automjeteve; 

tapiceri për automjete; mbulesa automjetesh; karrocë me rrota; pastres të dritareve të 

automjeteve, aparate për shpërndarje të aromës në automjete; aeroplan; jastëk sigurie 

(paisje sigurie për automjete motorike); tollumbace; autobus motorik; pasqyra për pamje të 

pasme; motor autobusi; vetura; motoçikleta; karoca shopingu; goma për çikleta, biçikleta 

dhe treçikleta ose motoçikleta; automjete elektrike; automjete uji; mbulesa për doreza 

dyersh për automjete motorike; rimorkio(automjete); rimorkio për tërheqje për automjete; 

mbulesa për timon automjetesh; segment frenash për automjete; mbules frenash për 

automjete; frena për automjete dhe biçikleta; këpucë frenash për automjete; vetura 

kampimi; motor elektrik për automjete toksore; mbajtës biçikletas, çikletash (pjesë të 
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biçikletave dhe çikletave); rath të rotave të biçikletave, zile, zixhir, shporta, drejtues 

(timon), motor, pompa, rrota, korniza, goma, mbulesa për ulëse, goma të brendshme, spicë; 

indikatorë drejtimi për automjete dhe biçikleta; automjete me drejtim nga distanca; alarm të 

pasmë për automjete; goma rotash për automjete; balestra pezullimi (amortizator) për 

automjete; parakolp automjetesh; bord vrapimi për automjete; rrathë për rota veturash; 

veshje e jashteme për riparim të gomave të brendshme; dhëmbzor për automjete toksore; 

shporta të përshtatura për biçikleta; balansues peshe për rrotat e automjeteve; rrota për 

karoca; pajisjet jo rrëshqitëse për goma të automjeteve, në veçanti zinxhirët e dëborës; 

baltprirës; zorrë për gomë pneumatike; pompa ajri (aksesuar automjetesh); ulëse dhe 

mbulesa ulësesh për motoçikleta;mbulesë për rrotë rezervë për automjete; pastrues dritash 

të përparme; parafango për anije; karocë dore (pune); trasnportues skish për automjete 

motorike; transportues biçikletash për automjete motorike; kapse zhurme për rrota;  

zhurmues për rrota; spoiler për automjet; kapak për rezervuar karburanti për automjete; 

valvula për goma automjeti; çakmak cigaresh dhe purosh për automjete motorike; i gjith 

malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 12   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre, shufra nga metealet e çmuara, tel nga metali i 

çmuar, buste nga metale e çmuara, ornamente kapele nga metalet e çmuara, kuti nga 

metalet e çmuara, kuti stolish (arka ose kontejner) nga metale të çmuara, ornamente 

këpucësh nga metalet e çmuara, lidhëse argjendi (tela argjendi); stoli, gurë të çmuar; 

instrumente kronologjike dhe horologjike; stoli dhe objekte ornamentale të reme; broshe; 

kopsa për rripa ore; zinxhir; varëse; monedha; bexhe nga metalet e çmuara; buton 

manshete; vathë; ari i remë; tase dhe qypa (nga metale të çmuara); objekte nga imitimi i 

arit; arka stolish; kuti stolish; qafore; gjilpëra (stoli); gjilpëra shenja për xhaketa; unaza; 

statueta dhe statu nga metali i çmuar; kapse kravate; orë dore dhe orë xhepi dhe pjesë dhe 

komponent për ato; shirita orësh; zinxhir orësh; arka për orë xhepi; matës kohe; xhilpëra 

ornamentale, xhilpëra kravate; medalje; unaza çelsash; çanta dhe arka për çelsa të bëra nga 

metale të çmuara dhe gurrë të çmuar; varëse; bexhe nga metale të çmuara; byzylik (stoli); 

arka për orë (prezantime); arka orësh; matës (bërje orësh dhe sahate); diamantë; artikuj ari; 

gjerdan ari, byzylyk ari, unaza argjendi, gjerdan argjendi, byzylyk argjendi; kostume 

stolish; gurë gjysëm të çmaur; punë arti nga metale të çmuara; orë alarmi; lidhse manzhete 

nga shenili; figurina (statueta) nga metale të çmuara; orë kontrolli; zinxhirë çelësash me 

gurë të çmuar; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 14.      

15   Instrumete muzikore; instrumente muzikore elektronike; stenda dhe mbajtës të 

instrumeteve muzikore; kuti muzikore; arka (mbulesa) për instrumete muzikore; sintezajzer 

muzike; aparate rotullues për fletë muzikore; stenda muzikore; spango për instrumete 

muzikore; pirun muzikor (zëri); thupër dirigjenti; rul mozikor për kuti muzikore; të tjera për 

instrumete muzikore; arka për instrumete muzikore; kastanjeta; rul i perfomuar muzikor; 

plectrum; çekiç rotullues (muzik); pjesë dhe aksesuar për instrumete muzikore për aq sa 

janë të përfshirë në klasën 15; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në 

klasën 15   

16   Letër, karton skeda (rekuzite zyrash), kartela njoftimi (zyre), mbështetëse për gota bire, 

pamflete, letër shkrimi, flete që nuk e lëshojnë lagështinë për paketim të ushqimit; figurina 

(statueta) nga letra mache, filtër letre; mbështjellës shishesh nga kartoni ose letra; kartela 

urimi; letër nga tuli i drurit; kuti letre për kapela, filter ( leter kfeje), tube kartoni, peshqir 

fytyre nga letra, letër mache, mbulesa letre për vazo lulesh, kordele letre, produkte letre të 

disponueshme, letër kuzhine, çese letere, pergamë letre, paketime (jastëk, mbushje) 
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materiale letre dhe kartoni, mbulesa pasaporti, kontejner kremi nga letra, karta të reme të 

ndryshme nga ato për lojë, fletë absorbuese nga letra ose plastike për paketim të ushqimit, 

linja vizatuese nga letra, e parfumuar ose jo, mbulesa tavoline (tepih), letër mbështjellëse, 

doracak; materiale të printuara; material libërlidhës; fotografi; materiale zyre; adeziv për 

qëllime shtëpiake ose zyre; materiale artistësh; brusha pikturimi; tastiesa dhe rekuzita zyre 

(pos mobiljeve); materiale për mësimdhëni dhe instruksioni (pos aparateve); materiale 

plastike për paketim, që nuk përfshihen në klasat tjera; shkronja shkrimi; bloqe printimi; 

kalendar, libra, katalogje, posterë, periodikë, publikime të printuara, gazeta dhe magazine; 

kartela urimi; instrumete shkrimi; vula gome; vula dhe vulosës; mbështetës vule, 

mbështetës inke (ngjyre); foto albume; varëse për korniza vizatimesh, pikturash, 

fotografish; këmbalec piktorësh; letër absorbuese të  ngjyres për mbulesë; stenda 

fotografësh; tintë; facoleta letre, letër tualeti, peceta letre për heqjen e make-up-it; peshqir 

nga letra; vend mbështetës për gota nga letra ose kartoni; letër për paketim, letër për 

mbështjellje dhe materiale paketimi nga kartoni; ngjyra uji për artistë; reproduksione 

grafike, portrete; litografi; lapsa, stilolapsa, fontanë stilolapsash, stilolapsa me maje sferike; 

penda; mbajtës stilolapsash; gëzhoja dhe rimbushës për stilolapsa dhe instrumete shkrim; 

maje stililapsash, krajonë; arka lapsash; prehës lapsash; makinë prehëse për lapsa; kapse 

për zyre; leter zbukuruese; mbajtës letre, kunj për vizatime; pastele; adeziv për zyre ose 

qëllime shtëpiake; leter mache; letër gjurmësh ose qëndruese; letër mbushëse; hapës letre; 

rekuzite zyre; shirit adeziv dhe përhapës të shiritit adeziv; materiale vizatimi, tabela 

vizatimi, stilolapsa dhe instrumente; takëm vizatimi; album për koleksionim të pullave 

postare dhe monedhave; qese dhe zarfe nga letra; fshirës inke (ngjyre); mbajtës të librave; 

kanavacë për pikturim; notes; agjenda dhe ditarë; skeda (rekuzita zyrash); mbështetëse 

letere; shënues, letër shkrimi; letër vizatimi; arka stilolapsash; shkums, drasa të zeza, drasa 

të zeza për poster; mbajtës pasaporti; mbajtës për libra qeqesh; piktura; klishe; produkte 

fshirëse, gomë fshirëse, lëngje korektuese; hapës elektrik letre; fletë muzikore; drasë e zezë 

e dukshme (reklamuese); ornamente letre (dekorime); peshqir letre; peceta tavoline nga 

letra; çese sandviçesh nga letra ose plastika; valixhe dhe çanta nga kartoni; libra 

ngjyrosësh; skeda raportuese; letër për libra ushtrimesh; notes xhepi; flomasterë; 

libërlidhës; takëm lapsash; takëm krajoni; vizore; mbështetëse për shkrim; libër autograf; 

kapse për zyra; aparate kapse; shenja reziku; coptues (rekuzitë zyre); makina laminimi 

plastik dhe paisje (rekuzitë zare); aparate për vulosje të nxehtë për aplikim të mbulesave 

mbrojtëse në dokumente dhe fotografi; mbulesa kartelash dhe arkash; dekoracione letre për 

kuti sanduçesh ose ushqim; albume; çanta (qese dhe zarfe) nga letra ose plastika, për 

paketim; lidhës fletësh (regjistra); kuti kartoni ose letre; kartela; stenda dhe kuti për vula 

dhe vulosësh; libra komik; kompas për vizatim; shirita letre dhe kartela për incizim të 

programeve kompjuterike; letër kopjuese (zyre); fluid korektues (rekuzita zyre); mbulesa 

gishtash (rekuzita zyre);  flamuj nga letra; shirit i gomuar; fjongo me tintë; skedë për letër; 

etiketa, jo nga tekstili; harta gjeografie; kartela urimi muzikore; Mbështetës (zyre); kuti për 

ngjyrosje (artikuj për përdorim në shkollë); publikime të printuara; coptues letre për 

përdorim zyre; mbajtës të lapsave; pulla postare; stiker; kunj pikturimi; bileta; shirit makine 

shkrimi; makina shkrimi (elektrike ose jo elektrike); mbulesa; brusha shkrimi; shkums; 

mbulesa (zyre); mbulesa për vazo lulesh nga letra; përparse e letrës; çese për gatim në fura 

me mikrovalë; filtara letre për kafe; libra (të vegjël); dizajne qendisëse (modele); thika letre 

(rekuzita zyrash); mbulesa tavoline nga letra; pëlhurë tavoline nga letra; tabela me shenja 

nga letra ose kartoni; etiketa për kartela indeksi; letra të shumta; letër absorbuese për kujdes 
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fytyre; stiker për celular; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 

16; makina adresimi, makina frankimi, maina për ngjitje të pullave postare ose printim të 

pullave frankuese, duplikatorë, perforator (rekuzita zyrash); kapse me shtypje (rekuzita 

zyrash); materiale artistësh, do me thënë materiale vizatimi, pikturimi dhe modelimi; 

materiale mësimdhënie dhe instruksioni (pos aparateve) në formë të materialeve të 

printuara, modele gjeologjike, globe toke, paisje për vizatim në drasë të zezë; makina 

shkrimi dhe rekuzita tjera shkrimi (pos mobiljeve), do me thënë paisje jo elektrike zyre; 

materiale plastike për paketim, do me thënë mbulesa, çanta dhe foli; etiketa shpine për 

shkronja, libra arkivi, shirita mbushës, fletë ndarëse, indekse, foli për dokumnet të shpuar; 

skeda dhe kuti, skeda indeksesh dhe skeda shenjash; kapse; shrit elastik (zyre); rul 

korektues; forma librash; mbajtës stilolapsash; lamininues dokumentash; coptues letre për 

nevoja zyre; karta indeksi, kartela skedash desktopi; mbulues termal lidhës; arka kartelash 

dhe biznesi nga metali; kuti vizatimi (rekuzita zyrash); mbajtës të indeks kartelave 

((rekuzita zyrash); paisje zyrash pos mobiljeve); mallra nga letra dhe zëvendëues për 

tekstil, posaqërisht facoleta, peceta tavoline, peshqir për heqjen e make up-it, peshqirë 

fytyre, peshqirë, mbulesave të tavolinës, peshqirë për çaj dhe dhe ruleve të kuzhinës; 

piktura, me korniza ose pa korniza; takëme shkrimi; çese mbeturinash nga letra ose 

plastika; akuarele (ngjyrosje); bojë për vula; shablon për tapeta; materiale ndaluese nga 

letra ose kartoni; mbajtës shkronjash; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i 

përfshirë në klasën 16   

17   Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, fije azbesti, azbest i rafsht, azbest, tjegulla azbesti, 

pëlhura azbesti, mbulesa azbesti; materiale të forta izoluese; mika të përpunuara ose 

pjesërisht të përpunuara, pllaka izoluese nga mika, atikuj dekorativ (bexhe) të bëra nga 

mika, produkte izoluese elektrike nga mika; materiale për mbulim të gomve, ngjitës gome 

për qypa, valvula kërcitëse nga goma, solucione gome, mbështjellës prej gome për 

mbrojtjen e pjesëve të makinave, ndalues gome dhe shok absirbues nga goma, rathë nga 

goma, ndalues gome; pëluhurë gome, zorrë të bëra nga goma, gomë likuide; plastikë në 

formë të shtrydhur për përdorim në prodhimtari; materiale izoluese, ndaluese dhe 

paketuese; tuba fleksible (jo nga metali); komponent ngjitës për lidhje; ngjyra izoluese; llak 

izolues; rondele plastike; mbulesa izolues për dysheme; lidhës (jo nga metali) për tuba; 

mallra azbesti, do me thënë mbulesa, paketime, pëlhura, letër azbesti, karton, tabanë; mallra 

nga mika do me thënë tabela izoluese; mallra gome, gutaperkë ose gomë në formë bloqesh, 

plakave, shufrave, folive, fijesh ose shiriti; (të gjitha si produkte gjysëm të përpunuara); 

mallra gome, gutaperkë ose gomë, do me thënë (jo për përdorim në tekstile), dorza 

izoluese, larës, zbutës, unaza, tuba dhe gypa pjesë lidhëse, materiale paketuese dhe tapiceri; 

zorë për ujitje; zorë për ujitje të luleve dhe bimëve; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa 

është i përfshirë në klasën 17   

18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshirë në klasat tjera do me thënë çanta letrash, çanta dokumentesh, lëkurë e dhisë, të 

ndryshme nga ato për qëllime pastrimi, lëkurë, çanta dokumentesh, kuti lekure ose tabela 

lëkure, këllëf, nga lëkura, për pranverë, fletë lëkure deri në gjunj për pranverë, parzmore 

për kafshë, kuti kapelash nga lëkura, kuti nga lëkura ose tabela lëkure, shirita mjekre, nga 

lëkura, kamxhik nga bishta të macës. kuti krediti dhe kartelash ( kuletë), lekurë e reme, 

rripa lëkure, tabela lëkure, lidhëse (lëkure), valvula nga lëkura, shirita nga paisje të forta, 

mbulesa mobiljesh nga lëkura, valixhe udhtimi, valixhe (kofer), shala për kalurim, ripa 

shale; këllëf lëkure ose copëza lëkure ; blinker (për prazmore), ripa lëkure për gjoks, çanta 
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për sport, çanta me rrota, arka për biznes kartela, gjurmë (prazmore); lëkurë kafshësh; 

valixhe dhe çanta udhëtimi; bastunë; kamzhik, pajime kuajsh dhe shala, çanta, çese dhe 

kuleta xhepi, arka çelsash, çanta paketimi për ëmbëlsira; çanta tualeti; attache arka; çanta 

shpine; thasë për veshje ; çanta shopingu; rripa nga lëkura; rripa supesh; bastunë; arka 

kartelash (notes); kular për kafshë ose qen; arka çelsash; shirit lëkure ose nga imitimi i 

lëkurës; çanta tualetarie; turizë; çanta shkolle; doreza koferësh; koferë; takëme udhëtimi; 

valixhe garderobe udhëtimi; mbulesa çadre; doreza çadrash; rripa koferësh; çanta plazhi; 

çantë (lëkurë e zbukuruar); kuti dhe arka nga lëkura ose tabela lëkure; çanta dore; rripa 

lëkure; shkopinj alpinizmi, arka muzikore; çanta rrjetash për shoping; çanta shkolle; çanta 

veglash nga lëkura ose imitimi i lëkurës (të zbrazëta); çanta udhëtimi; çanta lojërash 

(aksesuarë gjuetie); çanta, çese dhe zarfë nga lëkura, për paketim; shtesa nga lëkura ose 

imitimi i lëkurës për mobilje; korniza për çanta dore; arka bartëse për bebe; çanta udhëtimi 

me rul; arka të biznes kartelave (çanta udhëtimi); çanta të përshtatshme (vjehre); çanta 

shkolle, torbë për bartje të bebeve dhe hobe për foshnje; mbulesa kafshësh; zorë për bërjen 

e salqiqeve; shkopinj për gjueti (ulëse); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i 

përfshirë në klasën 18 

 19   Materiale ndërtimi (jo metalike); tuba të forta (jo metalike), për ndërtim; asfalt, zift 

dhe  bitum; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, (jo metalike); grila ( jo 

metalike); veranda (jo metalike) për ndërtim; parket dyshemeje; qelq ndërtimatrie, 

posaqërisht pllaka, panelë çatie nga qelqi; kuti letre dhe kontejner për muratori; 

shperpllaka; dru, gjysmë i përpunuar, posaqërisht për gjellë, tabela, panelë; dysheme, jo 

metalike; sera të (transportueshme); jo metalike; rrërë dhe zhavor akuariumi; erësues (të 

jashtëm), jo metalik dhe jo nga tekstili; instalime për parkim të biçikletave, jo metalik; 

shtëpi të parafabrikuara (paisje); ekran insektesh, jo metalik; pllaka dyshemeje, jo metalike; 

gëzoftari druri (fije); panelle druri; punë artizanale të gurit, betonit ose mermerit; gurë 

artificial; kasole ekspozitash; qypa deltine; banjo për zogj dhe kafaze, jo metalikë; kafaze, 

jo metalikë; terra cotta; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 19   

20   Mobilie, pasqyra, korniza për piktura; mallra nga druri (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 posaqërisht bartë brushash, artikuj dekorativ nga plastika për 

gjëra ushqimore, ndarëse vetqëndruese, mobilje, byzylik identifikimi, jo metalik, pllaka 

identiteti, jo metalike, doreza (kapse) jo metalike, punë artizanale të bëra nga druri, dylli 

ose plastika, doreza thikash, jo metalike, pjesë mobiljesh nga druri, dyer mobiljesh, 

dekoracione mobiljesh, nga guaca, ekrane (mobilje), vende kartash të drurit dhe plastikës, 

derdheje për korniza pikturash, tabela me shenja nga druri ose plastika, vitrina për stoli, 

mbështetës për bimë dhe dru, tabaka, jo metalike, doreza dyersh, jo metalike, rahës dere, jo 

metalike, instrument (ere) (dekorim); jastëk mbështetës ajri, dyshek ajri, jastëk ajri; thasë 

gjumi; perde shtrati për dekorim; shtesa krevati, jo metalik; shtretër (pos çarçafëve); 

shtretër për kafshë shtëpiake; kosha plehrash, jo metalike; kapak shishesh; rafte shishesh; 

tapë për shishe; kartela çelsi nga plastika; arka; instrumet (tinguj) erre; çengela veshjesh; 

varëse kapoti; çengel kapoti; mbajtëse kapoti; kontejner, jo metalik; mbajtës perdesh; 

çengel perdesh; binar perdesh; unaza perdesh; makara perdesh; lidhje për tërheqje të 

perdes; jastëk mbështetës; dipenzer peshqiri; kanelë për kafshë shtëpiake; paisje për krevat, 

mobilje, dyer; korniza për qendisje; statueta nga druri, dylli, suva ose plastika; mbrojtës nga 

zjarri; piedestale për vazo lulesh; mbajtës lulesh; mbajtës kapelash; karige të larta për bebe; 
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numra shtëpie, jo metali, jo ndriçues; kuti shtrati për kafshë shtëpiake; pllaka identiteti, jo 

metalike; kabina indeksi; ecje bebesh (dibek); objekte publike inflatible (ajr); kuti 

shkronjash; mbajtës për displej gazetash; dyshekë; kuti plaastike për paketim; jastëk; 

shportat plastike (përveç shportave të mbeturinave ); pllaka regjistimi për automjete; shenja 

informacioni; vegla dore; rafte magazinash; shporta thuprash; korniza pikturash; shirita 

dekorativ për skaje nga plastika dhe druri për përdorim në montimin e dritareve; ornamente 

dhe dekorime për dyer dhe dritare nga plastika, dylli, 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; shtrënguese ripash për çanta; kuti 

plastike për erëza dhe shije; mbështetës koke për pushim; dekorime nga plastika për 

zbukurimin e kutive për ruajtje të ushqimit; unaza dhe zixhir çelsash, jometalik; ndalës 

dyshemeje; koltuke; kosha, jo metalik; shteretër; stola (mobilje); arka nga druri ose 

plastika; kabina pune; dolape robash; vagonetë për kompjuter (mobilje); arka dhe kuti nga 

plastika ose druri; karige: sënduk për lojëra; tapë; mbulesa veshjesh (ruajtje); krevat 

fëmijsh; perde bambusi; koltuk për shtrirje; tavolina; vagonetë dreke (mobilje); çlodhës 

koke (mobilje); tabelë çelsash për varje të çelsave; rafte librarish; mbyllës; mbyllës (të 

ndryshëm nga ato elektrik), jo metalik; kukulla robaqepsie; rafte (mobilje); këmbalec për 

prerje druri; mobilje shkolle; ulëse; sofa; tryezë; tabela ansore (mobilje); mbajtës çadrash; 

shteretër për fëmijë; vitrina; tabela ekspozitash; kurthe për drenazhim (valvula) nga 

plastika; tabela veshëse; mbështetëse këmbësh; shporta; shkallë nga druri ose plastika; 

kabinete mjeksie; rogoz, i lëvizshëm, për lavaman; pllaka me emra, jo metalik; pllaka 

regjistrimi, jo metalike, për automjete; kunj dhe gjilpëra (jo metalike); vende bebesh të 

rethuara; vend për gërvishtje të macave; rafte; erësues të brendshëm; punë arti 

(dekoracione); figurina dhe statueta si dhe ornamente dekorative 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 dylli, suva ose 

plastika; kuti pillullash (druri, plastika); kapak shishesh; kafshë të mbushura (lodra); urna 

funerale; pasqyra dore posaqërsiht pasqyra tualeti; ecësh fëmijsh (dibek); kunj tendash, jo 

metalik; kabinete zyrash; kapak shishesh nga qeramika; kapak shishesh nga porcelani i 

pastër, kristali, qelqi, argjila, terra cotta dhe porcelani; tavolina shitëse (tezga); mbajtës të 

kapotëve; çanta gjumi për bebe; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në 

klasën 20 

 21   Enë dhe kontejnerë shtëpie ose kuzhine; krehër dhe sfungjer; brusha (pos brushave për 

pikturim); artikuj për qëllime pastrimi; fill çeliku; qelq i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (pos qelqit që përdoret në ndërtimtari); qelqurina, porcelan dhe enë argjili, për aq 

sa nuk janë të përfshirë në klasat tjera; banja portable për bebe; kosha për qëllime 

shtëpiake; pehar; kafaz për zogj; mikser; krik anijesh; hapës shishesh; enë; kuti sapuni; 

tabela buke; kovë; kabare (govatë); kafaz për kafshë shtëpiake; kallëp për torte; kallëp për 

nafore; fikës kandelash; unaza kandelash; kandelabër (qiri mbajtës); kanaqe me karamela; 

arka për krehër; vazo nga porcelani, porcelani i pastër; shkopinj për ushqim; lecka pastrimi; 

mbështetës për shishe dhe gota, jo nga letra dhe jo nga plastika; mikser për kokteje; filtara 

kafeje, jo nga letra; mulli kafeje; porcelator për kafe; shërbime kafeje; ibrik kafeje; krehër 

elektrik; krehër për kafshe; qese silikoni për përzierjen dhe përzierje të brumit; ibrik; hell 

për gatim; kovë akulli; kuti portabël për akull, jo elektrike; nxjerësh tapash; mbulues enësh; 

mbulues vazosh lulesh; enë qeramike; filxhan; pllakë për prerje për kuzhinë; bokall; ngrirës 

të thellë; mbajtës i supës; shpërdarës supe; shishe për pije, gota, koritë; enë për amvisëri ose 
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për përdorim në kuzhinë; enë; rafte për tharje për larje; kosha plehrash; kupa vezësh; koritë 

për ushqim; vazo lulesh; dorëza për qëllime shtëpiake; gastare; rende; kontejner izolues të 

nxehtësisë; ngrohës për shishe ushqyese, jo elektrike; mbajtës për lule dhe bimë; ibrik 

termal; kallëp për kube akulli; mbulesë e formuar për drasën për hekurosje; ibrik; kazan; 

mbajtës thikash; pllaka rrotulluese me ndarje; takëm likeresh; kontejner ushqimi; mbajtës i 

kartës së menysë;enë teneqesh; lugë për përzierje; lecka; mbajtës për peceta; unaza 

pecetash; kanaqe me grykë për ujitje; mbështetës për pastrim; tigane; pllaka letre; prerës 

pastash; mulli letre; avullues parfumesh; shporta pikniku; bankë gici (lodër); kapak 

tenxherje; gatues me presion; rruajtës (enë) kripe; enë piperi; tigan me bisht të gjatë; pjatëz 

për salcë; mbështetës për fërkim; brusha rrojesh; këmishë (pëlhurë) për barelë; brusha për 

mbathje; lugë këpucëash; këpucë druri (këllëp); sita; absorbues tymi për qëllime shtëpiake; 

mbajtës sapuni; tas supe;  takëm erëzash; mbajtës lugësh; lugë për qëllime shtëpiake; 

mbajtës brushash për rroje; statua porcelani, argjile ose qelqi; statueta porcelani, argjile ose 

qelqi; sita; shiringë për ujitje lulesh dhe bimësh; takëm tavoline dhe thikash; krikëll; sitë e 

brendshme çaji, kuti çaji; sherbime çaji; çajnik; brusha tualeti; mbajtës letre tualeti; sfugjer 

tualeti; mjete tualeti; brusha dhëmbësh; brusha dhëmbësh, elektrike; mabjtës rëmojcash, jo 

nga metali i çmuar; rëmojca; kuti shtretër (pjellje); tabaka për qëllime shtëpiake; 

mbështetës enësh; presë pantallonash; presë pantallonash; termos izolues dhe termal; hekur 

naforesh dhe torte; hekur kuzhine dhe pjekje, jo elektrik; tabela larëse; vaskë për larje; 

kanaqe për ujitje; paisje për ujitje; aparate lustrimi për qëllime shtëpiake, jo elektrike; 

objekte arti nga porcelani, argjila ose qelqi; ornamente dekorative për dritare ose dyer nga 

qeramika, porcelani i pastër, qelqi, kristali, argjila, terra cotta ose porcelani; kuti ose 

kontejner për ruajtjen e ushqimit (të ndryshën nga metale e çmuara); kurthe minjsh; pe për 

qëllime dentare; kontejner për qëllime shtëpiake dhe kuzhine nga qelqi, porcelani dhe 

argjila për aromatizim dhe aromë; shishe frigoriferi; kuti qelqi; fshesa; mallra brushash; enë 

gjalpe; mbulesa për enë gjalpe; instrumente pastrimi, që operojnë me dorë; kapse robash; 

çanta dhe kuti të ftohta portable, jo elektrike; kavanoza biskotash; pajisje gatimi jo 

elektrike; brusha vetullash, brusha për mbathje; tigan për fërgesa; hinka; dorëza kopshtarie; 

gavanos qelqi (kontejner); fryrës pluhuri; mikser dorre (tundues likeri); sitë çai, jo nga 

metali i çmuar; përzierës, rahës vezësh, jo elektrik; enë metali për bërjen e akullit pijeve të 

akullta; prerës (biskotash) ëmbëlsirash; mbajtës takim për tryezë për qëllime shtëpiake, 

mbajtës erëzash; veshje kundër pluhurit; tundues kokteli; pudër kompakte, jo nga metali i 

çmuar; kuti tabletash dhe pilulash; kapak nga druri ose plastika për fytyrë për kuti peshqiri; 

mbajtës brushash dhëmbësh; pe për qëllime dentare; manovrim me pe për qëllime dentar 

(duke qenë mall i përshtashëm për pe për qëllime dentare); akuariume shtëpie; mbulesa 

akuariumesh; shiringa për ujitje lulesh dhe bimësh; kuti dritaresh (për vazo); përzierës 

kokteji; mbyllës për kapak tenxherje; aparate dekorimi për qëllime personale; pjata tavoline 

të disponueshme; termos pijesh për udhëtar; zgara dhe mbështetës zgare; kashtë për të pirë; 

paisje për gatim; aparate uji për pastrim të dhëmbëve dhe çamçakëz; filxhan letre dhe 

plastike; spërkatës; unaza dhe gardhe peshqirësh; bankë gici (lodër); mbulesë çaji; terarium 

i brendshëm (kultivues bimësh); terarium i brendshëm (vivar); raft robesh, për tharje; bankë 

gici (lodër) nga metali; paisje elektrike për gjuajtje dhe vrasje insektesh; aplikime për 

heqjen e make up-it (elektrike); kontejner nga metali i çmuar për qëllime shtëpiake; takëm 

kafje nga metali i çmuar; ibrik kafje nga metali i çmuar, jo elektrik; kontejner kuzhine nga 

metali i çmuar; mbajtës dhe unaza pecetash nga metali i çmuar; pudër kompakte nga metali 

i çmuar; takëm tavoline nga metali i çmuar; këllëf çajniku; brusha të bëra nga druri, dylli, 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

516 

 

gipsi dhe plastika; grirës, jo elektrik; mbajtës enësh; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa 

është i përfshirë në klasën 21   

22   Litarë, spango, rrjeta, tenta, streha tenda), pëlhurë e gomuar, vela, thasë dhe çanta (për 

aq sa nuk janë përfshirë në klasat tjera); materiale mbushësh dhe për mbushje (pos nga 

goma dhe plastia); materiale tekstile fibroze të pa përpunuara; litar për tërheqje veturash; 

shirit (jo metali) për mbështjellje dhe lidhje; mbulesa automjetesh, jo të përshtatshme; rrjetë 

varëse për shtrirje; tendë nga materiale sintetike dhe tekstile; pupla për shtretër; thasë, 

mbulesa dhe çanta nga tekstili, për paketim; fije, jo nga metali, për mbështjellje ose lidhje; 

vatë për filtrim; mbështjellës kashte për shishe; bar për tapiceri; shirita për erësues 

venecian; shirit, jo metali, për manipulim me ngarkesa; shakllë litar; ashkla dhe lesh druri; 

talash; thasë për larje të trikotazhit; shirita dhe rripa për ruajtje të kutive të ushqimit ose 

kontejner kuzhine; pëlhurë e gomuar; çanta e tekstilit ose mëndafshi për paketimin e stolive 

apo bizhuterive; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 22   

23   Fije dhe tjerje, për përdorim në lëmin e tekstilit; fije dhe tjerje nga pambuku; fije dhe 

penj për qepje; tjerje dhe fije; lesh për thurje, tjerje dhe fije leshi, thurje mëndafshi; i gjith 

malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 23   

24   Tekstil dhe mallra tekstili, për aq sa nuk janë të përfshira në klasat tjera; mbulesa 

shtrati; çarçaf shtrati; mbulesa tavoline; facoleta; peceta tavoline; banderola; peshqir banje; 

çarçaf  krevati; mbulesa shtrati; batanije; erësues ruli nga materiale tekstili; veshje; mbulesa 

mobiljesh nga tekstili; mbulesa mobiljesh nga plastika; jastëk të remë; perde dere; pëlhurë 

si imitim të lëkurës të kafshëve; peshqir; dorashka për pastrim; çarçaf për mirëmbajtje 

shtëpie; etiketa të robave; facoleta për heqjen e make up-it; mbështetës vendi; mbulesa 

dyshekësh; rrjeta muskonjash; këllëf jastëku; materiale plastike si zëvendësues për pëlhurë; 

jorgan; sixhade udhëtimi; fletë; mëndafsh; pëlhura mëndafshi; takëm tavoline; facoleta 

tryeze; pëlhurë për mbulesë të tapicerisë; varëse muri nga takstili; veshje shtrati; mbulesa 

tekstili për mbajtës pecetash dhe peshqirësh; mbulesa për doreza dyersh; mbulesa takëmesh 

tualeti; mbulesa të përshtatshëm  për kapak tualeti; mbajtës perdesh ose nyje lidhëse nga 

materiale tekstili;  slitë (çarçaf tavoline); pëluhrë pambuku; mbulesa krevati, jorgani; çarçaf 

për përdorim teksili; peshqir fytyre nga tekstili; shajak; larmëni (veshje); çarçaf kërpi; 

veshje tavoline (jo nga letra); kadife; veshje të leshtë; peshqir tekstili për heqjen e make up-

it; mbulesa tekstili për kuti të peshqirëve të fytyrës; mbulesa tekstili për doreza dyersh; 

mbështjellës tekstili për shishe për kafshë shtëpiake; etiketa të emruara nga tekstili; etiketa 

të thurura; çanta tekstili ose mëndafshi për paketim të hajmalive; mushama për përdorim si 

mbulesë tavoline; mbulesë bilardi; perde dushi nga tekstili ose foli plastike; mbulesa djathi; 

mbulesa të lirshme për moblje; facoleta nga tekstili; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa 

është i përfshirë në klasën 24   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke; përparse; veshje plazhi; kostume noti; veshje 

sporti; veshje jo ujëlëshuese; dorza; doreza me një gisht; rripa; veshje burash, grash dhe 

fëmijësh; veshje bebesh; bebiron jo nga letra; veshje të brendshme; veshje nate dhe 

pixhame; llastik çorapesh; kapela, kapela me strehë; maje kapelash, bereta; kapela banje 

dhe dushi; këllëf gëzovi për duar; gëzof veshësh; shalle, kravate qafe (shall); kravate, 

kravata flutur; çorape dhe çorape femrash, çorape të puthitura; breza, çorape, çorpe femrash 

dhe lastik për çorape të puthitura;këpucë, këpucë sporti, papuçe, këpucë plazhi; kosutme 

maskarade; mbulesë dore; mbështjellëse (veshje); bandan (shami qafe); sandale banje; 

papuçe banje; çizme skish; lastik për qëllime veshjeje; sutjen; linjta; jelek grash; kapot; 

mansheta (si veshje); gëzof i gjërë grash; shirita koke (veshje); xhaketa; triko (veshje); 
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këmisha bluza; veshje e thurur; veshje e jashtme; xhybe; pantallona; xhup me kapelë; 

pulover; shami, shami koke, shalle;  shami; këmisha; jelek grash-takëm xhumi (nënveshje); 

kombninizon; spite (mbulesa këpucësh); këpuca për sport;  fanela të brendshme; kostume; 

kostume banje; këmisha me mëngë të shkurtra; uniforma; jelek; kostum zhytësish për ski në 

ujë; veshje e brendshme femrash; trajnuese (këpucë); body (veshje femrash e ngushtë); 

veshje për gjmnastë; breza; pantallona të ngushta femrash (ngrohës); kapela dushi; tabanë; 

shesh xhepi; kostume veshjeje zbukuruese; paisje jo rëshqitëse për mbathje; gëzof këmbësh 

(që nuk ngrohet me rymë); rripa për para (veshje); maska xhumi; vello (veshje); lastik 

çorapesh; turban; mbajtëse (lastiqe); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë 

në klasën 25   

26   Dantella dhe qendisje, fjongo dhe bishtaleca; butonë; grepa dhe kapse, kunj dhe 

gjilpëra; lule artificiale; fruta artificiale; kurora artificiale; bexhe dhe buton ornamental të 

rinj; bexhe për veshje, jo nga metali i çmuar; patentë mbyllëse (zip); shirita të gjërë për 

mbajtjen e mëngëve; shirit flokësh; bereta; tokëz rripi; mbyllëse (kapse) bluze; hark 

flokësh; kuti robaqepsie; kuti gjilpërash; bishtaleca; broshe; kopsa; kopsa këpucësh; jastëk 

gjilpërash; jastëk kunjsh; copë adezive për kapelë për dekorim nga artikuj tekstili 

(kinkaleri); shtrëngue këpucësh; patent mbyllës (zip); shtrëngues për veshje; shtrëngues për 

llastiqe; kurora nga lule artificiale; qendisje ari; kinkaleri; mbërthecka flokësh; kapse për 

ngjyrosje flokësh; bigudi flokësh; bigudi për dredhje flokësh; kunj flokësh; ornamente 

flokësh; grepa për korset; gjilpëra për thurje; ornamente këpucësh; shirita çmimi; rozetë; 

gjilpëra për qepje; gishtëz për robaqepës; grepa këpucësh; lidhëse këpucësh; tufëza; tufa 

(pompom); kordon leshi; patent byllëse (zip); mbajtës bishti; kunj sigurie (përthkojsa); kunj 

dhe shtrëngues për grykashkë dhe përparse; punë dantellash (dantella); Aplikime 

(appliques); zgjërues flokësh; flokë gërsheta; kreshtë për veshje; grepa dhe shirita 

shtrëngues; numra garuesish; mbushësh vrimash (qepje); bigudi elektrike për dredhje 

flokësh; dizgi për udhëheqje fëmijsh; unazore; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është 

i përfshirë në klasën 26   

27   Qilima, qilim për derë; qilima; linoleum dhe materiale tjera për mbulim të dyshemeve; 

tapiceri muri (jo nga tekstili); rrogoz banje; rogoz gjimnastike; tapiceri; mbulesa dyshemeje 

nga vinili; tapeta, tapeta vinili; rrogoz për lojëra; qilim për përfundi) artikuj torfe; mbulesa 

dyshemej të parafarbrikuara nga druri dhe guri; rogoz jo rëshqitës; rogoz gjimnastike; i 

gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 27.      

28   Lojëra; mjete për lojë; artikuj për gjimnastikë, për aq sa  nuk janë të përfshirë në klasat 

tjera; artikuj sportiv, për aq sa  nuk janë të përfshirë në klasat tjera;  dekorime për pemën e 

krishtlindjes; topa dhe tollumbace; vetura lodra; automjete elktrike (lodra); sufrbord 

(rëshqitje mbi ujë); snowbord (rëshqitje mbi borë); pataina me rrota; patina akulli; 

skatebord; mbështetës mbrojtës ose mbrojtës për sport dhe lojëra; pistoleta ajri (lodra); lojë 

tavëll; zile për pemën e krishtlindjes; topa bilardi; tavolinë bilardi; bombone ekspolize; 

çizme patinazhi; aparate dhe makineri për boulling; mbajtës kandelash për pemën e 

krishtlindjes; tabelë për skica; skica (lojëra); mbrojtës gjoksi; materiale sintetike për pemën 

e krishtlindjes; aparate magjie; gota për zare; shigjeta (pikado); domino; tabela skicash 

(lojëra); shtanga dore; mbrojtës bëryli (artikuj sportiv); lastik gjoksi (për ushtrime); aparate 

zjarrfikësish toskore; shishe për ushqim kukullash; grepa peshqish; paisje peshkatarie; 

lopatë (dorë) për not; tapa për peshkim; disqe fluturues (lodra); lojëra automatike; raketa; 

harduer për lojëra elektronike, pos për përdorim ekskluziv me takëm televisioni; njësi për ta 

mbajtur në dorë për të luajtur lojëra elektronike, me përjashtim për përdorim ekskluziv me 
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grupe televizive; çanta golfi; klube golfi; dorëza golfi; dorëza për lojëra dhe sport; shaka 

praktike (të reja); mbrojtës gjunjsh (artikuj sportiv); mahjong; rruza për lojë; kukulla; 

maska teatrale; maska lojërash; celular (lodra); modele (maketa) automjetesh; risi për palët 

(palë të favorizuara); mbështetës (pjesë të kostumeve për sport); lojëra saloni (dhome); 

kapsolla goditës (lodra); pistoleta lodra; topa loje; zhurmuese (lodra); rathë për lojëra; kuaj 

luhatës; pateina me rrota; surfbord (drasë rëshitëse); ski; saja (artikuj sportiv); rëshqitës 

(lodra); fluska sapuni (lodra); dërasë nisjeje (arikuj sportiv); biçikleta ushtrimesh për zyra; 

pishina (artikuj lojërash); luhatëse; tavolinë për tenis tavoline; ski uji; topa plazhi; makina 

automatike argëtuese që operojnë me monedha; çanta posaçërisht të dizajnuara për ski dhe 

surfbord; bingo kartela; rrjeta fluturash; letra loje, konfete; patina me rota në linjë; puzzle 

(lojë); kaledioskop; direk për anije; rrjeta shtrirëse për peshkatar; lodra automjete me radio 

kontrolluse; rrotë ruleti; globe (sfera) bore; këpucë bore; letra loje japoneze; kallam, çikrik 

peshkatarësh, kallam për peshkim, linja për peshkim; lodra ndërtimtarie (lodra), bloqe 

ndërtimi (lodra); stekë bilardi, aparate bodi bildingu; doreza boksi; tabelë për futboll të 

brendshëm; lodra për kafshë shtëpiake; aparate për lojëra, ekskluzivisht për përdorim me 

takëm teleleviziv; xhaketa noti; krah noti; makina për video lojëra; makina zbavitëse që 

operojnë me monedha; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 28   

29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të konzervuara, 

ngrira dhe të gatuara; xhele, gjem, komposto; vezë, qumsht; produkte qumshti; vajra 

ushqimore; yndyra ushqimore; mish, peshk, shpendë dhe gjahu, guaca (të përpunuara), po 

ashtu këto mallra të përgatitura; pije me përzierje qumshti, me dominim të qumshtit; 

deserte, të pëgatitura ose gjysëm të pëgatitura, për aq sa janë të përfshirë në klasën 29; 

produkte soje, përkatësisht zëvendësuesit e produktit të qumështit dhe zëvendësues të 

mishit, qumësht soje, vaj sojë, patate të skuqura soje, soje bazuar në ushqime të lehta; 

produkte të tharta qumshti,  produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në klasën 29; krem 

dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produkte hire, për aq sa janë të përfshirë në klasën 29; 

gjizë dhe produkte gjize, i gjith malli i lartëpërmendur poashtu si produkt i përzier, me 

dominim të qumshtit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djath, djath i freskët dhe përgatitje 

djathi; deserte, kryesisht nga qumshti dhe/ose të gjitha produktet e qumshtit të 

lartëpërmendur poashtu me shtesa nga përgatitje pemësh, fruta të freskta, me përmirësuesit 

e shtuar në shije për produktet ushqimore, aromatizues dhe çokollatë; i gjith malli i 

lartpërmendur i klasës 29 poashtu nëse është e mundur i konzervuar, ftohtë ose formë të 

ngrirë dhe si formë instante dhe si ushqim dietik, ushqimi i lërëpëremendur jo për qëllime 

mjeksore; zavendësues të produkteve të qushtit; desert, i përgatitur ose gjysëm i përgatitur, 

për aq sa janë përfshirë në klasën 29; ushqime të gatshme nga mishi, peshku, vezët, 

perimet, frutat; artikuj grisinash (brejtëse), për aq sa janë përfshirë në klasaën 29, 

posaqërsht patatina me yndyrë të paktë, fruta patatinash, perime (të thara), kaviar, ullij 

(koservuara), rrush i thatë, shkopinj djathi, përzierje lajthish për parahaje; ushqim dietik me 

bazë-proteinash, jo për qëllime mjeksore;ekstrakte peshku, shpendësh dhe perimesh; fruta 

dhe perime, poashtu turshi të ëmbëla apo të tharta; tul frutash dhe perimesh, produkte 

patatesh, përkatësisht patate- me bazë dumpling ( në forma të ndryshme kremi),sallat 

patatesh, patate pure, çipsa nga patatet, pjekurina të ndryshme nga patatet, thekon patatesh, 

petulla patatesh, potate gnocchi  (patate te bluara në formë mielli apo bollguri), patate të 

mbushuar, copëza patatesh të pjekura; lajthi të përpunuara, farëra të përziera, poashtu me 

pemë të thara; lëng mishi dhe gatime, poashtu të gatshme për tu shërbyer; pluhur qumshti 

për ushqim; salatë me bazë mishi, peshku, shpendësh, gjahu, suxhuku, frutave të detit, 
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perimeve dhe pemëve; përgatitje, ushqimesh të gatshme për shërbim dhe pjesë të 

ushqimeve të gatshme për shërbim, që pëmbajnë vetëm një copë mishi ose pjesë të mishit, 

produkte mishi, peshku, produkte peshku, fruta deti, shpendësh, produkte shpendësh, gjahu, 

produkte gjahu, perime, përgatitje frutash, patate, perime bishtajore (të përgatitura) dhe 

djath, i gjith malli i lartëpërmendur nëse është e mundur poashtu i ngrirë, konzervuar, në 

formë pluhuri dhe i tharë; lyerje për riska buke, për aq sa janë përfshirë në klasaën 29; 

mish, peshk, shpendë, gjahu, frutash dhe perimesh; desert me bazë jogurti, gjize, kremi, 

qumshti dhe frutash; fruta të konzervuara në alkool; fruta të mbuluara; xhenxhefil i 

ëmbëlsuar; fruta dhe perime të marinuara në vaj, mustardë, uthull ose shurup; kikirik të 

mbuluar, tharë, kriposur dhe djegs; ekstrakte algash deti për ushqim; algianta për qëllime 

gatimi; përpunime mishi, salca të konzervuara, përzierje të konzervuara salcash dhe 

perimesh; mish i konzervuar, posaqërisht i tymosur, kriposur dhe si turshi; puding i zi 

(salcë gjaku), pasta mushkrish, përshutë, pastërm, salçiqe në gjalpë; salciqe; mallra mishi, 

shpendësh dhe gjahu të tymosur ose gjysëm të përgatitur; pajta të gatshme për shërbim si 

dhe pjesrisht të gatshme që përmbajnë produkte salciqesh; përgatitje që përmbajnë lëng 

mishi; buljon ose koncetrate të lëngut të mishit; egnog pa alkool; pluhur vezësh; patatina 

kërcëlluese; salatë frutash; usqim me bazë frutash si parahaje; salata perimesh; kukurec; 

mullëz; mëlçi; polen i përgatitur si ushqim; fara të përgatitura; qumsht albuminoz; xhele 

frutash; tul frutash; pemë dhe perime të freskta, poashtu të prera si salatë; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 29   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; preparate mieli të bëra nga 

drithrat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj ushqimor; sheqer, mjaltë, melase; maja, pluhur për 

pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull; gatesa; pluhur 

ëmbëlsirash; ornamente usqimore për torta; aromtaziues për torata; nafore orizi; ëmbëlsira 

dhe torte; çokollatë; pije çikollate me qumsht; pije çokollate; ëmbëlsira për dekorimin e 

pemës së krishtlindjes; pije të kakaos me qumsht; produkte të kakaos; pije me bazë të 

kakaos; pije me bazë kafje; aromatizues kafje; përzierje dhe përgatitje për përdorim si 

zëvendësues kafeje; pije me bazë kafeje; biskota; kokoshka; kornfleks; akullore; kerri; 

krem vanilje; çips (produkte drithrash); aromatizues të ndryshëm nga vajrat esenciale; kek 

me xhenxhefil; përgatitje aromatizuese për bërjen e infuzioneve jo mjeksore; keçap;  likorik 

(rënjë të ëmbla); pastilje (ëmbëlsira); pite me mish; zbutës mishi për qëllime shtëpiake; 

petulla (pallaçinka); pasta; pashtetë; puding; ravioli; xhel mbretror për përdorim nga njerzit; 

sheqer; pasta vasabi; salca soje; brrume (noodle) dhe vermiceli; udon (brum japonez); 

sushi; vanile; vafli (nafore); jogurt i ngrirë; gjevrek; ëmbëlsira bajamesh; preparate 

aromatizues për ushqim; agjent lidhës për akullore; rull buke; simite; torte; karamela 

(bonbone); çamçakëz, jo për çëllime mjeksore; miel misri; krekerë; akul natyral ose 

artificial; marcipan; majonezë; bullgur; speca (sezone); pasta; lëngje sezone; bukë e thatë; 

kripëra gatimi; sanduiçe; salca domatesh; erëza; sherbet (akullore); ëmbëltues (ëmbëlsira); 

ëmbëlsira të tharta (tarts); miel gruri; veshje salate; qull mishi; drithra, musli dhe produkte 

të miellit të pasitur; kafe, çaj, kakao dhe pije me bazë çokollate; përgatitje të kakaos ose 

kafes për bërjen e pijeve alkoolike ose jo alkoolike; aromatizues për ushqim; ëmbëlsira 

(poashtu me zëvendësues sheqeri), salca salate; barishte kopshti të thara; pica dhe produkte 

pice, pasta, poashtu të gatshme për shërbim shtesë të ngrira; riska të mbushura buke, rul dhe 

të gjata;  ushqime të gatshme për shërbim dhe të ngrira, posaqërisht të vetëm ose që 

përmbajnë produkte të milit të pasitur, buk, torte dhe pasta dhe oriz (për aq sa janë të 

përfshirë në klasën 30); produkte dietike dhe ushqime për qëllime jo mjeksore, me bazë 
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karbohidratesh; ëmbëlsira jo për përdorim mjekësor për përdorim e kontrolli të kalorive të 

dietës ; bukë pa gluten; agjent për trashje për gatimin e gjërave ushqimore; deserte shkume 

(ëmbëlsira); xhele frutash (ëmbëlsira); rotullues pranvere (ëmbëlsirë); kaperi; çaj herbal, jo 

mjeksor; ushqim i miellzuar; përgatitje për ngurtësim dhe rahje kremi; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 30; çokollatë e mbuluar dhe fruta të 

mbuluara.     

31   Fara dhe prodhime bujqësie, kopshtarie dhe pylltarie, për aq sa nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshë (të gjalla);fruta të freskëta; perime të freskëta, fara, bimë; lule natyrale; 

ushqim kafshësh; maltë; ara; bimë të thara për dekorim; produkte kafshës për shtroje; 

peshq, të gjallë; karkaleca deti, të gjallë; guaca, të gjalla; gafore, të gjalla; alga për 

konsumim nga njerzit dhe kafshët; rrërë aromatike për kafshë shtëpiake (shtroje); sytha 

lulesh; pemë krishtlindjesh; letër rrëre për kafshë shtëpiake (shtroje); pije për kafshë 

shtëpiake; torfë (natyrale); krip për gjedha; eshtra gjedhash për shpezë; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 31   

32   Birrë; ujëra mineral; ujë të gazuar, pije tjera jo alkoolike; pije nga frutat dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate për prodhimin e pijeve; pije dhe lëngje perimesh; pije 

isotonike; nektare jo alkoolike frutash; pastile për shkumëzim të pijeve; pluhur për 

shkumëzim të pijeve; sodë ujë; ujë tavoline; ujëra (pije); pije hire; pije të lehta; kokteje jo 

alkoolike; apertiv jo alkoolik; birë jo alkoolike; bazë bire për përzierje të pijeve; frape 

(pije); bimë bire; qumsht kikiriki (pije jo alkoolike); ekstrakte frutash jo alkoolike; 

preparate për bërjen e pijeve të gazuara; preparate për bërjen e likerëve; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 32   

34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; shpuzore për duhanpirës cigare;  letër për cigare; 

kuti për puro; arka për puro; prerës për puro; mbajtës për puro; filtra për cigare; gjësende 

goje për mbajtjen e cigareve; arka për çibuk duhani; qese duhani; kuti për snuf; qypa 

duhani; freskues ajri (për duhanpirës); letër absorbuese për çibuk duhani; makina xhepi për 

mbështjellje të duhanit; gurrë shkrepsesh; kontejner gazi për shkrepse gazi; barishte për 

pirje; cigare elektrike, jo për qëllime mjeksore; avullues për cigare elektronike; mbajtës 

cigaresh për cigare elektronike; gjësende goje për cigare elektronike; mbushës për cigare 

elektronike; paisje elektronike si zëvendësues për cigare; çibuk cigaresh, cigarallosi ose 

duhani; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 34   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shërbime të shitjes nëpërmjet postës elektronike, poashtu nëpërmjet 

internetit dhe programeve të teleshopingut në lëmin e: ushqimit, ushqimit gjysmë luksoz, 

pijeve alkoolike, pijeve jo alkoolike, produkeve të duhanit, artikujve të shitoreve të 

ushqimit për shëndet, artikujve kimik, kozmetikës, artikujve të shitoreve të parfumeve, 

mjeksore, mallrave nga lëmi i shëndetsisë (posaqërisht preparateve ditike dhe shtesave, 

preparateve dhe artikuj për trajtim dentar, preparateve mjeksore dhe artikujve veterinar,  

orendive për terapi fizikale, mbrojtësve të ndëgjimit, instrumenteve dhe paisjeve mjeksore 

dhe veterinare, paisjeve ortopedike (mjeksore), artikujve sanitar, preparateve për larje, 

preparateve lustrues, mallrave për mirëmbajtje shtëpie (posaqërisht kontejnerëve shtëpiak, 

paisjeve shtëpiake, paisjeve për pjekje, artikujve për pastrim dhe furnizim, veshjeve të 

tavolinës, qelqurinave, enëve, kontejnerëve për ruajtje, mallrave për mirmbajtje shtëpie dhe 

tapicerive, artikujve dhe paisjeve për banjë dhe tualet, artikujve dhe firnizuesve për 

lavanderi, artikujve dhe furnizuesve për hekurosje, mallrave shtëpiake për ngrohje dhe 

ndriçim, mallrave shtëpiake për ftohje, instalimeve sanitare, aparateve për lavanderi, 
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aparateve për pastrim, paisjeve të kuzhinës, qelqurinave, mallrave të keramikës, mallrave të 

porcelanit, artikujve plastik (posaqërisht brushave plastike, tabelave plastike me shenja, 

dorezave plastike, shenjave plastike, kallëpeve të bërë nga plastika për korniza pikturash, 

objekteve të artit të bërë nga plastika, figurave miniature të bëra nga plastika, montime 

(pjesë) për shkallë, skulpturave të bëra nga plastika, pllakave dekorative të bëra nga 

materiale plastike, figurinave dhe statuetave të bëra nga  plastika, ndalësve të dyerve nga 

platika, grepave që lidhen mbrapa të bëra nga platika  (perde), kutive të plastikës të 

përshtatura, tabelave plastike shenjash, dyerve për mobilje të bëra nga plastika, pjesëve të 

dyerve të bëra nga plastika, skulpturave plastike, maganizimin i gjokseve nga plastika, 

dekorimeve nga plastika për torte; dekorimeve plastike, bordurave të shkallëve nga 

plastika, skulpturave të bër nga plastika, trofeve të bërë nga plastika, modeleve të kafshëve 

(ornamente) të bëra nga plastika, modeleve të automjeteve (ornamente) të bëra nga plastika, 

modeleve të figurave (ornamente) të bëra nga plastika, modeleve të aeroplaneve 

(ornamente) të bër nga plastika, figurave dekorative aksionesh të bëra nga plstika, 

imitimeve plastike të ushqimit nga plastika, modeleve të peshoreve (ornamente) nga 

plastika, dekorimeve plastike për gjëra ushqimore, dekorimeve të tavolinës nga plastika,  

artikujve të maketave DIY (bëje vetë), DIY artikujve, artikujve të kopshtit, artikujve të 

ndërtimtarisë, artikujve hobi (qejfi) (posaqërisht ngitës, ngjyra, lak, kandila dhe qirinj, 

gërshër, pincave, gjilpërave për thurje (krabza), materiale artistësh, materialeve për vizatim, 

stilolapsave, lapsave kimik, lapsave, librave për ngjyrosje, letrës, kartonit, furnizime 

zyrash, brushave, këmbalecëve, skedave dhe portfolive, ngjyrave të ujit për shkathtësi për 

fëmij, mallra letre për qëllime artistike, foto albume, modele qendisjesh, gravurave dhe 

gdhendjeve, vulave, shabllonëve, afisheve ngjitëse, shpakullave, produkteve të qeramikës 

për mirëmbajtje shtëpie, fijeve dhe tjerjeve për qëllime tekstili, fijeve dhe qendisjeve 

elastike, mallrave të tekstilit dhe tekstile, dantellave dhe bishtalecave, butonëve, grepave, 

sythave, gjilpërave, luleve artificiale, lojërave, lodrave, pjesëve të modeleve të ndërtimit, 

aitomjeteve, paisjeve të automjeteve, aksesorëve të atumjeteve, biçikletave dhe artikujve të 

biçikletave, aksesorve të biçikletave, kompjuterëve, aksesorve për kompjuterë, softuerit 

kompjuterik, mallrave elektrike, mallrave elektronike, bartësve të regjistrimit të zërit, bartës 

të dhënash, CD-ve të incizuara, DVD-ve të incizuar, paisjeve multimediale, aksesorëve 

multimedial, paisjeve të telekomunikimit, makinave (posaqërisht makinave për procesuim 

të metalit, drurit dhe sintetikës, makinave për industrinë kimike, bujqsore, industrinë e 

xehtarisë, makinave për prodhime tekstile, makinave për përgatitjen e pijeve (industriale), 

makinave të konstrukimit, makinave mbështjellëse dhe makinave për vegla, motorëve (pos 

motorëve për automjete tokësore), makinave lidhëse dhe komponent transmisioni (pos për 

automjee toksore), mjeteve bujqësore të ndryshme nga ato që operojne me dorë, 

inkubatorëve për vezë, makinave automatike për shitje, aplikimeve (gjërave) elektrike dhe 

të kuzhinës, makinave të pastrimit me avull, makinave të kuzhinës, elektrike, mikserëve 

elektrik për qëllime shtëpiake, thikave, elektrike, aplikimeve elektrike për kuzhinë për 

grimcim, bluarje, presim ose hapje, hapësve elektrik të konzervave, mullive të kafes, të 

ndryshëm nga ata që operojne me dorë; mullive për qëllime shtëpiake, të ndryshëm nga ata 

që operojnë me dorë, makinave për trazim, plastikës salduese (aprateve elektrike për 

(paketim), rahësve të vezëve, elektrike, për qëllime shtëpiake, makinave prerëse, makinave 

për bërjen e pastave, makinave për prerjen e bukës, rahësve elektrik të vezëve, makinave 

për shtrim te perimeve, etiketave (makina), makinave për bërjen e pijeve të gazuara 

(elektrike), makinave dhe aparatëve për lustrim (elektrike), proceseve rotulluese me avull, 
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të bartshme, për përlhura, makinave për shtrydhje për lavanderi, pastruesve të vakumizuar, 

lavatriqeve, tharësve rrotulluese (makina), lustruesve elektrik, makinave për hekurosje, 

makinave qepëse, pedaljeve për makina qepëse, makinave për larje me presion, kositesve 

për kopshte, makinave shara, makinave për dërmim (shkatrim), makinave industriale për 

pastrim (shamponizues) për qilima, mobilje dhe qilima dyshemeje, sharave motorike,  

aparateve salduese, që operojnë me gaz, veglave për makina, elektrike, makinave për 

shpim, shpueseve të karikueshëm, kaçavidave pa tel, pjesëve të makinave për procesuim të 

metalit,  drurit dhe sintetikës, pistoletave mgjitës, elektrike, shpërndarësve të shiritave 

ngjitës (makinave), makinave për qendisje, psitoleta spërkatëse për ngjyrosje (pjesë të 

makinave), gjeneratorëve aktual, aparateve ngritës, makinave dhe aparateve për lustrim 

(elektrik), jo për qëllime shtëpiake, lustruesve të këpucëve, elektrik, gërshërve që operojnë 

me rrymë, makinave elektrike presuese (makina), makinave besnike, makinave industriale 

për prerje, makinave goditëse, aparateve për saldim, elektrik, makinave shkatëruese, 

makinave dhe orendive bujqësore dhe kopshtare, pompave të ajrit për akuariume; aparateve 

operues për ashensor, veglave, artikujve metalik (posaqërisht metaleve të zakonshëm dhe 

aliazheve, materialeve të konstruksionit nga metali, ndërtesave të transportueshme nga 

metali, materialeve nga metali për binarë hekurudhor, kabllove dhe telave nga metali (për 

qëllime jo elektrike), hraduerve metalik dhe gjërave të imta të harduerit metali, tubave 

metalike, kasafortave, mallrave të bëra nga metali (që nuk janë të përfshirë në klasat tjera), 

xeheve, lidhësve nga metali, mbështjellës ose shiritat e detyrueshme prej metali; kapseve 

nga metali për kabllo dhe gypa, shenjave të kufijve nga metali, jo ndriquese dhe jo 

mekanike, fletëve dhe pllakave nga metali, fletëve dhe pllakave nga çeliku, vidhave nga 

metali, telave nga aliazhet e mtaleve të zakonshëm, përeç telave të siguresave, tërheqësve të 

telave (lidhjeve të tensionit), për gjëra të vogla të harduerit metalik, garzve metalike, 

litarëve të telave, jo elektrik, litarëve na metali, paisjeve të metalit për tubacione të ajrit të 

kompresuar, tubave metalike të pendave, kunjëve meatlik, pipzave (turizave) metalike, 

harduerëve metalik, lidhësve të hekurit (tërheqësve për) (linja të tensionit), telave të 

hekurit, flanxhave metalike (rathë), kontejnerëve të metalit për gaz të kompresuar, garzave 

të telit, veglave të dorës metalike, unazave metalike për manipilim, mbajtëse metalike për 

manipulim me ngarkesa, grepa (harduer metalik), grepa për plakëza (harduer metalik), 

hobeve metalike për ngritje për manipulim me ngarkesat, kablove metalike, jo elektrike, 

kapsev të kabllove metalike, bashkuesve nga metali, kutive nga metali i zakonshëm, kutive 

nga metali, kutive metalike për vegla (të zbrazta), zinxhirëve metalik, bashkuesve metalik 

për zinxhir, morsetave metalike, paletave ngarkuese metalike, mbështetëseve për rrathë 

metalik, metaleve kundër fraksionit; shiritat prej metali për trajtimin e ngarkesave; listelave 

metalike, tubave metalike, zinxhirëve metalik, unazave metalike, mëngëve (haduer 

metalik), thumbave metalik, paletave ngarkuese metalike, paletave transporuese metalike, 

postimeve metalike, vulave të plumbit, rathëve barele metalike, bulonëve të dyerve metalik, 

bulonëve të dryve metalik, unazave metalike, tubave metalike, tubave nga çeliku, gypave të 

çelikut, gypave metalik të pendave, ndarësve të shumfisht metalik për linja gypash, 

mbësthjellësve të gypave metalik, rathëve metalik për shtrëngim të gypave, bashkuesve të 

gypave metalik, mbyllësve metalik për çanta, menteshave  si shirite metalike, menteshave 

metalike, rondeleve metalike, valvulave metalike të cilat nuk janë pjesë e makinave, ruleve 

metalike, jo mekanike, për zorë fleksible, mbështetëseve metalike për manipulim me 

ngarkesa, bravave jo elektrike nga metali, bravave metalike për automjete, dryve, çelsave, 

mbyllësve me spirale nga metali i zakonshëm (hardueri), mbyllësve spiral, vidhave 
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metalike, bulonëve vidhosës metalik, makarave metalike, të ndryshme nga ato për makina, 

lidhjeve të tensionit, shritave të çelikut (shtrëngues për) (linja tensioni), shtrënguesve për 

shirita metalik (linjave të tensionit), shtrënguesve të telave (linja tensioni), dollapëve 

metalik, rripave metalik, shufrave metalike, kunjve (harduer), sustave (bashkues kunjësh), 

kapuçëve metalik për kanaqe dhe bastunë,  mbështetëseve metalike, litarëve metalik, 

rathëve metalik, rrathëve të fuçive metalike,  paletave për transport nga metali, ndarëseve 

nga metali, mbështetësve metalike, bashkuesve metalik për zinxhir, bashkuesve për tuba 

metalike, kapakve metalikë për kontejner, mbyllësve metalik për çanta, veglave të dorës 

metatalike, kutive metalike për vegal të zbrazta, sirtarëve metalik për vegla, të zbrazët, 

mbështjellëve (harduer metalik), kapuçëve metalik për shkopinj akllami dhe bastunë), 

artikujve të letrës posaqërisht vakum paketuesve nga letra, vakum paketesve nga kartoni, 

qeseve të bëra nga letra për paketim, letrës, letrës jo ujëlëshuese, letrës mbështjellëse, letrës 

absorbuese, sasive të letrës, letrës së kompjuterit, letrës klishe (letër shapillografi), letrës së 

mirë, letër e lëmuar (tejdukshme), letrës hoje, letrës së dyllosur, letrës filtruese, letrës 

mbështjellëse, letrës laminuese, letrës artizanale, letrës gjysëm të përpunar, letrës 

fotokopjuese, letrës kaligrafike, letrës sintetike, letrës për vizatim, letrës jo ujëlëshuese, 

letrës ndriquese, ruleve të kuzhinës (letër), letrës korigjuese, letrës së orizit, letrës Japoneze, 

letrës pergame, letrës recikluese, letrës për transmetim faksimilesh, letrës së gazetës, letrës 

për kalendar, letrës vaj dëshmuese, letrës kserografike, letrës fluoroscente, letrës që lë 

gjurmë, letrës së rudhur, letrës për transfer, letrës thihtëse, figurinave të bëra nga letra, 

letrave për vende nga letra, letrës së katalogut, transfereve të letrës termike, dantellave të 

letrës, peshqirave të letrës, rezervave të letrës, etiketave të letrës, emblemave të letrës, 

grykashkave të letrës, letrës grafike, letrës së artit, letrës që përmban mikë, letrës së 

doracakëve, kutive të letrës, rafteve të letrës, mbulesave të letrës, letrës për zarfe, letrës për 

imitim të lëkurës, letrës adezive, letrës  për skenim me linja të vizatuara, letrës nga tuli i 

drurit, letrës elektrokardiografe, letrës karbimike për kopjim, fjongove të letrës, 

mbështetësve të letrës, letrës për radiogram, letrës origami palosëse, letrës për magazina, 

pecetave të letrës, letrës së shkrimit për zyra, letrës për shënime, ngjitesve nga letra, letrës 

shtrirëse, letrës dekorative për mbështjellje, letrës për paketim dhe mbështjellje, letrës 

kopjuese (zyre), banerve të (flamuj) letrës, flamujve të letrës, letrës së shkrimit, letrës dhe 

kartonit letrës për vizatime grafike (letër grafike si produkt final), letrës për printer laserik, 

letrës së ndishme ndaj nxehtësisë, rogozve të letrës, letrës mbështjellëse për paketim, letrës 

mbrojtese nga myku, koktej rogozëve nga letra, kartonëve dhe tabelave nga kartoni për 

paketim, letrës së hullizuar (medium i valëzuar), letrës së gomuar, letrës shënuese me pjesë 

të sipërme të shkruajtura, letrës artizanale japoneze, materialeve mbështjellës të bërë nga 

letra, materialeve filtruese nga letra, shenjave reklamuee nga letra, letrës ngjyrë kafe për 

mbështjellje, mbështjellësve të ushqimit, tabelave reklamuese nga letra, letrës krep 

shtrirëse, letrës rul për printerë, letrës japoneze, (torinoko-gami), letrës së karbonit, letrës 

për makina regjistruese, qeseve të mbushura të letrës, letrës rezistuese ndaj acideve, letrës 

për makina shkrimi, posterve të bërë nga letra, postkartelave  të letrës, facoletave të letrës, 

kutive paluese nga letra, letrës digjitale të printimit, qeseve të letrës për shoping, letrës dhe 

kartonit industrial, fytyrave të veshjeve të bëra nga letra, fotove të letrës që montohet, 

materialeve të letrës zanale, peshqirve tharës nga letra, peshqirve të duarve nga letra, letrës 

mbështjellëse për barot, letrës (si produkt final), facoletave të letrës që përdoren si material 

të letrës klishe (ganpishi), tabletëve të shkrimit, kontejnerëve industrial për paketim nga 

letra, qeseve të mbeturinave nga letra, mbajtësve të letrës mbështjellëse, letrës së trashë 
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japoneze (hosho-gami), facoletave për fytyre nga letra, tabelave për shenja nga letra ose 

kartoni, qeseve për dhurata nga letra, mbështetëseve nga letra për pikuara, rogozëve për 

tavolina nga letra, letërës për mbështjellje të librave, kartelave të biznesit nga letra (gjysëm 

të përpunuara), letrës rul (produkt final), kontejnerve të kremit nga letra, banerve për displei 

nga letra, dekorimeve të tavolinës nga letra, pecetave të tavolinës nga letra, shiritave të 

letrës zbukuruese (tanzaku), tabelave reklamuese të printuara nga letra, kutive nga letre ose 

kartoni, letrës metalike për mbëstjellje dhuratsh, letrës për çanta dhe thasë, xhaketave 

(mbështjellës) nga letra për libra, mbështjellësve të letre për vazo lulesh, tabelave 

reklamuese nga letra ose kartoni, fletëve të letrës për marje shënimesh, materialeve të 

printuara për paketim nga letra, letrës të bërë nga letra e manit (tengujosi), letrës së printuar 

ofset për pamlete, kontejnerve për ruajtje nga letra, mbushjeve nga letra ose kartoni, 

produkteve nga letre të disponueshme, çantave dhe artikujve për paketim, mbështjellësve 

dhe ruajtësve nga letra, posterëve, posterëve reklamues, kartelave për vende nga kartoni, 

tabelave për posterë, kartelave për vende nga letra ose kartoni, fletëve nga letra (zyre), 

letërve për zyre, rekuzitave për zyre, dhuratave për zyre, rekuizitave të shkrimit, kartelave 

të përforcuara për zyre, arkave të zyreve, etiketave për çmime, etiketave për dhurata, 

etiketave të printuara nga letra, etiketave për karta indeksi, etiketave për ngarkesa, etiketave 

të printuara për bagazhe, etiketave të printuara adezive, etiketave të letrës për bagazhe, 

etiketave për bagazhe nga kartoni, kalendarëve, kalendarëve të murit, kalendarëve të 

printuar, kalendarëve reklamues, planifikuesve vjetor, kalendarëve që shkëputen (ditor), 

katalogjeve, katalogjeve lidhur me softuerin kompjuterik, katalogjeve që porositen 

nëpërmjet postës, vizit kartelave, pllakave të adresave për makina adresimi, (fletushka), 

mjeteve për zyre, materialeve të printuara, artikujve për zyre, materialeve për hobi (do me 

thënë ngjyra artistësh, vegla për ngjyrosje, llak, kandela, qirinj, tela nga metali për krijim 

lulesh dhe punë artizanale në formë të stolive për hobi, gërshërë, prerës për punë artizanale, 

shpatull për ngjyrosej, kthetra shtrënguese, shara të holla, turjela, çekiç, thika për 

drugdhendje, dalta, stolive dhe stolive të modës, sythave, ruzave të lirshme qelqi, plastikës 

dhe druri, letrës, letrës, kartonit, bloqeve, kutive artizanale, lamshave të leshit për qëllime 

artizanale, kutive për pikturim, ngjitësve, materialeve profesionale për artistë, materialeve 

për modelim, paletave, këmbalecve, pëlhurave për pikturim, kornizave, brushave të 

pikturimit, lapsave, gomave, guta perkave, kompensatëve, trarëve, drurit pjesërisht të 

përpunuar, mallrave të drurit, kallamit, tapës, plastikës, kupave të drurit, qelqurinave, 

porcelanit, mallrave nga guri, vazove për lule, figurave tera kota, fijeve për thurje, penjve 

për qepje, tjrjeve për dantella, penjve dhe tjerje për qëllime tekstile, veshejs, tekstileve dhe 

veshje të thurura, gjilpërave, gjilpërafe për dantella, gjilpërave për thurje (krabza), 

gjilpërave sigurie, luleve artificiale, fjongove dhe fijeve, fjongove për dekorim, 

bishtalecave, dantellave, asprave (perla), artikujve dekorativ, (do me thënë fiksturave 

dekorative për drita, kapësve ëndrash, oxhakëve të erës, mobiljeve, veshjeve të porcelanit, 

luleve të thara, perdeve për shtretër, artikujve të qelqit, harqeve dekorative,  kupave 

dekorative, figurave dekorative, skulpturve dekorative, bimëve të thara, ornamenteve, 

statuve, figurave dhe artikujve dekorative artizanati nga materiale druri, dylli, gipsi, (ose 

plastika), artikujve sezonal (do me thënë artikuj dekorativ për pranverë, verë, vjeshtë, dimër 

dhe për dekorimin e pemës së krishtlindjes, Vitit të Ri, pashkëve dhe Halloween-it), 

artikujve për pushim (do me thënë ), artikuve dekorativ pëer dasma, ditëlindje, përvjetorë), 

artikujve për ahengje, dekoracioneve për tema, artikujve shkollor, kamerave, artikujve të 

fotografive, aksesuarve për fotografi, stolive, orëve dhe sahatëve, instrumenteve muzikore, 
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mallrave për bërje të çantave, mallrave të shalës, mobiljeve, mallrave për mobilje, veshjeve, 

mbathjeve, çantave të shpinës, aksesorëve (do me thënë) aksesorëve për veshje, mallrave të 

qepura dhe produkteve dekorative nga tekstili, syzeve, çadrave, çadrave të diellit, mallrave 

tekstile, tekstileve për mirëmbajtje shtëpie, kinkalerive, tendave, tranpulinave, artikujve të 

udhëtimit, lodrave, artikujve sportiv, aparateve sportive, aprateve për fitnes, artikujve për 

kohë të lirë (do me thënë lojëra, lodra, paisje sportive, topa hokei, topa sporti, topa për 

lojëra, artikuj dhe paisje gjimnastike, për trajnim trupi, letra loje), artikujve për kampim, 

artikujve për kafshë (do me thënë arikuj ushqimi, qafore (kular), rripave, parzmoreve, 

shtretërve për kafshë, veshjeve për kafshë, lodrave për kafshë, stolive për kafshë, kupave 

për ushqim, produkteve për kujdes të kafshëve, ushqimeve për kafshë, furnizimeve për 

udhtim dhe transport, ideve për dhuratash për kafshë), kandelave, karburantëve për drita, 

karburantëve; përgatitje e mallit të lartëpërmendur për palë të treta për qëllime shitjeje; 

përgatitje e mallit të lartëpërmendur për palë të treta për qëllime prezantimi; prezentim i 

mallit në media komunikimi, për qëllime shitjeje; shërbimet e import dhe eksportit; 

organizimi i panaireve dhe ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese; pregatitje 

dhe udhëheqje me panaire dhe/ose shfaqjeve për qëllime biznesi dhe reklamimi; agjenci 

reklamimi; masa planifikimi dhe reklamimi; prezantim filmash në internet dhe media tjera; 

publikim i materialeve të printuara (po ashtu në formë elektronike) për qëllime reklamimi; 

marketing i drejtpërdrejtë; reklamim direkt; përgatitje reklamimi; pregatitje reklamimi për 

të tjerë; radio dhe reklamim televiziv; publikim dhe tekste publiciteti; shërbime planifikimi 

për qëllime reklamimi; marketing; marëdhënie me publikun; on-line reklamim në rjetin 

kompjuterik; postim faturash; desiminim dhe  reklamim për të tjerët; desiminim i 

materialeve reklamuese; desiminim i materialeve reklamuese për të tjerët nëpërmjet 

internetit; shkrim ose publikim i teksteve të shkruara; promovim shitjeje për të tjerë; 

publikim i teksteve të publikuara; reklamim nëpërmjet postës; shpërdarje të materialit 

reklamues (pamfleteve, broshurave, materialeve të printuara, mostrve); demonstrim i mallit 

për qëllime reklamimi; prezentim i mallit dhe shërbimeve; hulumtim tregu; organizim dhe 

udhëheqje e ngjarjeve tregtare; hulumtim sponzorizimi; sponzorizim nëpërmjet reklamimit; 

aranzhim i të dhënave për kontakt për qëllime reklamuese; reklamim në internet për të tjerë; 

huazim i hapsirë reklamuese, poashtu edhe në internet; konsulta profesionale biznesi; 

konsulta dhe menaxhim ndërmjarjesh; konsulta për organizimin e biznesit; planifiklim dhe 

monitorim të biznesit nën aspektet oraganizative; zhvillim për shfrytëzim të 

patundshmërive nën aspektet e biznes-menaxhimit (lehtësira menaxhuese); agjenci 

punësimi; rekrutim personeli; konsulta personeli; administrim personeli; konsulta të 

menaxhimit të personelit; teste psikologjike për zgjedhjen e personelit; pjesmarje në stafin 

në çështjet për veprim lidhur me menaxhimin e personelit; shërbime prokure për të tjerë 

(duke blerë mallra dhe shërbime për të tjerë); auksion, poashtu në internet; aranxhim dhe 

konkluzione për transfere komerciale për të tjerë, poashtu brenda kornizave të e-tregtisë; 

aranxhim i kontraktave për të tjerë në blerjen dhe shitjen e mallrave dhe në kryerjen e 

shërbimeve, posaqërshit aranxhim i kontakteve telekomunikative, në kontratat për 

furnizimin e zërave (toneve) për telefonë, të kontratave për kryerjen e mirëmbajtjes dhe 

punëve riparuese, të kotratave në shpërndarjen e luleve dhe bimëve, të kontratave të 

furnizimit me rrymë elektrike; aranxhim i kontratave në kryerjen e shërbimeve trajnues; 

aranxhim i abonimit të publikimeve për të tjerë, posaqërsiht abonim i gazetave; aranxhim i 

abonimeve të shërbimeve telekomunikuese për të tjerë; aranxhim i kontakteve komerciale 

dhe industriale, poashtu ne internet; aranxhim i biznes kontakteve; analizë e çmimit të 
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kostos; shërbime të krahasimit të çmimeve; përpilim, sistematizim, mirëmbajtje dhe 

përditësim i të dhënave në bazën e kompjuterit; menaxhim i skedave të kopjuterëve; 

informata komerciale dhe këshilla për konsumatorë (shitore këshillash për konsumatorë); 

shërbime të lajmeve të prera; krahasim i informacioneve në bazën e të dhënave në 

kompjuter; procesuim i urdhërave për blerje; krahasim i çmimit dhe informatave 

statistikore të tregut dhe tregtisë; furnizim me informata të pyetjeve organizative dhe 

menaxhimit të biznesit lidhur me tregtinë me pakicë;  furnizim me informata të tregjeve 

reklamuese; shitore këshillash për konsumatorë; shërbime fotokopjimi; aranxhim i vitrinave 

të shitoreve; dhënje me qera të makinave dhe paisjeve për zyra; dhënje me qera të 

makinave për fotokopje; dhënje me qera të makinave shitëse; dhënje me qera të kabinave 

shitëse; planifikimi, organizim i realizimit të kërkesë së klientit dhe masës së mbajtjes të 

konsumatorëve, në veçanti postës, diskontit, vauçerëve dhe/ose programeve shpërblyese; 

drejtim i lojrave të fatit dhe garave si masa reklamuese; drejtim i programeve shpërblyese 

dhe të besueshmërisë si programe për mbajtjen e konsumatorëve për qëllime marketingu; 

kujdes dhe kërkesë ndaj konsumatorëve me reklamim dhe porosi postare; shërbime të call 

qendrës, posaqërisht shërbime kujdesi nëpërmjet hot lines (linja të nxehta) brenda 

kornizave të procesimit administrativ të urdhërit për blerje; pranim i kërkesave dha 

ankesave të konsumatorëve nëpërmjet telefonit; këshillime organizative nëpërmjet call 

qendrës; operim i call qendrës, do me thënë shërbime kujdesi nëpërmjet hotlines (vijë së 

nxehtë) brenda kornizave të procesuimit administrativ të urdhërit për blerje, pranimim i 

kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve  nëpërmjet telefonit;qiradhënie dhe lizinë të 

paisjeve për shitore dhe montimeve për aq sa janë të përfshirë në klasën 35, do me thënë 

makinave dhe paisjeve për zyra, makinave për fotokopje, makianve shitëse, arkave 

regjistruese (kasave), tavolinave të arkave, kabinave për shitje, haprirave reklamuese; 

shërbime sekretarie; aranxhim i kontakteve për magazinim dhe paketim të mallrave; lëshim 

i kartelave për konsumatorë pa pagesë ose funksione shpërblimi (discont) për të tjerë si dhe 

lëshim i kartelave të konsumatorëve si kartela blerëse identifikuese, të dyja të përshtatshe si 

programe të mirash dhe shpërblimesh; shërbime klerikale për marrjen e urdhrave në 

sektorin e logjistikës; shërbimet elektronike të aksioneve të menaxhimit.   

36   Sigurime; çështje financiare; çështje monetare; çështje të patundshmërive; sigurim 

brokeri; transaksione monetare; shërbime financiare; këshilla sigurimi, financash dhe 

pensionimi; informata dhe konsulta financimi; aranxhim i shërbimeve bankare, në veçanti 

të logarisë rjedhëse, kursimit, financimit dhe kontakteve të sigurimit; zyra kreditimi dhe 

financim kreditimi të tregut për shitje me shumicë dhe pakicë; menaxhim i patunshmërive, 

agjenci patundshmërish, dhënie me çera të patunshmërive, posaqërisht të hapsirave të 

duqaneve; lizinë të patundshmërisë, posaqërisht hapsirave të duqaneve; lizinë e zonave dhe 

pjesëve të tokës; financim i blerje me këste; aranxhim i financim i blerje me këste; financim 

i blerjes me këste të hapsirve të shopingut;  qeradhënie e zyrave; marje me qera të 

apartamenteve; menaxhim ndërtimesh; menaxhim me patundshmëri; finacim blerjesh; 

lëshim të kartelave telefonike; manipulim i programeve të mira dhe shpërblyese për të 

mbajtur konsumatorët nëpërmjet llëshimit të vauçerëve, pullave tregtare, token dhe 

kartelave të konsumatorëve me funksionim pagese; lëshim i kartelave kredituese, shërbime 

të kartelave shpërblyese me funksionim pagese; mbledhje e fondeve bëmirëse për të tjerët; 

financim i blerjes me këste të paisjeve dhe sistemeve komunikuese; financim i blerje me 

këste të automjeteve, aeroplanëve dhe anijeve; lëshim i kartelave për kosumatorë me 

funksion pagese si dhe si kartelave shpërblyese, pulla tregtare, kartela të lojalitetit, vauçerë, 
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token, kartelave për mbledhje pikësh, të gjitha për përdorim në të mira dhe marëveshje 

shpërblyese   

38   Telekomunikime; sigurim i qasjes në bazën e të dhënave në rjetin kompjuterik; sigurim 

i qasjes te një sistem për porosi on-line; ofrim i hiperlinkut për të tjerë; shërbime teleteksti; 

transmision mesazhesh; informata në telekomunikim; konsulta dhe informat në lëmin e 

telekomunikimit; sigurim i qasjes te informatat në lidhje me telekomunikimet dhe 

shërbimet telekomunikuese; furnizim i portaleve në internet; transmetim elektronik i 

muzikës digjitale nëpërmjet sitemeve të telekomunikimit; transmetim elektronik i tekstit, 

mesazheve, informatave, zërit, imazheve dhe të dhënave; përcjellje e mesazheve në internet 

adresa (ueb-mesazhe) shërbime të tabelave elektronike për shpallje (shërbime 

telekomunikacioni); qeradhënie e instlimeve të telekomunikacionit; qeradhënie e paisjeve 

për telekomunikime dhe për të dhëna dhe dërgim ose pranim të mesazheve; sigurim i qasjes 

në internet dhe rjetet tjera të komunikimit; aranxhim i qasjes në bazën e të dhënave; 

sigurimi i qasjes të informatave në internet; sigurim i qasjes në dhënat në rjetet 

kompjuterike; shërbime të qasjes në lëmin e telekomunikimeve; qeramarje në lidhje me 

paisjet dhe sitemet e komunikimit; agjenci lajmesh, do me thënë mbledhje, analizë, 

përditësim dhe furnizim me informacione të lajmeve; shërbime të vlerës së shtuar, do me 

thënë shërbime lidhur me shërbimet e rjeteve aktuale, esencialisht në lidhje me mesazhet e 

shkurtëra ose njoftimet në formë të shkruar ose akustike, do me thënë dërgim të 

informatave që kanë të bëjnë me pamje, ngjarje kalendarike, rezultate sportive, reklamim, 

klsifikim dhe reklamim personal, çmimive të garave, lajmeve, ofertave të çastit të fundit, 

shërbimeve të furnizimeve të fast-food-eve, shërbime taksie dhe kohës së nisjes në 

aeroporte, titujve nga ekonomia, politika, mediat dhe telekomunikkacioni, numrave të 

lotarive dhe shërbimeve që sigurohen në kuptim të rrjetit të telekomunikimeve, do me thënë 

ridërgim i thirjeve, qarqeve të konferencave; dërgim i informatave nëpërmjet mailit; 

shërbime të transmetimit dhe rikthimit të telefonatave, faksimileve, teleksit dhe mesazheve; 

shërbime të radio faqeve dhe e-maileve; sigurim i shërbimeve qëndrore telekomunikuese 

për rjetin elektronik komunikues; qeradhënie dhe lizinë e paisjeve dhe sitemeve të 

telekomunikimit dhe instalimeve për telekomunikim, aparateve për dërgim të mesazheve, 

aparateve faksimile, telefonave, celularëve, modemëve, aparatëve telekomunikues dhe 

dërgues; aparatet faksimile, telefona, telefonat celularë, modem, telekomunikacionit dhe 

dërgimin e aparatit; transmetimin e parashikimit të motit me anë të një rrjeti të 

telekomunikacionit   

39   Transport; paketim dhe magazinim i mallrave; aranzhim udhëtimi; shërbime 

magazinimi; paketim të mallrave; shpërndarje e paqetave; shërbime logjistike në sektorin e 

transportit, posaqërisht  ruajtjen e mallrave; pranim urdhërash, logjistikë deponimi, 

logjistikë distribuimi ose logjistikë kthyese; ridërgim ngarkesash; ndjekje e ngarkesës dhe 

mallrave për persona për qëllime logjistike; informata transporti; informata magazinimi; 

aranxhim shërbimeve të transportit për persona dhe mallra nëpërmjet mjeteve  toksore, 

ujore dhe ajrore; aranzhim dhe kryerje të shërbimeve të transportit; shërbime korieri; 

organizim i transportit të mallrave, udhtarëve dhe/ose udhëtimeve nëpërmjet tokës ose ujit; 

organizim dhe kryerje të shpërndarjes së mallrave nëpërmjet porosis me postë; transport 

dhe shpërndarje të mallrave nëpërmjet automjeteve motorike, hekurudhës, anijeve dhe 

aeroplanëve; shpërdarje lulesh; shërbime të agjencive të udhëtimit (për aq sa janë të 

përfshirë në klasën 39); operim i agjencive të udhëtimit dhe shërbime për organizimin e 

udhëtimit; shërbime të tur operatorëve; informata dhe konsulta lidhur me udhëtimet dhe 
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transportin; informata në lëmin e turizmit, transportit dhe qështjeve të udhëtimit; 

informacione udhëtimi; informata të aritjes dhe nisjes së fluturimeve; aranzhim biletash për 

transport nëpërmjet ajrit; tur organizim dhe operim; transport i personave nëpërmjet 

automjeteve motorike, hekurudhës, anijeve dhe aeroplanëve; organizim, drejtim, buking 

dhe aranzhim të udhëtimeve, udhëtimeve për pushim; udhëtimeve rrethore, kryqzimeve, 

ekskurzioneve, udhëtimeve ditore; udhëtimeve për kënaqsi dhe vizitave të qyteteve; eskortë 

e udhtimeve dhe bagazheve të tyre; bartje; qeradhënie e lehtësirave për parking; qeradhënie 

dhe rezervim i automjeteve  motorike, trajlerëve, biçikletave; qeradhënie e hapsirave për 

parkim dhe depove; shërbime rezervimi (transport); rezervim i udhëtimit; rezervim i 

biletave fluturuese, biletave për kryqzim dhe biletave të trenit; qeradhënie dhe huazim i 

automjeteve toksore, aeroplanëve ose anijeve; qeradhënie e frigopriferëve; qeradhënie e 

kontejnverëve magazinues; qeradhënie e garazheve; qeradhënie dhe lizinë e paisjeve të 

shitoreve dhe montimeve për aq sa janë të përfshirë në klasën 39, do me thënë frigoriferë, 

instalime ftohjeje, makina dhe aparate ftohëse, kontejnerëve magizinues, paletave të 

transportit dhe magazinimit, kontejnerëve të transprotit dhe magazinimit, veturave 

(automjeteve), shtyrje të veturave (karocave të shopingut), rafteve për magazinim dhe 

prezantim të mallrave; shërbime që do të kryhen në kuptim të rrjetit telekomunikativ, do me 

thënë shërbime të agjencive të udhëtimit   

40   Trajtimit të materialve (do me thënë procesim mekanik ose kimik të materialeve, do 

me thënë metalit, plastikës, letrës, drurit, qelqit, tekstilit, gomës, lëkurës, materialeve të 

konstruksionit); informata për trajtim të materialit; shërbime foto laboratori, zhvillimi 

përkatësisht film fotografik, zhvillim fotografik, foto gravurë, printimi i imazheve (fotot) në 

objekte, printimi i imazheve fotografike nga mediat digjitale; zhvillimin e filmit fotografik, 

procesim të fotografive dhe filmave kinematografik (për aq sa janë të përfshirënë klasën 

40); modele printimi; printim; shkrim lazerik; punë lëkure; trajtim letre; gdhendje; ofset 

printim; ndryshim i veshjes; robaqepsi; punë shalash; reciklim i shisheve të mbeturinave; 

çelsbërës; qeradhënie dhe lizinë e gjeneratorëve, aparateve për kondicionim të ajrit, 

aparateve për ngrohje të hapsirave   

41   Arsimim; sigurim i trajnimeve; zbavitje; aktivitete sporitve dhe kulturore; shkolla 

motrash medicinale (arsimim); kujdes fëmije (arsimim); kujdes fëmije; do me thënë 

sigurim sheshi të lojërave në supermarkete dhe qendra shopingu; organizim dhe udhëheqje 

të konferencave, ekspozitave ose seminareve; zhvillim i stafit nëpërmjet trajnimit dhe 

trajnimeve të mëtejme; arahzhim dhe uhdëheqje të seminareve vorkshopeve (puntorive) 

(trajnimeve); informata në lëmin e arsimit dhe zbavitjes; on lin informata dhe mesazhe në 

lëmin e kualifikimit profesional; ekzaminim në lëmin e arsimimit dhe trajnimit; informata 

për edukatën shëndetsore dhe fitnesit; performansa muzikore; informata të ngjarjeve 

(zbavitjeve); organizim dhe udhëheqje të ngjarjeve sportive dhe kulturore; organizim i 

ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; organizim i garave (arsimore dhe 

zbavitëse); publikim i gjërave të printuara (poashtu në formë elektronike, pos për qëllime 

reklamuese; organizim, aranzhim dhe udhëheqje me lotari dhe kumareve tjera; distribuim i 

biletave të lotarisë dhe dokumenteve tjera pjesmarëse (zbavitëse); lojëra elektronike dhe 

gara të siguruara nëpërmjet internetit; organizim i lojërave dhe garave; shërbime të biletave 

agjencive (zbavitje); shërbime rezervimi (për aq sa janë të përfshira në klasën 41) për sport, 

ngjarje shkecore dhe kulturore; rezervim i karigeve për shfaqje; publikim i materialeve të 

printuara, librave, gazetave dhe revistave; huazim librash; dhëni me qera të filmave; dhëni 

me qera të revistave; sigurim  të publikimeve elektronike (jo të shkarkueshme); sigurim i 
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shërbimeve për fitnes klube (për aq sa janë të përfshira në klasën 41), klube trajnimi, 

lehtësirave të golfit, fushave të tenisit, lehtësirave për kalurim, shkolla të motrave 

medicinale, kinemave, diskotekave, muzeumeve, zbavitje arkade; lehtësira sportive dhe 

parqe dëfrimi; informata rekreimi; ofrim line të lojrave të komjuterit; produksion, të radio 

dhe tv programeve; qeradhëni të audio paisjeve, radios, takëmi televiziv, video kamerave; 

makinave dhe lojërave elektronike; qeradhëni e paisjeve dhe fitnes paimeve; qeradhënie 

dhe lizinë të filmave, zërit dhe fotografive të incizuara; qeradhënie të takëmeve të radios 

dhe televizionit   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese dhe dizajne lidhur me këto; 

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

kompjuterik; programim kompjuteri; procesuim dhe administrim i të dhënave për të tjerë 

(për aq sa janë të përfshira në klasën 42), do me thënë administrim serveri; backup i të 

dhënave elektronike; shërbime të dizajnuesit grafik, do me thënë konsulta formale dhe 

përmbajtsore lidhur me printimin e dizajnit ose publikimeve elektronike; dizajn i printuar 

ose publikime elektronike; redaktim i fotografive digjitale (shërbime të një dizajnuesi 

grafik); përditësim i ueb faqeve; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerë; informata 

dhe konsulta në lidhje me kompjuterë dhe softuer; konsulta të dizajnimit të brendshëm; 

konsulta në lëmin e kursimit të energjisë; konsulta në lëmin e mbrojtjes së ambientit; 

qiradhënie e kompjuterëve, paisjeve matëse; qeradhënie dhe lizinë e kompjuterëve, 

softuerit, pjesëve anësore të kompjuterit; parashikim i motit në kuptim të rrjetit 

telekomunikues; administrim dhe procesuim i të dhënave për të tjerë, do me thënë ruajtje e 

të dhënave elektronike; qiradhënie e bartësve të të dhënave të përshtatshme për përdorim në 

transakcione bëmirësie dhe shpërblimi (për aq sa janë të përfshira në klasën 42); 

përditësimi i programeve kompjuterike; mirëmbajtjen e programeve kompjuterike   

43   Shërbime të furnizim me pije dhe ushqim dhe akomodim i përkohshëm; ketering; 

shërbime të agjencive të udhëtimeve, do me thënë aranzhim, rezervim dhe prenotim të 

akomodimit; operim i restoranteve; informata në lëmin e shërbimeve për akomodim, 

aranzhim ose qiradhënie të apartamenteve turistike ose shtëpive turistike, rezervim 

dhomash, rezervim hoteli, akomodim dhe sigurim të ushqimit dhe pijeve për mysafir; 

rezervim të akomodimit dhe pijeve dhe ushqimit; sigurim i (ushqimit dhe pijeve dhe 

akomodimit) për fidanishte ditore dhe çerdhe  shkolore; kujdes fëmijsh në fidanishte ditore 

dhe çerdhe ditore (ushqimit dhe pijeve dhe akomodimit); konsulta dhe informata gatimi; 

qeradhëni e dhomave të takimit; qeradhënie e karigeve, tavolinave, çarçafëve, gotave, 

enëve, ndërtimeve të bartshme, tendave; qeradhënie dhe lizinë e paisjeve dhe montimeve 

për duqan për aq sa janë të përfshira në klasën 43, do me thënë mobiljeve, karigeve, 

tavolinave, çarçafëve, gotave, tendave, ndërtimeve të bartshme; rezervim hoteli në kuptim 

të rrjetit telekomunikues   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik për qenie njerzore;  bukurie 

për qenie njerëzore; kujdes higjienik për kafshët; shërbime bujqësie, kopshtarie dhe 

pylltarie; këshillime diete; informata në lidhje me ushqimin; informata në lidhje me 

shëndetin; informata dhe konsulta në lidhje me kopshtarinë; dhënie me qera të paisjeve për 

ferma   
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(511) 2   Ngjyra, vernik, llak; mbrojtës nga ndryshku; mbrojtës kundër dëmtimit të drurit; 

ngjyrueses;  fiksues;  rrëshira natyrale të pa përpunuara; metale në formë folish dhe pluhuri 

për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; ngjyrues për likerë; ngjyra këpucësh; ngjyra 

kundër zjarrit; graso kundër ndryshkjes; pasta printerësh (bojë shtypi); bojë për printim, 

gëzhoja për bojë printerësh për kompjuter, gëzhoja toneri (të mbushura) për printerë, 

makina faksimilesh dhe fotokopjues; ngjyra; glazura (ngjyra, llak); mbështjellës druri 

(ngjyra), ngjyrues për pije; ngjyra ushqimi; letër për ngjyrosje të vezëve të pashkëve; 

mbulesa për pjesët e poshtme të shasive të veturave; hollues për ngjyra; tempera 

(ngjyra);ngjyra izoluese; i gjithë malli i lartpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 

02   

3   Preparate lavanderie; preparate për zbardhuese; preparate për pastrim, preparate per 

lustrim; preparate për largimin e yndyrës; preparate abrazivë; sapunë; parfumeri; vajra 

esenciale; kozmetikë; losione flokësh; dentifricë; tualeteri (higjienë personale); losione 

flokësh për higjienë personale; preparate kozmetike për kujdes lëkure; ngjitës për qëllime 

kozmetike; losione pas rrojës; antiprespirant (tualeteri); preparate antistatike për qëllime 

shtëpiake; aromatizues (vajra esencial); lëvore kullaie për larje; kripëra banje, jo për 

qëllime mjekësore; preparate kozmetike për banjë; maska bukurie; kripra për zbardhje; 

soda për zbardhje; detergjent për ruajtjen e bardhësisë për lavanderi; kimikate për freskim 

të ngjyrave për përdorim shtëpiak (lavanderi); preparate për heqjen e ngjyrave; stuko 

kozmetike (për mbushje); preparate kimike për qëllime dobësimi; kozmetikë për kafshë; 

krem kozmetike; krem për zbardhje të lëkurës; lustrues protezash; preparate për pastrimin e 

protezave; spraj për freskim të frymëmarrjes; deodorant për qenie njerëzore dhe kafshë; 

detergjent të ndryshëm nga ata që përdoren në proceset e prodhimit dhe për qëllime 

mjekësore; ngjyra kozmetike; eau de Cologne (ujë kolonje);  krem flokësh; xhele flokësh, 

shamponë, kondicioner flokësh dhe mbajtje të lagështisë; parfume; buzëkuq; krem dhe 

losione fytyre; thonj të remë; lustrues dhe vernik për thonj; preparate zbardhues për qëllime 

kozmetike; ngjyrues për torte (vajra esenciale); esenca eterike; qumësht pastrues për 

qëllime tualeti; kozmetikë vetullash; lapsa vetullash; zbutës pëlhurash për përdorim 

lavanderie; qerpik të rremë; dyllë për parket; ngjyra flokësh; ngjyra mjekre; dyll mustaqesh; 
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spraj flokësh; preparate për valëzim të flokëve; zbardhues për lavanderi; preparate për 

zbutje në lavanderi; nisheste për qëllime lavanderie;  losione për qëllime kozmetike; make-

up; pudër make-up; preparate make-up; preparate për heqjen e make-up-it; maskara; larës 

goje, jo për qëllime mjekësore; preparate për kujdes të thonjve; lapsa kozmetik; preparate 

për lustrimin e dyshemesë; pomadë për qëllime kozmetike; putpuri (aroma); shkumë deti 

(gurr); veshje rrëre (zmerile); letër zmerile; dru aromatizues; shampon për kafshë; krem 

barkash; lustrues këpucësh; dyll këpucësh; preparate zbutës (nishesteje); sapun pëë 

zbardhje të veshjeve; nisheste lustruese për qëllime lavanderie; preparate për rezitje 

(kozmetike); facoleta të lagura me losion kozmetik; preparate për heqjen e llakut; dyll për 

depilim; dyll lavanderie; dyll lustrimi; krem për lëkurë; preparate depilimi; xhell petroliumi 

për qëllime kozmetike; transfere dekorative për qëllime kozmetike; shkop temjani (joss 

shkop); joss shkop (aromatizues); aromë; preparate banje, jo për qëllime mjekësore; 

detergjent enësh; krem kundër diellit dhe rezitje; preparate për kujdes të lëkurës pas banjës 

në det; veshje e impregnuar me detrgjent për pastrim; leshi pambuku për qëllime 

kozmetike, posaqërisht lesh pambuku, sythe pambuku, vata pambuku; preparate për 

drenazhim të tubave; largues ngjyrash; preparate antistatike për qëllime shtëpiake; 

preparate për shkëlqimin e gjetheve të bimëve; ekstrakte bimësh (parfume); baza bimësh 

për parfume; ajër i presuar në kanaqe për qëllime pastrimi ose pluhuri; preparate për heqjen 

e ngjyrës; preparate heqje shkallëzuese për qëllime shtëpiake; ngjyrues për qëllime 

lavanderie dhe tualeti; graso për qëllime kozmetike; heqës njollash; lëngje jo rëshqitës për 

dysheme; dyll jo rëshqitës për dysheme; xhel dental për zbardhje; glazura për qëllime 

lavanderie; lecka xhami; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës; preparate për rezitje 

(kozmetike); takëm kozmetik (e mbushur); losion për qëllime kozmetike; vaj bajemje për 

qëllime kozmetike; preparate larje të ngjyrave; preparate për rroje, shkumë për rroje, gurë 

për rroje (ostrigjen); losione për pas rroje; likuid për pastrim të xhamit të veturave; vajra 

për qëllime pastrimi; make-up; preparate për pastrim të tapetave; krem për mbrojtje nga 

dielli ( kozmetikë); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 03   

4   Vajra industriale; yndyrna industriale; lubrifikantë;  kompozime për absorbim; 

kompozime për lagështim; kompozime për lidhje të pluhurit; karburant (përfshi spirit për 

motor) dhe ndriques; kandela dhe qirinj për qëllime ndriqimi; graso për rripa; graso për 

lëkurë; graso për barka; vajra për ruajtjen e lëkurës; vajra për ngjyrosje; preparate jo 

rëshqitës për rripa; praparate për heqjen e pluhurit; karburant të lëngshëm, solid dhe gazi 

(përfshi karburantët e motorit) dhe karburantët për ndriçim; derdhje druri (prodhime) për 

ndezje; derdhje letre për ndezje; ndezës zjarri; graso ndriques; kandela të pemës së 

krishtlindjes; dyll blete; gaz karburanti, dru zjarri, vajra karburanti, spirit i metilizuar; 

briketa ndezëse; kandela me parfum; briketa druri; qymyr druri, pluhur qymyri (karburant), 

torfë (karburant); briketa torfe (karburant); qirinj lampe; mbrojtës lëkure (vajra dhe graso); 

vajra motorik; gaz për ndriqim; vajguri (i papërpuuar ose i rafinuar); graso për barka; dyll 

ndriques; graso për armë (armë), graso leshi; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i 

përfshirë në klasën 04   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; 

substanca dhe ushqime dietike të përshtatura për përdorim në mjeksi dhe veterinari; ushqim 

për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materiale fashimi; dyll dentar; 

materiale për mbushje të dhëmbëve; preparate për shkatërimin e dëmtuesve; fungicidë, 

herbicidë; preparate farmaceutike dhe veterinare për kujdes shëndeti, posaqërisht shëllirë, 

solucione dhe inhalatorë, solucione për iritim nazal, inhalim dhe gargara; kura që pihen për 
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qëllime mjeksore; preparate dhe substanca mjeksore; pambuk absorbues; shirita adeziv për 

qëllime mjeksore; preparate për përmirsimin e ajrit, përkatësisht deodorantet dhe pastruesit 

e ajrit;  preparate për purifikim të ajrit; gjëra ushqimore albuminoze; larës kafshësh, 

preparate biologjike për qëllime mjeksore; pambuk antiseptik; antiseptikë; balsam për 

qëllime mjekësore; vata higjienike; vata menstruale; vata për fashim; preparate terapeutike 

për banjo; preparate banje terapeutike për qëllime mjeksore; krip banje për qëllime sanitare; 

banjo oksigjeni; kripra për banja me ujë mineral; rripa për peceta sanitare; vata menstruale; 

rrathë për qëllime mjeksore; jastëk për kujdes të gjinjve; embëlsira me ilaçe; kapsula për 

qëllime mjeksore; vula për qëllime farmaceutike; çamçakëz për qëllime mjeksore; kolar 

antiparazit për kafshë; ëmbëlsira për qëlime mjeksore; produkte  dezinfektues, shpërlarës 

dhe pastrues për kontakt lense (thjerza); solucione për dhe për përdorim me kontakt lense;  

kimikate kontraceptive; ilaçe misri; rrathë misri për këmbë; pambuk për qëllime mjeksore; 

preparate farmaceutike për trajtim të zbokthit; deodorant për veshje dhe tekstil; detergjent 

për qëllime mjeksore; pije dietike të adaptuara për qëllime mjeksore; ushqim dietik dhe 

preparate ushqimore për qëllime mjeksore; ushqim dietik për kujdes shëndetsor me bazë 

vitaminash, mineralesh dhe element gjurmësh; preparate enzimesh për qëllime mjeksore; 

substanca dietike për qëllime mjeksore; desinfektantë për qëllime higjienike; losione qensh; 

larës qensh; repelent (neveritës) për qen; pije mjeksore; ujitje okulare; kuti të ndihmës së 

parë, të mbushura; ngjitës insektesh; letër për kapjen e insekteve; preparate për shkatrimin e 

insekteve; ilaç për djersitjen e këmbëve; fashë për fashim; germicid; kedër druri për 

përdorim kundër insekteve, graso për qëllime mjeksore; çaj mjeksor; repelant (neveritës) 

insektesh; insekticid; xhel vajguri për qllime mjeksore; brekë menstruacioni; brekë sanitare; 

pluhur qumshti për bebe; sheqer qumshti; pëlhurë e impregnuar me losion farmaceutik; 

losion për qëllime farmaceutike; losion për qëllime veterinare; tableta; pije qumshti të 

ëmbla për qëllime mjeksore; alkool për qëllime mjeksore; barishe mjeksore; vajra mjeksor; 

arka të bartshme mjeksore, të mbushura;  ilaçe për qëllime të mjekësisë njerëzore ; tampon 

sanitar; mentol; pomadë; shtesa ushqimore minerale, produkte shtesë ushqimore për 

qëllime jo mjeksore me bazë minerale, amono acidi, elemnte gjurmësh, fibrave bimore (me 

kalori të ulët), të vetëm ose në kombinim; produktet e shtojcave ushqimore në bazë të 

proteinave; letër për gjurmë dhëmbësh, preparate për gjurmë dhëmbësh; shpërlarës goje; 

baltë për banjë; pelena sufers (për persona të sëmurë) ; zëvendësues ushqimi për qëllime 

mjeksore; peshqir sanitar; vata menstruacioni; brekë absorbuese të papërmbajtura për të 

sëmurët; brekë të linjta; preparate antiparazite; pilula për qëllime farmaceutike; preparate 

farmaceutike për diagnostifikim të shtatzanisë;  çaj për dobsim për çëllime mjeksore; ilaç 

për djersitje; xhel mbretëror për qëllime mjeksore; preparate farmaceutike për kujdes të 

lëkurës; kripra aromatike; preparate sterilizuese; pomadë kundër djegies nga dielli; 

preparate kundër djegies nga dielli për qëllime farmaceutike; shurupe për qëllime 

farmaceutike; preparate të vitaminës; sythe pambuku për qëllime mjekësore; fasha 

mjekësore; poultices  (masë e lagësht bimore prej mielli për përdorim në trup për lehtësimin 

e dhimbjeve ); kompresues; kompresues dhe fashime për zbritjen e temperaturës së 

trupitose për zvoglimin e etheve ose zbutjen e kokë dhimbjes; fashime mjeksore për plagë; 

ilaçe për qëllime mjeksore; ulës i temperraturës; çaj barishtash; llapa me sinap; preparate 

dobësimi për qëllime mjeksoe; ndalës apetiti për qëllime mjekosre: tonik për qëllime 

mjeksore; ilaç për alergji; preparate pediatrike për qëllime mjeksore; preparate për kallo për 

qëllime mjeksore; preparate sprai për freskim të dhomave; preparate farmaceutike 

dhemjeksore për atlet, siç janë pomadat, xhelet, spraj, për muskuj të tendosur dhe të 
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tensionuar; kompresa; vata sportive dhe vata për qëllime shëndetsore, pambuk për qëllime 

mjeksore; peceta të hedhshme për bebe nga letra dhe celuloza; pelena për veshje; peceta 

bebesh nga materiali tekstil; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në 

klasën 05   

6   Metale të zakonshëm dhe aliazhet e tyre; materiale ndërtimi metalik; ndërtesa të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binar hekurudhash; tela dhe kablo jo 

elektrik nga metale të zakonshëm; hekurishte; harduer metali; tuba dhe gypa nga metali; 

kasaforta; kabina nga metali; shirit mbështjellës ose lidhës nga metali; kapse nga metali për 

kabllo dhe tuba; fije nga metali për lidhje, pllaka dyshemeje nga metali; fuqi nga metali; 

shkronja dhe numra nga metali i zakonshëm, pos shkronjave të shtypit, figurina (statueta) 

nga metali i zakonshëm, tela, llitar teli, timon nga metali, tel hekuri, bedgje (shenja) nga 

metali për vetura, montime nga metali për dritare; ndalës dritaresh nga metali; rolete metali 

për dritare, hapës dritaresh, jo elektrik, mbyllës dritaresh, jo elektrik, dysheme nga metali, 

tuba kapse për banjë nga metali, numra shtëpish nga metali, jo ndriçues; punë artizanale 

nga metali; mbajtëse nga metali për trajtimin e ngarkesave; mbajtës thikash nga metali; 

pllaka nga metali me emra; pllaka të regjistruara nga metali;  gjuhë dryni nga metali; 

mbyllës spiral; kuti sigurta për para; sirta nga metali për ushqim;  stol hapi për ushqim;  

montime dere nga metali; ndalës portash nga metali; doreza dere nga metali;  zile dere nga 

metali, jo elektrike; doreza dere, kapse gugaçe dere, hapës dere, jo elektrik, mbyllës dere , 

jo elektrike; dry, kafaz nga metali, gardhe nga metali, kunj tende nga metali; xehe; shkronja 

kutish nga metali; dry nga metali për vetura; rrjeta nga metali; rjeta insektesh nga metali; 

kruese dere; kuti keshi nga metali; grila  nga metali; mbërthecka veshjesh nga metali; tabela 

rosash (rrugica) nga metali; veranda nga metali; (ndërtime) pishina (me struktura të para 

fabrikuarra metali); rrota mobiljesh; tabela me shenja, përfshi tabelat e regjistrimit për 

automjete; kontejner transporti, cisterna; kudhër; kabina ashensori; çezma për enë; kapakë 

shishesh; nyje për tubacione; valvula (të ndryshme nga ato për makina); foli alumini; serra 

nga metali (të transportueshme); instalime parkingjesh për biçikleta nga metali; erësues të 

jashtëm dyersh nga metali; mbrojtës drunjsh nga metali; kunj fiksues; kapse nga metali për 

kablo dhe tuba; kontenjer paketues nga metali; mbyllës për kontejner nga metali; struktura 

metalike për mobilje; bishta nga metali; kuti konservimi nga metali; mbyllës (shul) kutije 

nga metali; veshje teli (rjeta) nga metali; priza muri nga metali; kurtha metali për kafshë të 

egra; figurina (statueta) nga metali, kapak shishes nga metali; foli metali për mbështjellje 

dhe paketim; gremça metali për veshje binarësh; doreza nga metali; dispenzues (dozues) 

për peshqir, i fiksuar, nga metali; zinxhir për qen, plaka identiteti nga metali; kuti veglash 

nga metali, të zbrazta, shkallë nga metali; shkallë hapëruese nga metali; rrjetë mbrojtese 

nga zjarri; kapëse rrotash (anije); tel me gjemba; mbështetës nga metali; drejtues ere për 

shqetësim të shpezëve nga metali; kafaz dhe banjo zogjsh nga metali; tregues kohe ose ere 

nga metali; unaza për çelsa; zinxhir çelsash nga metali i çmuar ; bexhe (shenja) nga metali i 

zakonshëm; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 06   

7   Makina për metal, dru dhe procesim të plastikës, makina për industrinë kimike, bujqësi, 

miniera, makina tekstile, makina për industrinë e pijeve, makina paketimi dhe vegla 

makinash; motor dhe makina (pos për automjete toksore); lidhje makinash dhe komponent 

transmisioni pos për automjete toksore); zbatime bujqësore të ndryshme nga ato që 

operohen me dorë; inkubator për vezë; makina atumatike për shitje; aparate elektrike për 

kuzhinë dhe mirëmbajte shtëpie, posaqërsiht pastrues avulli, makina elektrike universale 

për kuzhinë, mikser për qëllime shtëpiake, thika elektrike, makina elektrike për çarje 
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(coptim), bluarje, shpypje ose hapje, çelës elektrk për kanaqe, procesor elektrik frutash për 

qëllime shtëpiake, mulli kafje, që nuk operon me dorë; mulli për qëllime shtëpiake, që nuk 

operon me dorë, makina për përzierje; makina elektrike për saldim; fshirëse elektrike për 

qëllime shtëpiake; makina për prerje; makina për bërjen e pastave ushqimore; makina për 

prerjen e bukës, bluajtës mishi, rahës elektrik; makina për qërim (heqje të lëvores), makinë 

për bluarje të perimeve, makina etiketash, aparate për bërjen e pijeve të gazuara; makina 

dhe aparate elektrike për lustrim me dyll; hekur me presion avulli për pëlhura; makinë për 

shtrydhje për lavanderi; makinë enësh, pastrue vakum dhe aksesuarë për pastrues, 

posaqërsiht thasë për vakum pastrues; lavatriqe, tharëse centrifuge, makina dhe aparate për 

lustrim, të makinave për hekurosje; makina për qepje, pedalje për makina për qepje; larës 

me presion të lartë; kositëse; sharra (makinë); dispozicion i plehrave; makina dhe aparate 

për shkumëzim të qilimave, mobilje me susta dhe qilima muresh; sharë zinxhirore; hekur 

saldimi (që operon me gas); vegla makinash elektrike, posaqërsiht makina shpimi, shpim pa 

tel, kaçavida (shpuese) pa tel; pjesë të makinave për metal, dru dhe procesuim të plastikës; 

sharë zinxhirore; makina fryrëse; gjeneratorë ryme, aprate ashensorësh (makina); makina 

elektrike lustrimi, jo për qëllime shtëpiake; lustrues elektrik për këpucë; gërshërë elektrike, 

presa elektrike (makina); makina për bluarje; makina për prerje  përdorim industrial, 

makina elektrike saldimi; makina për grirje; zbatime bujqësore  dhe kopshtare; pompa 

ajrimi për akuariume; aparate për operim me ashensore; vegla (makina) për spërkatje; 

makinat për veshje; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 07   

8   Vegla dore (që operojnë me dorë); orendi që operojnë me dorë për përdorim në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari, për konstruksionin e makinave, aparateve dhe automjeteve si dhe për 

industrinë e ndërtimit; takëm thikash; pirunj dhe lugë; armë brezi; brisqe; takëm thikash 

tavoline; pjata argjendi; aplikime epilatorësh dhe depilatorësh (elektrik dhe jo elektrik), 

takëm manikyri (elektrik dhe jo elektrik); skedar (vegla); lustrues thonjsh (elektrik dhe jo 

elektrik), kapse flokësh për përdorim personal (elektrik dhe jo elektrik), orendi për dredhje 

vlokësh (që operojnë me dorë jo elektrik);  hekur për hekurosje flokësh, mbushës thonjsh 

(elektrik dhe jo elektrik), kapës thonjsh (elektrik dhe jo elektrik); pincë thonjsh; takëm 

pedikiri, orendi për kujdes të këmbëve ( (përderisa janë të përfshirë në klasën 08); pinca; 

lakues të qerpikëve; brisqe (elektrik dhe jo elektrik), arka brisqesh; kuti rroje, brisqe për 

rroje, brisqe; orendi që operojnë me dorë për prerje, shtypje ose hapje; orendi që operojne 

me dorë për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari, për konstruksione të makinave, 

aparateve dhe automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; thika të lakuara (të vogla), 

gërshërë për krasitjeje; vegla kopshti (që operojnë me dorë), kositëse bari (që operojnë me 

dorë), mjete për hapje kanale (që operojnë me dorë), çekiç (vegël dore), turjela (vegla 

dore), dana, shara (vegla dore), korniza për shara dore, libela, qethës skajesh (metal, 

krasitje, kopshti), prerës, vegla për prerje, kaçavida; gurr zmeril ose disk zmeril (orendi 

dore); orendi dore për zbulim të likuidëve; hapës i guacave; sëpata, kazma; kamin të 

poshtëm; kapës mjekre, gërshër drunjsh, gërshër për krasitje; turjela; turjela për vrima të 

mëdha (vegla dore), turjela që shtyhen me gjoks; sqepar (vegla); hekur i rafsht për 

hekurosje; kamë, hapës kanaqesh; turjela; kunj goditës, kunj akulli (goditje); thika për 

shpëndarje të masës; thika shkallore; thika harkore (vegla dore), prerës perimesh në riska; 

hanxhar; shufër për dredhje flokësh; aparate për largimin e insekteve (vegla dore); 

spërkatës, spërkatës për spërkatje të insekticidëve; thika gjuetie, shat (vegla dore); 

instrumete për goditje të biletave; thikë djathi riskash (jo elektrik); garuzhdë (vegla dore); 

vegla tornosh (vegla dore), shara elektrike vertikale; vegla shpuese (vegla dore); hanxhar 
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(masheta); mistri; kosa; dibek për goditje; gjjilpër për qendisje; pionca prerëse; heqës 

thonjsh; arë thyes; mbledhës frutash; lopata për ngritje (shkulje) të bimëve; aparate për 

eliminimin e parazitëve të bimëve; revole për shkatrimin e mastikës (dyllit) (që operojnë 

me dorë); prerës pice (jo elektrike); pajisje me rula (vegël dore); lëmues brisqesh; limë 

(vegël dore), instrumente për prerjen e tubave; mbajtës share; orendi për bluarje dhe 

sharim; lopata; disqe për bluarje; çelsa (vegla dore); mjete zmerile; mengene, kapse 

zdrukthatri ose fuqibërësi; hekura zjarri; kosa; kosa gurësh; drapër; lopata, tërfurq; goditës 

qendre (vegla dore), tokmak (vegël dore); shkulës rrënjësh; mprehës çeliku; grihë guri; 

mbajtës grihe; sakicë; hekur të rafsht për hekurosje; prerës shiritash; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 08   

9   Aparate dhe instrumente: shkencore, nautike, survejuese, 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, incizime; CD, DVD dhe 

bartës tjerë digjital; makina automatike dhe aparate që aktivizohen me monedha; arka 

regjistruese, harduer për procesuim të dhënave, kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate për 

shuarjen e zjarrit; numratorë; orendi mësimdhënje audio-visuele; bateri, kuti baterish; 

mbushës baterish; dylbi; makina kalkuluese; kamera, kamera kinematografike si dhe pjesë 

dhe komponentë për ato; thjerza për kamera; filma vizatimor të animuar; kasetofon; zinxhir 

syzesh; filma kinematografik (të ekspozuar); CD plejer; CD (audio dhe video); disqe me 

reze të kaltëra; CD-ROM-e; programe të incizuara kompjuterike, të regjistruar; programe 

kompjuteri; softuer kompjuteri, i regjistruar; kompjutorë; printer që përdoren me 

kompjuter; kompjuter doracak dhe aksesuarët e tij posaqërisht mbushësit e baterive, bateri 

dhe çanta të dizajnuara për kompjuter doracak; softuer kompjuteri i shkarkueshëm nga 

interneti; PDA (sistencë digjitale personale), kopjuter xhepi; paisje preifere të kompjuterit 

dhe aksesuarë të tyre, posaqërisht tastatura, miu i kompjuterit, top gjurmues në maus, surf 

stick (usb), xhointstick (dorezë), mbështetëse për lojëra (gamepads), timon kompjuteri, 

paisje për gjenerim të muzikës për përdorim me kopjuter, kyçje në platformë, memori 

kartela, kartela grafike, TV kartela për kompjuter, kartela zëri, uebkamera, CD ndezës 

(burner), DVD disqe, ndezës (burner) reze të kaltëra; modem; kablo konetktues, priza 

konektuese, USB kablo; altoparland kompjuteri, hard disk, disk driver, USB memori driver, 

adaptor rrjeti, lexues kartelash, altoparlandë, kontakt thjerza; kuti për kontakt thjerza; 

aparate për procesuim të dhënash; matës rrobaqepsie; zile elektrike për dyer; përkthyes 

elektronik xhepi; shuajtës zjarri; filma të ekspozuar; alarm zjarri; korniza për transparencë 

fotografish; aparate për regullimin e nxehtësisë; xhu boks muzike; thjerza optike; matës 

letre (shkallor); gomë shpëtimi; trap jetë shpëtues; çelësa elektrik; media magnetike për të 

dhëna; kartela magnetike të koduara; pajise magnetike të koduara; magnet; syze zmadhuese 

(thjerza); aparate matës; mikrofonë; mikroskop; shenja projektuese; ekran projektues; 

radio; gramafon; aparate për kontroll nga distanca; vizore (instrument matës); smart kartela; 

detektor tymi; priza, fishe dhe kontakte tjera; aparate për incizim zëri; incizime 

fonografike; aparate për reprodukim të zërit; aparate për transmetim të zërit; kuti syzash; 

korniza syzash; syze; syze (optike); syze dielli; kyçës elektrik; shirit incizues; aparate 

telefoni, pranimi, transmetimi, tela; teleskopë;  takëm TV; aparate televizive; indikatorë 

temperature; instralime elektrike kundër vjedhjes; termometra; tremostatë; video kaseta; 

gëzhoja video lojrash; video disqe; video shirita, video ekrane; video incizues; video CD; 
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DVD (video disqe); plejer dhe video incizues për CD, DVD dhe disqeve me reze të 

kaltërta; aparate audio visuale me paisje për këndim të gjatë; mbajtës të përshtatshëm, 

bartës, mbulesa të dizajnuara për video dhe kaseta zëri, CD, disqe laserike, videodisqe dhe 

DVD (video); mbështetës miu; telefon, telefon pa tel, telefon celular si dhe pjesë dhe 

komponentë për ato; çanta dhe kuti për telefonë; radio pejgjer si dhe pjesë dhe komponentë 

për ato; çanta për radio pejgjer; mbulesa, kontejner, bartës dhe mbajtës për celular dhe radio 

pejgjer; kufje; telefon veshi dhe mikrofonë/folës telefon për përdorim me celular; indikator 

thirjesh për telefonë, celular dhe radio pejgjer; maska sysh si mbrojtës nga rezatimet 

ndriquese; agjenda elektronike; zile alarmi elektronike; sisteme alarmi; lexues të bar 

kodeve; barometra; sirena; njësi qëndrore për procesuim (për procesuim të dhënash); çip 

(qarqe të integruara); kronograf (aparate për regjistrimin e kohës); tastierë kompjuteri, 

memori kompjuteri; bashkues akustik; bashkues (paiseje për procesuim të dhënash); media 

optike të dhënash; disqe optike; disqe magnetike; aparate për zhytje; maska për zhytje; 

takëm për zhytje; tabela doracak elektrinike, lapsa elektronik (për njësi për ekrane vizuale); 

penj për syza; syze (okular); erësues sysh; faks makina; filtra për fotografi; flopi disqe; 

shirita për pastrim të kokave për incizim; higometra; qarqe të itegruara; aparate 

interkomunikimi; ndërfaqje (paisje përndërfaqje ose program për kompjuter); makina 

faturimi; konvertues thjerzash (optike); njsi të shiritave magnetik për kompjuter; shirita 

magnetik; lugë matëse; mikroprocesor; modemë; makina për numrim dhe klasifikim të 

parave; monitorë (harduer kompjuteri); monitorë (programe kompjuteri); mi (paisje për 

procesuim të dhënash); fibra optike (filament si ndriques drite); syza optike; mallra optike; 

thjerza optike; sahat parkingu; paisje periferike të kompjuterit; këndmatës (instrument 

matës); takëm për radiotelegrafi; takëm radiotelefonie; skaner (paisej për procesuim të 

dhënash); gjysëmpërçues; transparenca (fotografi); shirita incizues; aparate demagnetizues 

për shirita magnetik; tela telegrafik; telegrafë (aparate);  teleprinterë; telepromterë; 

shpërndarës biletash; transmetues (telekomunikim); takëm transmetimi (telekomunikim); 

matës; video telefonë; alarm fishkëllues; priza veshës për zhytës; syza mbrojtëse për 

sportistë; helmeta mbrojtëse për sport; aparate dhe aksesuarë navigimi, posaqërisht antena, 

mbushës baterish, bateri, mbajtës të përshtatshëm dhe çanta; pragrame për lojëra 

kompjuteri; publikime kompjuteri (të shkarkueshme); pragrame kompjuteri (softuer i 

shkarkueshëm); stero për përdorim personal; satelitë për qëllime shkencore; mbështetës të 

kyqit të dorës përpërdorim me kompjuter; kablo për telefon pa kablo; kapela antenash për 

celular; qarqe të integruara dhe CD-ROM-e për ruajtjen automatike të programeve për 

instrumente muzikore elektronike; mbrojtës dhëmbësh; kohëmatësit e vezëve; shenjat 

alarmi; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 09   

10   Aparate dhe instrumenta kirurgjike, mjeksore, dentare dhe vetrinare, gjymtyrë, sy dhe 

dhëmbë artificiale; artkuj ortopedik; materiale për qepje; aparate për matje tensioni; shishe 

për ushqim; bebiron për bebe; vata; batanie elektrike për qëllime mjeksore; kondomë; 

kontraceptiv jo kimik; aparate dentare; bebiron për shishe; kunj për veshë (pastrim); 

mbështetës për taban të rafsht; pinca; dorëza për masazh; dorëza për qëlime mjeksore; 

ndihmesa ndëgjimi për shurdhanë; mbrojtës të ndëgjimit; aparate terapeutike me ajër të 

nxehtë; qese akulli për qëllime mjeksore; inkubator për bebe; aparate për masazh; ripa 

materniteti; thasë foshnjesh; jastëk barku; jastëk ngrohës (elektrik) për qëllime mjeksore; 

jastëk gjumi për pagjumsi; sfungjer kirurgjikal; lugë për administrim mjeksor; stetoskop; 

barelë ambulance; pako termale për ndihmë të parë; krurës gjuhe; pe për qëllime dentare 

(instrumet dentar)¸ paisje kontraceptive; termometra për qëllime mjeksore; qese uji për 
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qëllime mjeksore; oturak për krevat; unaza dhëmbësh; kompresa të ngrohta dhe të ftohta 

për qëllime mjeksore; jastëk me akumulator nxehtësie për qëllime mjeksore; inhalator; 

gjilpëra akupunkture; aprate për rehabilitim të trupit për qëllime mjeksore; basen për 

qëllime mjeksore; krevat, posaqërisht të bërë për qëllime mjeksore; hark mbështetës për 

mbathje; filtra për reze ultraviolete, për qëllime mjeksore; mbrojtës gishti për qëllime 

mjeksore; paryka flokësh; thika misri; qese dushi; çorape venash, paterica, lampa për 

qëllime mjekore; pompa gjinjsh; kupa vakumi; aparate reanimimi; priza veshësh (paisje për 

mbrojtjen e veshëve); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 10   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, furnizim 

uji dhe qëllime sanitare; aparate për kondicionim ajri; tharës ajri; aparate dhe makina për 

pastrim të ajrit; tapë hunde kundër spërkatjes; aparate filtrimi të ujit; ngrohës akuariumi; 

lampa akariumi; montime dhe instalime për banjo; ngrohës banje; ngrohës krevati; aparate 

për ftohje të pijeve; drita biçiklete; batanije lektrike për ngrohje; bojler, posqërisht për 

ngrohje dhe bojler uji; toster; qilima që ngrohen me rymë; drita tavani; llambadar; drita 

elektrike për pemën e krishtlindjes; drita akuariumi; lampa; filtra për kafe elektrik; makina 

për kafe; kafeterie me filtër; furë për pjekje të kafes; kontejner ngrirës; gatues; aparate dhe 

instalime gatimi; paisje elektrike gatimi; instalime përftohje për ujë dhe lëngje; instalime 

për ftohje për duhan; jastekë me pajisje ngrohëse (jastëk), jo për qëllime mjekësore; 

frigorifer me ngrirje të thellë; ngrirës të thellë elektrik; aparate dezinfektimi; shpërndarës 

desinfektimi për tualetë; aparate destilimi; tharës flokësh; filtra për ujë të pishëm; aparate 

për tharje të sanës dhe ushqimit të kafshëve; lampa elektrike; fener kinez; fen (kondicioner 

ajri); fen elektrik; ngrohës (elektrik) për shishe ushqimi; instalime për vlim të ujit; ; 

ornamente fontane; ngrirës; roster (pjekje) për fruta; pllaka metalike për pjekje dhe skuqje 

të ushqimit; aparate fërgimi; aparate dore për tharje për dhomë banje a larëse; montime për 

ajër të ngrohtë; stufa për ajër të ngrohtë; pllaka për ngrohje;  bojler për ujë të ngroht; numra 

ndriçues për shtëpi; lagështues; kuti akulli; aparate dhe makina akulli; çajnik elektrik; 

mantel lampe; oxhak lampe; qelqe lampe; globe lampe; reflektor lampe; hijezues lampe; 

lampa; hijezues lampe; fener për ndriçim; tharës elektrik për lavanderi; drita llambe; 

ndriçues; fura mikrovale; instalime për ftohjen e qumshtit; çezma mikse për ujësjellës; 

ngrohës pjatash; pishtar të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; tigan i thellë elektrik me presion; 

enë me presion për ujë; radioator elektrik; kabina për ngrirje; dhoma për ngrirje; aparate për 

ngrirje; roster; aparate fërgimi (paisje gatimi); rotullues zgare; kapse për zgarë; pjekëse; 

gurë llave për përdorim në zgara; llampa sigurie; kabina dushi; priza për drita elektrike; 

kolektor solar (ngrohje); tas tualeti; ulëse tualeti; kapak ulëse tualeti; tualet portabël; 

urinues; hekur elektrik për pite; hekur elektrik për pjekje; tigan për ngrohje; lavaman 

duarsh; ngrohës uji; aparate dhe makina përpastrim të ujit; sterilizues uji; pastrues elektrik 

të ajrit; paisje kundër verbrimit për automobilë (paisje dritash); paisje kundër verbrimit për 

automjete (paisje dritash); lampa harkore; autoklav (gatues elektrik me presion); tuba banje; 

paisje mbrojtëse të dedikuara për instalime dritash; difuzer drite; çakmak fërkues për ndezje 

gazi; drita për automjete motorike; drita për automjete;  stufa; stufa ( aparate ndriçimi); 

gatues orizi; kofano për nxjerje për kuzhinë; vaska banje; instalime banje; aprate për nxirje; 

makina për bukë; toster buke; batanije elektrike, jo për qëllime mjeksore; aparate për tharje 

të ushqimeve organike; shkrirës, ngrohës, kondicioner ajri, aparate për ngrohje për shkrirje 

të xhamave të veturave; drita të përparme për automjete; fishe për drita elektrike; filtra 

(pjesë të instalimeve shtëpiake ose industriale); ngrohës këmbësh (elektrik ose jo elektrik); 

ndezës gazi; bojler gazi; aparate për pastrim të gazit; aparate avulli për fytyrë (për sinuse); 
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poça drite; ngrohës uji; elemente për ngrohje; kapak radiatorësh; radiatorë për ngrohje; 

aplikime elektrike për bërjen e jogurtit; oxhaqe, shtëpiake;  lagështues për radiatorë të 

nxemjes qëndrore; fen elektrik për përdorim personal; instalime për sauna; drita për zhytje; 

paisje ngrohëse; aparate dhe instalime për zbutje të ujit; aparate për vorbulla uji; djegës për 

parfume; pllaka për ngrohje për pjekjen e petullave; aparatura dezodorimi me  aromatizues 

rimbushës në automjetet motorike; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë 

në klasën 11   

12   Automjete; aparate për lëvizje toksore, ajrore ose ujë; paisje kundër verbrimit për 

automjete; alarm kundër vjedhjes për të automjeteve; paisje kundër vjedhjes për automjete; 

karoca bebesh; zile për biçikleta dhe treçikleta; çikleta, biçikleta dhe treçikleta dhe pjesë 

dhe komponente për ato; karroca; karoca dore; mbulesa ulësesh për automjete; veshje 

mbrojtëse për çikleta, biçikleta dhe treçikleta; trajtim karroce; pushues koke për ulëset e 

automjeteve; mbulesë për karroca bebesh; mbulesë për automjete; bori për automjete; nyje 

shpërndarëse; bucelë e  rrotës; bartës bagazi për automjete; rrjeta bagazhi për automjete; 

karrocë dy rrotëshe; baltprirës; paisje kundër rëshqitjes për rrota të automjeteve; pedalje për 

barka; lopate barkash; pedalje për çikleta; pompa për çikleta, biçikleta dhe treçikleta; 

mbulesa për karroca bebesh; mbulesa ulësesh për çikleta, biçikleta dhe treçikleta ose 

motoçikleta; ulëse për çikleta, biçikleta dhe treçikleta ose motoçikleta; rripa sigurie për 

ulëset e automjeteve; karige sigurie për fëmijë për atomjete; ulëse automjetesh; parzmore 

për ulëse të automjeteve; erësues të adaptuar për automjete; goma për rrotat e automjeteve; 

tapiceri për automjete; mbulesa automjetesh; karrocë me rrota; pastres të dritareve të 

automjeteve, aparate për shpërndarje të aromës në automjete; aeroplan; jastëk sigurie 

(paisje sigurie për automjete motorike); tollumbace; autobus motorik; pasqyra për pamje të 

pasme; motor autobusi; vetura; motoçikleta; karoca shopingu; goma për çikleta, biçikleta 

dhe treçikleta ose motoçikleta; automjete elektrike; automjete uji; mbulesa për doreza 

dyersh për automjete motorike; rimorkio(automjete); rimorkio për tërheqje për automjete; 

mbulesa për timon automjetesh; segment frenash për automjete; mbules frenash për 

automjete; frena për automjete dhe biçikleta; këpucë frenash për automjete; vetura 

kampimi; motor elektrik për automjete toksore; mbajtës biçikletas, çikletash (pjesë të 

biçikletave dhe çikletave); rath të rotave të biçikletave, zile, zixhir, shporta, drejtues 

(timon), motor, pompa, rrota, korniza, goma, mbulesa për ulëse, goma të brendshme, spicë; 

indikatorë drejtimi për automjete dhe biçikleta; automjete me drejtim nga distanca; alarm të 

pasmë për automjete; goma rotash për automjete; balestra pezullimi (amortizator) për 

automjete; parakolp automjetesh; bord vrapimi për automjete; rrathë për rota veturash; 

veshje e jashteme për riparim të gomave të brendshme; dhëmbzor për automjete toksore; 

shporta të përshtatura për biçikleta; balansues peshe për rrotat e automjeteve; rrota për 

karoca; pajisjet jo rrëshqitëse për goma të automjeteve, në veçanti zinxhirët e dëborës; 

baltprirës; zorrë për gomë pneumatike; pompa ajri (aksesuar automjetesh); ulëse dhe 

mbulesa ulësesh për motoçikleta; mbulesë për rrotë rezervë për automjete; pastrues dritash 

të përparme; parafango për anije; karocë dore (pune); trasnportues skish për automjete 

motorike; transportues biçikletash për automjete motorike; kapse zhurme për rrota;  

zhurmues për rrota; spoiler për automjet; kapak për rezervuar karburanti për automjete; 

valvula për goma automjeti; çakmak cigaresh dhe purosh për automjete motorike; i gjith 

malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 12   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre, shufra nga metealet e çmuara, tel nga metali i 

çmuar, buste nga metale e çmuara, ornamente kapele nga metalet e çmuara, kuti nga 
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metalet e çmuara, kuti stolish (arka ose kontejner) nga metale të çmuara, ornamente 

këpucësh nga metalet e çmuara, lidhëse argjendi (tela argjendi); stoli, gurë të çmuar; 

instrumente kronologjike dhe horologjike; stoli dhe objekte ornamentale të reme; broshe; 

kopsa për rripa ore; zinxhir; varëse; monedha; bexhe nga metalet e çmuara; buton 

manshete; vathë; ari i remë; tase dhe qypa (nga metale të çmuara); objekte nga imitimi i 

arit; arka stolish; kuti stolish; qafore; gjilpëra (stoli); gjilpëra shenja për xhaketa; unaza; 

statueta dhe statu nga metali i çmuar; kapse kravate; orë dore dhe orë xhepi dhe pjesë dhe 

komponent për ato; shirita orësh; zinxhir orësh; arka për orë xhepi; matës kohe; xhilpëra 

ornamentale, xhilpëra kravate; medalje; unaza çelsash; çanta dhe arka për çelsa të bëra nga 

metale të çmuara dhe gurrë të çmuar; varëse; bexhe nga metale të çmuara; byzylik (stoli); 

arka për orë (prezantime); arka orësh; matës (bërje orësh dhe sahate); diamantë; artikuj ari; 

gjerdan ari, byzylyk ari, unaza argjendi, gjerdan argjendi, byzylyk argjendi; kostume 

stolish; gurë gjysëm të çmaur; punë arti nga metale të çmuara; orë alarmi; lidhse manzhete 

nga shenili; figurina (statueta) nga metale të çmuara; orë kontrolli; zinxhirë çelësash me 

gurë të çmuar; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 14.      

15   Instrumete muzikore; instrumente muzikore elektronike; stenda dhe mbajtës të 

instrumeteve muzikore; kuti muzikore; arka (mbulesa) për instrumete muzikore; sintezajzer 

muzike; aparate rotullues për fletë muzikore; stenda muzikore; spango për instrumete 

muzikore; pirun muzikor (zëri); thupër dirigjenti; rul mozikor për kuti muzikore; të tjera për 

instrumete muzikore; arka për instrumete muzikore; kastanjeta; rul i perfomuar muzikor; 

plectrum; çekiç rotullues (muzik); pjesë dhe aksesuar për instrumete muzikore për aq sa 

janë të përfshirë në klasën 15; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në 

klasën 15   

16   Letër, karton skeda (rekuzite zyrash), kartela njoftimi (zyre), mbështetëse për gota bire, 

pamflete, letër shkrimi, flete që nuk e lëshojnë lagështinë për paketim të ushqimit; figurina 

(statueta) nga letra mache, filtër letre; mbështjellës shishesh nga kartoni ose letra; kartela 

urimi; letër nga tuli i drurit; kuti letre për kapela, filter ( leter kfeje), tube kartoni, peshqir 

fytyre nga letra, letër mache, mbulesa letre për vazo lulesh, kordele letre, produkte letre të 

disponueshme, letër kuzhine, çese letere, pergamë letre, paketime (jastëk, mbushje) 

materiale letre dhe kartoni, mbulesa pasaporti, kontejner kremi nga letra, karta të reme të 

ndryshme nga ato për lojë, fletë absorbuese nga letra ose plastike për paketim të ushqimit, 

linja vizatuese nga letra, e parfumuar ose jo, mbulesa tavoline (tepih), letër mbështjellëse, 

doracak; materiale të printuara; material libërlidhës; fotografi; materiale zyre; adeziv për 

qëllime shtëpiake ose zyre; materiale artistësh; brusha pikturimi; tastiesa dhe rekuzita zyre 

(pos mobiljeve); materiale për mësimdhëni dhe instruksioni (pos aparateve); materiale 

plastike për paketim, që nuk përfshihen në klasat tjera; shkronja shkrimi; bloqe printimi; 

kalendar, libra, katalogje, posterë, periodikë, publikime të printuara, gazeta dhe magazine; 

kartela urimi; instrumete shkrimi; vula gome; vula dhe vulosës; mbështetës vule, 

mbështetës inke (ngjyre); foto albume; varëse për korniza vizatimesh, pikturash, 

fotografish; këmbalec piktorësh; letër absorbuese të  ngjyres për mbulesë; stenda 

fotografësh; tintë; facoleta letre, letër tualeti, peceta letre për heqjen e make-up-it; peshqir 

nga letra; vend mbështetës për gota nga letra ose kartoni; letër për paketim, letër për 

mbështjellje dhe materiale paketimi nga kartoni; ngjyra uji për artistë; reproduksione 

grafike, portrete; litografi; lapsa, stilolapsa, fontanë stilolapsash, stilolapsa me maje sferike; 

penda; mbajtës stilolapsash; gëzhoja dhe rimbushës për stilolapsa dhe instrumete shkrim; 

maje stililapsash, krajonë; arka lapsash; prehës lapsash; makinë prehëse për lapsa; kapse 
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për zyre; leter zbukuruese; mbajtës letre, kunj për vizatime; pastele; adeziv për zyre ose 

qëllime shtëpiake; leter mache; letër gjurmësh ose qëndruese; letër mbushëse; hapës letre; 

rekuzite zyre; shirit adeziv dhe përhapës të shiritit adeziv; materiale vizatimi, tabela 

vizatimi, stilolapsa dhe instrumente; takëm vizatimi; album për koleksionim të pullave 

postare dhe monedhave; qese dhe zarfe nga letra; fshirës inke (ngjyre); mbajtës të librave; 

kanavacë për pikturim; notes; agjenda dhe ditarë; skeda (rekuzita zyrash); mbështetëse 

letere; shënues, letër shkrimi; letër vizatimi; arka stilolapsash; shkums, drasa të zeza, drasa 

të zeza për poster; mbajtës pasaporti; mbajtës për libra qeqesh; piktura; klishe; produkte 

fshirëse, gomë fshirëse, lëngje korektuese; hapës elektrik letre; fletë muzikore; drasë e zezë 

e dukshme (reklamuese); ornamente letre (dekorime); peshqir letre; peceta tavoline nga 

letra; çese sandviçesh nga letra ose plastika; valixhe dhe çanta nga kartoni; libra 

ngjyrosësh; skeda raportuese; letër për libra ushtrimesh; notes xhepi; flomasterë; 

libërlidhës; takëm lapsash; takëm krajoni; vizore; mbështetëse për shkrim; libër autograf; 

kapse për zyra; aparate kapse; shenja reziku; coptues (rekuzitë zyre); makina laminimi 

plastik dhe paisje (rekuzitë zare); aparate për vulosje të nxehtë për aplikim të mbulesave 

mbrojtëse në dokumente dhe fotografi; mbulesa kartelash dhe arkash; dekoracione letre për 

kuti sanduçesh ose ushqim; albume; çanta (qese dhe zarfe) nga letra ose plastika, për 

paketim; lidhës fletësh (regjistra); kuti kartoni ose letre; kartela; stenda dhe kuti për vula 

dhe vulosësh; libra komik; kompas për vizatim; shirita letre dhe kartela për incizim të 

programeve kompjuterike; letër kopjuese (zyre); fluid korektues (rekuzita zyre); mbulesa 

gishtash (rekuzita zyre);  flamuj nga letra; shirit i gomuar; fjongo me tintë; skedë për letër; 

etiketa, jo nga tekstili; harta gjeografie; kartela urimi muzikore; Mbështetës (zyre); kuti për 

ngjyrosje (artikuj për përdorim në shkollë); publikime të printuara; coptues letre për 

përdorim zyre; mbajtës të lapsave; pulla postare; stiker; kunj pikturimi; bileta; shirit makine 

shkrimi; makina shkrimi (elektrike ose jo elektrike); mbulesa; brusha shkrimi; shkums; 

mbulesa (zyre); mbulesa për vazo lulesh nga letra; përparse e letrës; çese për gatim në fura 

me mikrovalë; filtara letre për kafe; libra (të vegjël); dizajne qendisëse (modele); thika letre 

(rekuzita zyrash); mbulesa tavoline nga letra; pëlhurë tavoline nga letra; tabela me shenja 

nga letra ose kartoni; etiketa për kartela indeksi; letra të shumta; letër absorbuese për kujdes 

fytyre; stiker për celular; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 

16; makina adresimi, makina frankimi, maina për ngjitje të pullave postare ose printim të 

pullave frankuese, duplikatorë, perforator (rekuzita zyrash); kapse me shtypje (rekuzita 

zyrash); materiale artistësh, do me thënë materiale vizatimi, pikturimi dhe modelimi; 

materiale mësimdhënie dhe instruksioni (pos aparateve) në formë të materialeve të 

printuara, modele gjeologjike, globe toke, paisje për vizatim në drasë të zezë; makina 

shkrimi dhe rekuzita tjera shkrimi (pos mobiljeve), do me thënë paisje jo elektrike zyre; 

materiale plastike për paketim, do me thënë mbulesa, çanta dhe foli; etiketa shpine për 

shkronja, libra arkivi, shirita mbushës, fletë ndarëse, indekse, foli për dokumnet të shpuar; 

skeda dhe kuti, skeda indeksesh dhe skeda shenjash; kapse; shrit elastik (zyre); rul 

korektues; forma librash; mbajtës stilolapsash; lamininues dokumentash; coptues letre për 

nevoja zyre; karta indeksi, kartela skedash desktopi; mbulues termal lidhës; arka kartelash 

dhe biznesi nga metali; kuti vizatimi (rekuzita zyrash); mbajtës të indeks kartelave 

((rekuzita zyrash); paisje zyrash pos mobiljeve); mallra nga letra dhe zëvendëues për 

tekstil, posaqërisht facoleta, peceta tavoline, peshqir për heqjen e make up-it, peshqirë 

fytyre, peshqirë, mbulesave të tavolinës, peshqirë për çaj dhe dhe ruleve të kuzhinës; 

piktura, me korniza ose pa korniza; takëme shkrimi; çese mbeturinash nga letra ose 
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plastika; akuarele (ngjyrosje); bojë për vula; shablon për tapeta; materiale ndaluese nga 

letra ose kartoni; mbajtës shkronjash; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i 

përfshirë në klasën 16   

17   Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, fije azbesti, azbest i rafsht, azbest, tjegulla azbesti, 

pëlhura azbesti, mbulesa azbesti; materiale të forta izoluese; mika të përpunuara ose 

pjesërisht të përpunuara, pllaka izoluese nga mika, atikuj dekorativ (bexhe) të bëra nga 

mika, produkte izoluese elektrike nga mika; materiale për mbulim të gomve, ngjitës gome 

për qypa, valvula kërcitëse nga goma, solucione gome, mbështjellës prej gome për 

mbrojtjen e pjesëve të makinave, ndalues gome dhe shok absirbues nga goma, rathë nga 

goma, ndalues gome; pëluhurë gome, zorrë të bëra nga goma, gomë likuide; plastikë në 

formë të shtrydhur për përdorim në prodhimtari; materiale izoluese, ndaluese dhe 

paketuese; tuba fleksible (jo nga metali); komponent ngjitës për lidhje; ngjyra izoluese; llak 

izolues; rondele plastike; mbulesa izolues për dysheme; lidhës (jo nga metali) për tuba; 

mallra azbesti, do me thënë mbulesa, paketime, pëlhura, letër azbesti, karton, tabanë; mallra 

nga mika do me thënë tabela izoluese; mallra gome, gutaperkë ose gomë në formë bloqesh, 

plakave, shufrave, folive, fijesh ose shiriti; (të gjitha si produkte gjysëm të përpunuara); 

mallra gome, gutaperkë ose gomë, do me thënë (jo për përdorim në tekstile), dorza 

izoluese, larës, zbutës, unaza, tuba dhe gypa pjesë lidhëse, materiale paketuese dhe tapiceri; 

zorë për ujitje; zorë për ujitje të luleve dhe bimëve; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa 

është i përfshirë në klasën 17   

18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshirë në klasat tjera do me thënë çanta letrash, çanta dokumentesh, lëkurë e dhisë, të 

ndryshme nga ato për qëllime pastrimi, lëkurë, çanta dokumentesh, kuti lekure ose tabela 

lëkure, këllëf, nga lëkura, për pranverë, fletë lëkure deri në gjunj për pranverë, parzmore 

për kafshë, kuti kapelash nga lëkura, kuti nga lëkura ose tabela lëkure, shirita mjekre, nga 

lëkura, kamxhik nga bishta të macës. kuti krediti dhe kartelash ( kuletë), lekurë e reme, 

rripa lëkure, tabela lëkure, lidhëse (lëkure), valvula nga lëkura, shirita nga paisje të forta, 

mbulesa mobiljesh nga lëkura, valixhe udhtimi, valixhe (kofer), shala për kalurim, ripa 

shale; këllëf lëkure ose copëza lëkure ; blinker (për prazmore), ripa lëkure për gjoks, çanta 

për sport, çanta me rrota, arka për biznes kartela, gjurmë (prazmore); lëkurë kafshësh; 

valixhe dhe çanta udhëtimi; bastunë; kamzhik, pajime kuajsh dhe shala, çanta, çese dhe 

kuleta xhepi, arka çelsash, çanta paketimi për ëmbëlsira; çanta tualeti; attache arka; çanta 

shpine; thasë për veshje ; çanta shopingu; rripa nga lëkura; rripa supesh; bastunë; arka 

kartelash (notes); kular për kafshë ose qen; arka çelsash; shirit lëkure ose nga imitimi i 

lëkurës; çanta tualetarie; turizë; çanta shkolle; doreza koferësh; koferë; takëme udhëtimi; 

valixhe garderobe udhëtimi; mbulesa çadre; doreza çadrash; rripa koferësh; çanta plazhi; 

çantë (lëkurë e zbukuruar); kuti dhe arka nga lëkura ose tabela lëkure; çanta dore; rripa 

lëkure; shkopinj alpinizmi, arka muzikore; çanta rrjetash për shoping; çanta shkolle; çanta 

veglash nga lëkura ose imitimi i lëkurës (të zbrazëta); çanta udhëtimi; çanta lojërash 

(aksesuarë gjuetie); çanta, çese dhe zarfë nga lëkura, për paketim; shtesa nga lëkura ose 

imitimi i lëkurës për mobilje; korniza për çanta dore; arka bartëse për bebe; çanta udhëtimi 

me rul; arka të biznes kartelave (çanta udhëtimi); çanta të përshtatshme (vjehre); çanta 

shkolle, torbë për bartje të bebeve dhe hobe për foshnje; mbulesa kafshësh; zorë për bërjen 

e salqiqeve; shkopinj për gjueti (ulëse); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i 

përfshirë në klasën 18 
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19   Materiale ndërtimi (jo metalike); tuba të forta (jo metalike), për ndërtim; asfalt, zift dhe  

bitum; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, (jo metalike); grila ( jo 

metalike); veranda (jo metalike) për ndërtim; parket dyshemeje; qelq ndërtimatrie, 

posaqërisht pllaka, panelë çatie nga qelqi; kuti letre dhe kontejner për muratori; 

shperpllaka; dru, gjysmë i përpunuar, posaqërisht për gjellë, tabela, panelë; dysheme, jo 

metalike; sera të (transportueshme); jo metalike; rrërë dhe zhavor akuariumi; erësues (të 

jashtëm), jo metalik dhe jo nga tekstili; instalime për parkim të biçikletave, jo metalik; 

shtëpi të parafabrikuara (paisje); ekran insektesh, jo metalik; pllaka dyshemeje, jo metalike; 

gëzoftari druri (fije); panelle druri; punë artizanale të gurit, betonit ose mermerit; gurë 

artificial; kasole ekspozitash; qypa deltine; banjo për zogj dhe kafaze, jo metalikë; kafaze, 

jo metalikë; terra cotta; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 19   

20   Mobilie, pasqyra, korniza për piktura; mallra nga druri (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 posaqërisht bartë brushash, artikuj dekorativ nga plastika për 

gjëra ushqimore, ndarëse vetqëndruese, mobilje, byzylik identifikimi, jo metalik, pllaka 

identiteti, jo metalike, doreza (kapse) jo metalike, punë artizanale të bëra nga druri, dylli 

ose plastika, doreza thikash, jo metalike, pjesë mobiljesh nga druri, dyer mobiljesh, 

dekoracione mobiljesh, nga guaca, ekrane (mobilje), vende kartash të drurit dhe plastikës, 

derdheje për korniza pikturash, tabela me shenja nga druri ose plastika, vitrina për stoli, 

mbështetës për bimë dhe dru, tabaka, jo metalike, doreza dyersh, jo metalike, rahës dere, jo 

metalike, instrument (ere) (dekorim); jastëk mbështetës ajri, dyshek ajri, jastëk ajri; thasë 

gjumi; perde shtrati për dekorim; shtesa krevati, jo metalik; shtretër (pos çarçafëve); 

shtretër për kafshë shtëpiake; kosha plehrash, jo metalike; kapak shishesh; rafte shishesh; 

tapë për shishe; kartela çelsi nga plastika; arka; instrumet (tinguj) erre; çengela veshjesh; 

varëse kapoti; çengel kapoti; mbajtëse kapoti; kontejner, jo metalik; mbajtës perdesh; 

çengel perdesh; binar perdesh; unaza perdesh; makara perdesh; lidhje për tërheqje të 

perdes; jastëk mbështetës; dipenzer peshqiri; kanelë për kafshë shtëpiake; paisje për krevat, 

mobilje, dyer; korniza për qendisje; statueta nga druri, dylli, suva ose plastika; mbrojtës nga 

zjarri; piedestale për vazo lulesh; mbajtës lulesh; mbajtës kapelash; karige të larta për bebe; 

numra shtëpie, jo metali, jo ndriçues; kuti shtrati për kafshë shtëpiake; pllaka identiteti, jo 

metalike; kabina indeksi; ecje bebesh (dibek); objekte publike inflatible (ajr); kuti 

shkronjash; mbajtës për displej gazetash; dyshekë; kuti plaastike për paketim; jastëk; 

shportat plastike (përveç shportave të mbeturinave ); pllaka regjistimi për automjete; shenja 

informacioni; vegla dore; rafte magazinash; shporta thuprash; korniza pikturash; shirita 

dekorativ për skaje nga plastika dhe druri për përdorim në montimin e dritareve; ornamente 

dhe dekorime për dyer dhe dritare nga plastika, dylli, 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; shtrënguese ripash për çanta; kuti 

plastike për erëza dhe shije; mbështetës koke për pushim; dekorime nga plastika për 

zbukurimin e kutive për ruajtje të ushqimit; unaza dhe zixhir çelsash, jometalik; ndalës 

dyshemeje; koltuke; kosha, jo metalik; shteretër; stola (mobilje); arka nga druri ose 

plastika; kabina pune; dolape robash; vagonetë për kompjuter (mobilje); arka dhe kuti nga 

plastika ose druri; karige: sënduk për lojëra; tapë; mbulesa veshjesh (ruajtje); krevat 

fëmijsh; perde bambusi; koltuk për shtrirje; tavolina; vagonetë dreke (mobilje); çlodhës 

koke (mobilje); tabelë çelsash për varje të çelsave; rafte librarish; mbyllës; mbyllës (të 
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ndryshëm nga ato elektrik), jo metalik; kukulla robaqepsie; rafte (mobilje); këmbalec për 

prerje druri; mobilje shkolle; ulëse; sofa; tryezë; tabela ansore (mobilje); mbajtës çadrash; 

shteretër për fëmijë; vitrina; tabela ekspozitash; kurthe për drenazhim (valvula) nga 

plastika; tabela veshëse; mbështetëse këmbësh; shporta; shkallë nga druri ose plastika; 

kabinete mjeksie; rogoz, i lëvizshëm, për lavaman; pllaka me emra, jo metalik; pllaka 

regjistrimi, jo metalike, për automjete; kunj dhe gjilpëra (jo metalike); vende bebesh të 

rethuara; vend për gërvishtje të macave; rafte; erësues të brendshëm; punë arti 

(dekoracione); figurina dhe statueta si dhe ornamente dekorative 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 dylli, suva ose 

plastika; kuti pillullash (druri, plastika); kapak shishesh; kafshë të mbushura (lodra); urna 

funerale; pasqyra dore posaqërsiht pasqyra tualeti; ecësh fëmijsh (dibek); kunj tendash, jo 

metalik; kabinete zyrash; kapak shishesh nga qeramika; kapak shishesh nga porcelani i 

pastër, kristali, qelqi, argjila, terra cotta dhe porcelani; tavolina shitëse (tezga); mbajtës të 

kapotëve; çanta gjumi për bebe; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në 

klasën 20   

21   Enë dhe kontejnerë shtëpie ose kuzhine; krehër dhe sfungjer; brusha (pos brushave për 

pikturim); artikuj për qëllime pastrimi; fill çeliku; qelq i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (pos qelqit që përdoret në ndërtimtari); qelqurina, porcelan dhe enë argjili, për aq 

sa nuk janë të përfshirë në klasat tjera; banja portable për bebe; kosha për qëllime 

shtëpiake; pehar; kafaz për zogj; mikser; krik anijesh; hapës shishesh; enë; kuti sapuni; 

tabela buke; kovë; kabare (govatë); kafaz për kafshë shtëpiake; kallëp për torte; kallëp për 

nafore; fikës kandelash; unaza kandelash; kandelabër (qiri mbajtës); kanaqe me karamela; 

arka për krehër; vazo nga porcelani, porcelani i pastër; shkopinj për ushqim; lecka pastrimi; 

mbështetës për shishe dhe gota, jo nga letra dhe jo nga plastika; mikser për kokteje; filtara 

kafeje, jo nga letra; mulli kafeje; porcelator për kafe; shërbime kafeje; ibrik kafeje; krehër 

elektrik; krehër për kafshe; qese silikoni për përzierjen dhe përzierje të brumit; ibrik; hell 

për gatim; kovë akulli; kuti portabël për akull, jo elektrike; nxjerësh tapash; mbulues enësh; 

mbulues vazosh lulesh; enë qeramike; filxhan; pllakë për prerje për kuzhinë; bokall; ngrirës 

të thellë; mbajtës i supës; shpërdarës supe; shishe për pije, gota, koritë; enë për amvisëri ose 

për përdorim në kuzhinë; enë; rafte për tharje për larje; kosha plehrash; kupa vezësh; koritë 

për ushqim; vazo lulesh; dorëza për qëllime shtëpiake; gastare; rende; kontejner izolues të 

nxehtësisë; ngrohës për shishe ushqyese, jo elektrike; mbajtës për lule dhe bimë; ibrik 

termal; kallëp për kube akulli; mbulesë e formuar për drasën për hekurosje; ibrik; kazan; 

mbajtës thikash; pllaka rrotulluese me ndarje; takëm likeresh; kontejner ushqimi; mbajtës i 

kartës së menysë;enë teneqesh; lugë për përzierje; lecka; mbajtës për peceta; unaza 

pecetash; kanaqe me grykë për ujitje; mbështetës për pastrim; tigane; pllaka letre; prerës 

pastash; mulli letre; avullues parfumesh; shporta pikniku; bankë gici (lodër); kapak 

tenxherje; gatues me presion; rruajtës (enë) kripe; enë piperi; tigan me bisht të gjatë; pjatëz 

për salcë; mbështetës për fërkim; brusha rrojesh; këmishë (pëlhurë) për barelë; brusha për 

mbathje; lugë këpucëash; këpucë druri (këllëp); sita; absorbues tymi për qëllime shtëpiake; 

mbajtës sapuni; tas supe;  takëm erëzash; mbajtës lugësh; lugë për qëllime shtëpiake; 

mbajtës brushash për rroje; statua porcelani, argjile ose qelqi; statueta porcelani, argjile ose 

qelqi; sita; shiringë për ujitje lulesh dhe bimësh; takëm tavoline dhe thikash; krikëll; sitë e 

brendshme çaji, kuti çaji; sherbime çaji; çajnik; brusha tualeti; mbajtës letre tualeti; sfugjer 

tualeti; mjete tualeti; brusha dhëmbësh; brusha dhëmbësh, elektrike; mabjtës rëmojcash, jo 
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nga metali i çmuar; rëmojca; kuti shtretër (pjellje); tabaka për qëllime shtëpiake; 

mbështetës enësh; presë pantallonash; presë pantallonash; termos izolues dhe termal; hekur 

naforesh dhe torte; hekur kuzhine dhe pjekje, jo elektrik; tabela larëse; vaskë për larje; 

kanaqe për ujitje; paisje për ujitje; aparate lustrimi për qëllime shtëpiake, jo elektrike; 

objekte arti nga porcelani, argjila ose qelqi; ornamente dekorative për dritare ose dyer nga 

qeramika, porcelani i pastër, qelqi, kristali, argjila, terra cotta ose porcelani; kuti ose 

kontejner për ruajtjen e ushqimit (të ndryshën nga metale e çmuara); kurthe minjsh; pe për 

qëllime dentare; kontejner për qëllime shtëpiake dhe kuzhine nga qelqi, porcelani dhe 

argjila për aromatizim dhe aromë; shishe frigoriferi; kuti qelqi; fshesa; mallra brushash; enë 

gjalpe; mbulesa për enë gjalpe; instrumente pastrimi, që operojnë me dorë; kapse robash; 

çanta dhe kuti të ftohta portable, jo elektrike; kavanoza biskotash; pajisje gatimi jo 

elektrike; brusha vetullash, brusha për mbathje; tigan për fërgesa; hinka; dorëza kopshtarie; 

gavanos qelqi (kontejner); fryrës pluhuri; mikser dorre (tundues likeri); sitë çai, jo nga 

metali i çmuar; përzierës, rahës vezësh, jo elektrik; enë metali për bërjen e akullit pijeve të 

akullta; prerës (biskotash) ëmbëlsirash; mbajtës takim për tryezë për qëllime shtëpiake, 

mbajtës erëzash; veshje kundër pluhurit; tundues kokteli; pudër kompakte, jo nga metali i 

çmuar; kuti tabletash dhe pilulash; kapak nga druri ose plastika për fytyrë për kuti peshqiri; 

mbajtës brushash dhëmbësh; pe për qëllime dentare; manovrim me pe për qëllime dentar 

(duke qenë mall i përshtashëm për pe për qëllime dentare); akuariume shtëpie; mbulesa 

akuariumesh; shiringa për ujitje lulesh dhe bimësh; kuti dritaresh (për vazo); përzierës 

kokteji; mbyllës për kapak tenxherje; aparate dekorimi për qëllime personale; pjata tavoline 

të disponueshme; termos pijesh për udhëtar; zgara dhe mbështetës zgare; kashtë për të pirë; 

paisje për gatim; aparate uji për pastrim të dhëmbëve dhe çamçakëz; filxhan letre dhe 

plastike; spërkatës; unaza dhe gardhe peshqirësh; bankë gici (lodër); mbulesë çaji; terarium 

i brendshëm (kultivues bimësh); terarium i brendshëm (vivar); raft robesh, për tharje; bankë 

gici (lodër) nga metali; paisje elektrike për gjuajtje dhe vrasje insektesh; aplikime për 

heqjen e make up-it (elektrike); kontejner nga metali i çmuar për qëllime shtëpiake; takëm 

kafje nga metali i çmuar; ibrik kafje nga metali i çmuar, jo elektrik; kontejner kuzhine nga 

metali i çmuar; mbajtës dhe unaza pecetash nga metali i çmuar; pudër kompakte nga metali 

i çmuar; takëm tavoline nga metali i çmuar; këllëf çajniku; brusha të bëra nga druri, dylli, 

gipsi dhe plastika; grirës, jo elektrik; mbajtës enësh; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa 

është i përfshirë në klasën 21   

22   Litarë, spango, rrjeta, tenta, streha tenda), pëlhurë e gomuar, vela, thasë dhe çanta (për 

aq sa nuk janë përfshirë në klasat tjera); materiale mbushësh dhe për mbushje (pos nga 

goma dhe plastia); materiale tekstile fibroze të pa përpunuara; litar për tërheqje veturash; 

shirit (jo metali) për mbështjellje dhe lidhje; mbulesa automjetesh, jo të përshtatshme; rrjetë 

varëse për shtrirje; tendë nga materiale sintetike dhe tekstile; pupla për shtretër; thasë, 

mbulesa dhe çanta nga tekstili, për paketim; fije, jo nga metali, për mbështjellje ose lidhje; 

vatë për filtrim; mbështjellës kashte për shishe; bar për tapiceri; shirita për erësues 

venecian; shirit, jo metali, për manipulim me ngarkesa; shakllë litar; ashkla dhe lesh druri; 

talash; thasë për larje të trikotazhit; shirita dhe rripa për ruajtje të kutive të ushqimit ose 

kontejner kuzhine; pëlhurë e gomuar; çanta e tekstilit ose mëndafshi për paketimin e stolive 

apo bizhuterive; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 22   

23   Fije dhe tjerje, për përdorim në lëmin e tekstilit; fije dhe tjerje nga pambuku; fije dhe 

penj për qepje; tjerje dhe fije; lesh për thurje, tjerje dhe fije leshi, thurje mëndafshi; i gjith 

malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 23   
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24   Tekstil dhe mallra tekstili, për aq sa nuk janë të përfshira në klasat tjera; mbulesa 

shtrati; çarçaf shtrati; mbulesa tavoline; facoleta; peceta tavoline; banderola; peshqir banje; 

çarçaf  krevati; mbulesa shtrati; batanije; erësues ruli nga materiale tekstili; veshje; mbulesa 

mobiljesh nga tekstili; mbulesa mobiljesh nga plastika; jastëk të remë; perde dere; pëlhurë 

si imitim të lëkurës të kafshëve; peshqir; dorashka për pastrim; çarçaf për mirëmbajtje 

shtëpie; etiketa të robave; facoleta për heqjen e make up-it; mbështetës vendi; mbulesa 

dyshekësh; rrjeta muskonjash; këllëf jastëku; materiale plastike si zëvendësues për pëlhurë; 

jorgan; sixhade udhëtimi; fletë; mëndafsh; pëlhura mëndafshi; takëm tavoline; facoleta 

tryeze; pëlhurë për mbulesë të tapicerisë; varëse muri nga takstili; veshje shtrati; mbulesa 

tekstili për mbajtës pecetash dhe peshqirësh; mbulesa për doreza dyersh; mbulesa takëmesh 

tualeti; mbulesa të përshtatshëm  për kapak tualeti; mbajtës perdesh ose nyje lidhëse nga 

materiale tekstili;  slitë (çarçaf tavoline); pëluhrë pambuku; mbulesa krevati, jorgani; çarçaf 

për përdorim teksili; peshqir fytyre nga tekstili; shajak; larmëni (veshje); çarçaf kërpi; 

veshje tavoline (jo nga letra); kadife; veshje të leshtë; peshqir tekstili për heqjen e make up-

it; mbulesa tekstili për kuti të peshqirëve të fytyrës; mbulesa tekstili për doreza dyersh; 

mbështjellës tekstili për shishe për kafshë shtëpiake; etiketa të emruara nga tekstili; etiketa 

të thurura; çanta tekstili ose mëndafshi për paketim të hajmalive; mushama për përdorim si 

mbulesë tavoline; mbulesë bilardi; perde dushi nga tekstili ose foli plastike; mbulesa djathi; 

mbulesa të lirshme për moblje; facoleta nga tekstili; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa 

është i përfshirë në klasën 24   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke; përparse; veshje plazhi; kostume noti; veshje 

sporti; veshje jo ujëlëshuese; dorza; doreza me një gisht; rripa; veshje burash, grash dhe 

fëmijësh; veshje bebesh; bebiron jo nga letra; veshje të brendshme; veshje nate dhe 

pixhame; llastik çorapesh; kapela, kapela me strehë; maje kapelash, bereta; kapela banje 

dhe dushi; këllëf gëzovi për duar; gëzof veshësh; shalle, kravate qafe (shall); kravate, 

kravata flutur; çorape dhe çorape femrash, çorape të puthitura; breza, çorape, çorpe femrash 

dhe lastik për çorape të puthitura;këpucë, këpucë sporti, papuçe, këpucë plazhi; kosutme 

maskarade; mbulesë dore; mbështjellëse (veshje); bandan (shami qafe); sandale banje; 

papuçe banje; çizme skish; lastik për qëllime veshjeje; sutjen; linjta; jelek grash; kapot; 

mansheta (si veshje); gëzof i gjërë grash; shirita koke (veshje); xhaketa; triko (veshje); 

këmisha bluza; veshje e thurur; veshje e jashtme; xhybe; pantallona; xhup me kapelë; 

pulover; shami, shami koke, shalle;  shami; këmisha; jelek grash-takëm xhumi (nënveshje); 

kombninizon; spite (mbulesa këpucësh); këpuca për sport;  fanela të brendshme; kostume; 

kostume banje; këmisha me mëngë të shkurtra; uniforma; jelek; kostum zhytësish për ski në 

ujë; veshje e brendshme femrash; trajnuese (këpucë); body (veshje femrash e ngushtë); 

veshje për gjmnastë; breza; pantallona të ngushta femrash (ngrohës); kapela dushi; tabanë; 

shesh xhepi; kostume veshjeje zbukuruese; paisje jo rëshqitëse për mbathje; gëzof këmbësh 

(që nuk ngrohet me rymë); rripa për para (veshje); maska xhumi; vello (veshje); lastik 

çorapesh; turban; mbajtëse (lastiqe); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë 

në klasën 25   

26   Dantella dhe qendisje, fjongo dhe bishtaleca; butonë; grepa dhe kapse, kunj dhe 

gjilpëra; lule artificiale; fruta artificiale; kurora artificiale; bexhe dhe buton ornamental të 

rinj; bexhe për veshje, jo nga metali i çmuar; patentë mbyllëse (zip); shirita të gjërë për 

mbajtjen e mëngëve; shirit flokësh; bereta; tokëz rripi; mbyllëse (kapse) bluze; hark 

flokësh; kuti robaqepsie; kuti gjilpërash; bishtaleca; broshe; kopsa; kopsa këpucësh; jastëk 

gjilpërash; jastëk kunjsh; copë adezive për kapelë për dekorim nga artikuj tekstili 
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(kinkaleri); shtrëngue këpucësh; patent mbyllës (zip); shtrëngues për veshje; shtrëngues për 

llastiqe; kurora nga lule artificiale; qendisje ari; kinkaleri; mbërthecka flokësh; kapse për 

ngjyrosje flokësh; bigudi flokësh; bigudi për dredhje flokësh; kunj flokësh; ornamente 

flokësh; grepa për korset; gjilpëra për thurje; ornamente këpucësh; shirita çmimi; rozetë; 

gjilpëra për qepje; gishtëz për robaqepës; grepa këpucësh; lidhëse këpucësh; tufëza; tufa 

(pompom); kordon leshi; patent byllëse (zip); mbajtës bishti; kunj sigurie (përthkojsa); kunj 

dhe shtrëngues për grykashkë dhe përparse; punë dantellash (dantella); Aplikime 

(appliques); zgjërues flokësh; flokë gërsheta; kreshtë për veshje; grepa dhe shirita 

shtrëngues; numra garuesish; mbushësh vrimash (qepje); bigudi elektrike për dredhje 

flokësh; dizgi për udhëheqje fëmijsh; unazore; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është 

i përfshirë në klasën 26   

27   Qilima, qilim për derë; qilima; linoleum dhe materiale tjera për mbulim të dyshemeve; 

tapiceri muri (jo nga tekstili); rrogoz banje; rogoz gjimnastike; tapiceri; mbulesa dyshemeje 

nga vinili; tapeta, tapeta vinili; rrogoz për lojëra; qilim për përfundi) artikuj torfe; mbulesa 

dyshemej të parafarbrikuara nga druri dhe guri; rogoz jo rëshqitës; rogoz gjimnastike; i 

gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 27   

28   Lojëra; mjete për lojë; artikuj për gjimnastikë, për aq sa  nuk janë të përfshirë në klasat 

tjera; artikuj sportiv, për aq sa  nuk janë të përfshirë në klasat tjera;  dekorime për pemën e 

krishtlindjes; topa dhe tollumbace; vetura lodra; automjete elktrike (lodra); sufrbord 

(rëshqitje mbi ujë); snowbord (rëshqitje mbi borë); pataina me rrota; patina akulli; 

skatebord; mbështetës mbrojtës ose mbrojtës për sport dhe lojëra; pistoleta ajri (lodra); lojë 

tavëll; zile për pemën e krishtlindjes; topa bilardi; tavolinë bilardi; bombone ekspolize; 

çizme patinazhi; aparate dhe makineri për boulling; mbajtës kandelash për pemën e 

krishtlindjes; tabelë për skica; skica (lojëra); mbrojtës gjoksi; materiale sintetike për pemën 

e krishtlindjes; aparate magjie; gota për zare; shigjeta (pikado); domino; tabela skicash 

(lojëra); shtanga dore; mbrojtës bëryli (artikuj sportiv); lastik gjoksi (për ushtrime); aparate 

zjarrfikësish toskore; shishe për ushqim kukullash; grepa peshqish; paisje peshkatarie; 

lopatë (dorë) për not; tapa për peshkim; disqe fluturues (lodra); lojëra automatike; raketa; 

harduer për lojëra elektronike, pos për përdorim ekskluziv me takëm televisioni; njësi për ta 

mbajtur në dorë për të luajtur lojëra elektronike, me përjashtim për përdorim ekskluziv me 

grupe televizive; çanta golfi; klube golfi; dorëza golfi; dorëza për lojëra dhe sport; shaka 

praktike (të reja); mbrojtës gjunjsh (artikuj sportiv); mahjong; rruza për lojë; kukulla; 

maska teatrale; maska lojërash; celular (lodra); modele (maketa) automjetesh; risi për palët 

(palë të favorizuara); mbështetës (pjesë të kostumeve për sport); lojëra saloni (dhome); 

kapsolla goditës (lodra); pistoleta lodra; topa loje; zhurmuese (lodra); rathë për lojëra; kuaj 

luhatës; pateina me rrota; surfbord (drasë rëshitëse); ski; saja (artikuj sportiv); rëshqitës 

(lodra); fluska sapuni (lodra); dërasë nisjeje (arikuj sportiv); biçikleta ushtrimesh për zyra; 

pishina (artikuj lojërash); luhatëse; tavolinë për tenis tavoline; ski uji; topa plazhi; makina 

automatike argëtuese që operojnë me monedha; çanta posaçërisht të dizajnuara për ski dhe 

surfbord; bingo kartela; rrjeta fluturash; letra loje, konfete; patina me rota në linjë; puzzle 

(lojë); kaledioskop; direk për anije; rrjeta shtrirëse për peshkatar; lodra automjete me radio 

kontrolluse; rrotë ruleti; globe (sfera) bore; këpucë bore; letra loje japoneze; kallam, çikrik 

peshkatarësh, kallam për peshkim, linja për peshkim; lodra ndërtimtarie (lodra), bloqe 

ndërtimi (lodra); stekë bilardi, aparate bodi bildingu; doreza boksi; tabelë për futboll të 

brendshëm; lodra për kafshë shtëpiake; aparate për lojëra, ekskluzivisht për përdorim me 

takëm teleleviziv; xhaketa noti; krah noti; makina për video lojëra; makina zbavitëse që 
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operojnë me monedha; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 28  

29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të konzervuara, 

ngrira dhe të gatuara; xhele, gjem, komposto; vezë, qumsht; produkte qumshti; vajra 

ushqimore; yndyra ushqimore; mish, peshk, shpendë dhe gjahu, guaca (të përpunuara), po 

ashtu këto mallra të përgatitura; pije me përzierje qumshti, me dominim të qumshtit; 

deserte, të pëgatitura ose gjysëm të pëgatitura, për aq sa janë të përfshirë në klasën 29; 

produkte soje, përkatësisht zëvendësuesit e produktit të qumështit dhe zëvendësues të 

mishit, qumësht soje, vaj sojë, patate të skuqura soje, soje bazuar në ushqime të lehta; 

produkte të tharta qumshti,  produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në klasën 29; krem 

dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produkte hire, për aq sa janë të përfshirë në klasën 29; 

gjizë dhe produkte gjize, i gjith malli i lartëpërmendur poashtu si produkt i përzier, me 

dominim të qumshtit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djath, djath i freskët dhe përgatitje 

djathi; deserte, kryesisht nga qumshti dhe/ose të gjitha produktet e qumshtit të 

lartëpërmendur poashtu me shtesa nga përgatitje pemësh, fruta të freskta, me përmirësuesit 

e shtuar në shije për produktet ushqimore, aromatizues dhe çokollatë; i gjith malli i 

lartpërmendur i klasës 29 poashtu nëse është e mundur i konzervuar, ftohtë ose formë të 

ngrirë dhe si formë instante dhe si ushqim dietik, ushqimi i lërëpëremendur jo për qëllime 

mjeksore; zavendësues të produkteve të qushtit; desert, i përgatitur ose gjysëm i përgatitur, 

për aq sa janë përfshirë në klasën 29; ushqime të gatshme nga mishi, peshku, vezët, 

perimet, frutat; artikuj grisinash (brejtëse), për aq sa janë përfshirë në klasaën 29, 

posaqërsht patatina me yndyrë të paktë, fruta patatinash, perime (të thara), kaviar, ullij 

(koservuara), rrush i thatë, shkopinj djathi, përzierje lajthish për parahaje; ushqim dietik me 

bazë-proteinash, jo për qëllime mjeksore;ekstrakte peshku, shpendësh dhe perimesh; fruta 

dhe perime, poashtu turshi të ëmbëla apo të tharta; tul frutash dhe perimesh, produkte 

patatesh, përkatësisht patate- me bazë dumpling ( në forma të ndryshme kremi),sallat 

patatesh, patate pure, çipsa nga patatet, pjekurina të ndryshme nga patatet, thekon patatesh, 

petulla patatesh, potate gnocchi  (patate te bluara në formë mielli apo bollguri), patate të 

mbushuar, copëza patatesh të pjekura; lajthi të përpunuara, farëra të përziera, poashtu me 

pemë të thara; lëng mishi dhe gatime, poashtu të gatshme për tu shërbyer; pluhur qumshti 

për ushqim; salatë me bazë mishi, peshku, shpendësh, gjahu, suxhuku, frutave të detit, 

perimeve dhe pemëve; përgatitje, ushqimesh të gatshme për shërbim dhe pjesë të 

ushqimeve të gatshme për shërbim, që pëmbajnë vetëm një copë mishi ose pjesë të mishit, 

produkte mishi, peshku, produkte peshku, fruta deti, shpendësh, produkte shpendësh, gjahu, 

produkte gjahu, perime, përgatitje frutash, patate, perime bishtajore (të përgatitura) dhe 

djath, i gjith malli i lartëpërmendur nëse është e mundur poashtu i ngrirë, konzervuar, në 

formë pluhuri dhe i tharë; lyerje për riska buke, për aq sa janë përfshirë në klasaën 29; 

mish, peshk, shpendë, gjahu, frutash dhe perimesh; desert me bazë jogurti, gjize, kremi, 

qumshti dhe frutash; fruta të konzervuara në alkool; fruta të mbuluara; xhenxhefil i 

ëmbëlsuar; fruta dhe perime të marinuara në vaj, mustardë, uthull ose shurup; kikirik të 

mbuluar, tharë, kriposur dhe djegs; ekstrakte algash deti për ushqim; algianta për qëllime 

gatimi; përpunime mishi, salca të konzervuara, përzierje të konzervuara salcash dhe 

perimesh; mish i konzervuar, posaqërisht i tymosur, kriposur dhe si turshi; puding i zi 

(salcë gjaku), pasta mushkrish, përshutë, pastërm, salçiqe në gjalpë; salciqe; mallra mishi, 

shpendësh dhe gjahu të tymosur ose gjysëm të përgatitur; pajta të gatshme për shërbim si 

dhe pjesrisht të gatshme që përmbajnë produkte salciqesh; përgatitje që përmbajnë lëng 

mishi; buljon ose koncetrate të lëngut të mishit; egnog pa alkool; pluhur vezësh; patatina 
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kërcëlluese; salatë frutash; usqim me bazë frutash si parahaje; salata perimesh; kukurec; 

mullëz; mëlçi; polen i përgatitur si ushqim; fara të përgatitura; qumsht albuminoz; xhele 

frutash; tul frutash; pemë dhe perime të freskta, poashtu të prera si salatë; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 29   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; preparate mieli të bëra nga 

drithrat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj ushqimor; sheqer, mjaltë, melase; maja, pluhur për 

pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull; gatesa; pluhur 

ëmbëlsirash; ornamente usqimore për torta; aromtaziues për torata; nafore orizi; ëmbëlsira 

dhe torte; çokollatë; pije çikollate me qumsht; pije çokollate; ëmbëlsira për dekorimin e 

pemës së krishtlindjes; pije të kakaos me qumsht; produkte të kakaos; pije me bazë të 

kakaos; pije me bazë kafje; aromatizues kafje; përzierje dhe përgatitje për përdorim si 

zëvendësues kafeje; pije me bazë kafeje; biskota; kokoshka; kornfleks; akullore; kerri; 

krem vanilje; çips (produkte drithrash); aromatizues të ndryshëm nga vajrat esenciale; kek 

me xhenxhefil; përgatitje aromatizuese për bërjen e infuzioneve jo mjeksore; keçap;  likorik 

(rënjë të ëmbla); pastilje (ëmbëlsira); pite me mish; zbutës mishi për qëllime shtëpiake; 

petulla (pallaçinka); pasta; pashtetë; puding; ravioli; xhel mbretror për përdorim nga njerzit; 

sheqer; pasta vasabi; salca soje; brrume (noodle) dhe vermiceli; udon (brum japonez); 

sushi; vanile; vafli (nafore); jogurt i ngrirë; gjevrek; ëmbëlsira bajamesh; preparate 

aromatizues për ushqim; agjent lidhës për akullore; rull buke; simite; torte; karamela 

(bonbone); çamçakëz, jo për çëllime mjeksore; miel misri; krekerë; akul natyral ose 

artificial; marcipan; majonezë; bullgur; speca (sezone); pasta; lëngje sezone; bukë e thatë; 

kripëra gatimi; sanduiçe; salca domatesh; erëza; sherbet (akullore); ëmbëltues (ëmbëlsira); 

ëmbëlsira të tharta (tarts); miel gruri; veshje salate; qull mishi; drithra, musli dhe produkte 

të miellit të pasitur; kafe, çaj, kakao dhe pije me bazë çokollate; përgatitje të kakaos ose 

kafes për bërjen e pijeve alkoolike ose jo alkoolike; aromatizues për ushqim; ëmbëlsira 

(poashtu me zëvendësues sheqeri), salca salate; barishte kopshti të thara; pica dhe produkte 

pice, pasta, poashtu të gatshme për shërbim shtesë të ngrira; riska të mbushura buke, rul dhe 

të gjata; ushqime të gatshme për shërbim dhe të ngrira, posaqërisht të vetëm ose që 

përmbajnë produkte të milit të pasitur, bukë, torte dhe pasta dhe oriz (për aq sa janë të 

përfshirë në klasën 30); produkte dietike dhe ushqime për qëllime jo mjeksore, me bazë 

karbohidratesh; ëmbëlsira jo për përdorim mjekësor për përdorim e kontrolli të kalorive të 

dietës ; bukë pa gluten; agjent për trashje për gatimin e gjërave ushqimore; deserte shkume 

(ëmbëlsira); xhele frutash (ëmbëlsira); rotullues pranvere (ëmbëlsirë); kaperi; çaj herbal, jo 

mjeksor; ushqim i miellzuar; përgatitje për ngurtësim dhe rahje kremi; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 30; çokollatë e mbuluar dhe fruta të 

mbuluara   

31   Fara dhe prodhime bujqësie, kopshtarie dhe pylltarie, për aq sa nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshë (të gjalla);fruta të freskëta; perime të freskëta, fara, bimë; lule natyrale; 

ushqim kafshësh; maltë; ara; bimë të thara për dekorim; produkte kafshës për shtroje; 

peshq, të gjallë; karkaleca deti, të gjallë; guaca, të gjalla; gafore, të gjalla; alga për 

konsumim nga njerzit dhe kafshët; rrërë aromatike për kafshë shtëpiake (shtroje); sytha 

lulesh; pemë krishtlindjesh; letër rrëre për kafshë shtëpiake (shtroje); pije për kafshë 

shtëpiake; torfë (natyrale); krip për gjedha; eshtra gjedhash për shpezë; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 31   

32   Birrë; ujëra mineral; ujë të gazuar, pije tjera jo alkoolike; pije nga frutat dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate për prodhimin e pijeve; pije dhe lëngje perimesh; pije 
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isotonike; nektare jo alkoolike frutash; pastile për shkumëzim të pijeve; pluhur për 

shkumëzim të pijeve; sodë ujë; ujë tavoline; ujëra (pije); pije hire; pije të lehta; kokteje jo 

alkoolike; apertiv jo alkoolik; birë jo alkoolike; bazë bire për përzierje të pijeve; frape 

(pije); bimë bire; qumsht kikiriki (pije jo alkoolike); ekstrakte frutash jo alkoolike; 

preparate për bërjen e pijeve të gazuara; preparate për bërjen e likerëve; i gjith malli i 

lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 32   

34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; shpuzore për duhanpirës cigare;  letër për cigare; 

kuti për puro; arka për puro; prerës për puro; mbajtës për puro; filtra për cigare; gjësende 

goje për mbajtjen e cigareve; arka për çibuk duhani; qese duhani; kuti për snuf; qypa 

duhani; freskues ajri (për duhanpirës); letër absorbuese për çibuk duhani; makina xhepi për 

mbështjellje të duhanit; gurrë shkrepsesh; kontejner gazi për shkrepse gazi; barishte për 

pirje; cigare elektrike, jo për qëllime mjeksore; avullues për cigare elektronike; mbajtës 

cigaresh për cigare elektronike; gjësende goje për cigare elektronike; mbushës për cigare 

elektronike; paisje elektronike si zëvendësues për cigare; çibuk cigaresh, cigarallosi ose 

duhani; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 34   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shërbime të shitjes nëpërmjet postës elektronike, poashtu nëpërmjet 

internetit dhe programeve të teleshopingut në lëmin e: ushqimit, ushqimit gjysmë luksoz, 

pijeve alkoolike, pijeve jo alkoolike, produkeve të duhanit, artikujve të shitoreve të 

ushqimit për shëndet, artikujve kimik, kozmetikës, artikujve të shitoreve të parfumeve, 

mjeksore, mallrave nga lëmi i shëndetsisë (posaqërisht preparateve ditike dhe shtesave, 

preparateve dhe artikuj për trajtim dentar, preparateve mjeksore dhe artikujve veterinar,  

orendive për terapi fizikale, mbrojtësve të ndëgjimit, instrumenteve dhe paisjeve mjeksore 

dhe veterinare, paisjeve ortopedike (mjeksore), artikujve sanitar, preparateve për larje, 

preparateve lustrues, mallrave për mirëmbajtje shtëpie (posaqërisht kontejnerëve shtëpiak, 

paisjeve shtëpiake, paisjeve për pjekje, artikujve për pastrim dhe furnizim, veshjeve të 

tavolinës, qelqurinave, enëve, kontejnerëve për ruajtje, mallrave për mirmbajtje shtëpie dhe 

tapicerive, artikujve dhe paisjeve për banjë dhe tualet, artikujve dhe firnizuesve për 

lavanderi, artikujve dhe furnizuesve për hekurosje, mallrave shtëpiake për ngrohje dhe 

ndriçim, mallrave shtëpiake për ftohje, instalimeve sanitare, aparateve për lavanderi, 

aparateve për pastrim, paisjeve të kuzhinës, qelqurinave, mallrave të keramikës, mallrave të 

porcelanit, artikujve plastik (posaqërisht brushave plastike, tabelave plastike me shenja, 

dorezave plastike, shenjave plastike, kallëpeve të bërë nga plastika për korniza pikturash, 

objekteve të artit të bërë nga plastika, figurave miniature të bëra nga plastika, montime 

(pjesë) për shkallë, skulpturave të bëra nga plastika, pllakave dekorative të bëra nga 

materiale plastike, figurinave dhe statuetave të bëra nga  plastika, ndalësve të dyerve nga 

platika, grepave që lidhen mbrapa të bëra nga platika  (perde), kutive të plastikës të 

përshtatura, tabelave plastike shenjash, dyerve për mobilje të bëra nga plastika, pjesëve të 

dyerve të bëra nga plastika, skulpturave plastike, maganizimin i gjokseve nga plastika, 

dekorimeve nga plastika për torte; dekorimeve plastike, bordurave të shkallëve nga 

plastika, skulpturave të bër nga plastika, trofeve të bërë nga plastika, modeleve të kafshëve 

(ornamente) të bëra nga plastika, modeleve të automjeteve (ornamente) të bëra nga plastika, 

modeleve të figurave (ornamente) të bëra nga plastika, modeleve të aeroplaneve 

(ornamente) të bër nga plastika, figurave dekorative aksionesh të bëra nga plstika, 

imitimeve plastike të ushqimit nga plastika, modeleve të peshoreve (ornamente) nga 

plastika, dekorimeve plastike për gjëra ushqimore, dekorimeve të tavolinës nga plastika,  
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artikujve të maketave DIY (bëje vetë), DIY artikujve, artikujve të kopshtit, artikujve të 

ndërtimtarisë, artikujve hobi (qejfi) (posaqërisht ngitës, ngjyra, lak, kandila dhe qirinj, 

gërshër, pincave, gjilpërave për thurje (krabza), materiale artistësh, materialeve për vizatim, 

stilolapsave, lapsave kimik, lapsave, librave për ngjyrosje, letrës, kartonit, furnizime 

zyrash, brushave, këmbalecëve, skedave dhe portfolive, ngjyrave të ujit për shkathtësi për 

fëmij, mallra letre për qëllime artistike, foto albume, modele qendisjesh, gravurave dhe 

gdhendjeve, vulave, shabllonëve, afisheve ngjitëse, shpakullave, produkteve të qeramikës 

për mirëmbajtje shtëpie, fijeve dhe tjerjeve për qëllime tekstili, fijeve dhe qendisjeve 

elastike, mallrave të tekstilit dhe tekstile, dantellave dhe bishtalecave, butonëve, grepave, 

sythave, gjilpërave, luleve artificiale, lojërave, lodrave, pjesëve të modeleve të ndërtimit, 

aitomjeteve, paisjeve të automjeteve, aksesorëve të atumjeteve, biçikletave dhe artikujve të 

biçikletave, aksesorve të biçikletave, kompjuterëve, aksesorve për kompjuterë, softuerit 

kompjuterik, mallrave elektrike, mallrave elektronike, bartësve të regjistrimit të zërit, bartës 

të dhënash, CD-ve të incizuara, DVD-ve të incizuar, paisjeve multimediale, aksesorëve 

multimedial, paisjeve të telekomunikimit, makinave (posaqërisht makinave për procesuim 

të metalit, drurit dhe sintetikës, makinave për industrinë kimike, bujqsore, industrinë e 

xehtarisë, makinave për prodhime tekstile, makinave për përgatitjen e pijeve (industriale), 

makinave të konstrukimit, makinave mbështjellëse dhe makinave për vegla, motorëve (pos 

motorëve për automjete tokësore), makinave lidhëse dhe komponent transmisioni (pos për 

automjee toksore), mjeteve bujqësore të ndryshme nga ato që operojne me dorë, 

inkubatorëve për vezë, makinave automatike për shitje, aplikimeve (gjërave) elektrike dhe 

të kuzhinës, makinave të pastrimit me avull, makinave të kuzhinës, elektrike, mikserëve 

elektrik për qëllime shtëpiake, thikave, elektrike, aplikimeve elektrike për kuzhinë për 

grimcim, bluarje, presim ose hapje, hapësve elektrik të konzervave, mullive të kafes, të 

ndryshëm nga ata që operojne me dorë; mullive për qëllime shtëpiake, të ndryshëm nga ata 

që operojnë me dorë, makinave për trazim, plastikës salduese (aprateve elektrike për 

(paketim), rahësve të vezëve, elektrike, për qëllime shtëpiake, makinave prerëse, makinave 

për bërjen e pastave, makinave për prerjen e bukës, rahësve elektrik të vezëve, makinave 

për shtrim te perimeve, etiketave (makina), makinave për bërjen e pijeve të gazuara 

(elektrike), makinave dhe aparatëve për lustrim (elektrike), proceseve rotulluese me avull, 

të bartshme, për përlhura, makinave për shtrydhje për lavanderi, pastruesve të vakumizuar, 

lavatriqeve, tharësve rrotulluese (makina), lustruesve elektrik, makinave për hekurosje, 

makinave qepëse, pedaljeve për makina qepëse, makinave për larje me presion, kositesve 

për kopshte, makinave shara, makinave për dërmim (shkatrim), makinave industriale për 

pastrim (shamponizues) për qilima, mobilje dhe qilima dyshemeje, sharave motorike,  

aparateve salduese, që operojnë me gaz, veglave për makina, elektrike, makinave për 

shpim, shpueseve të karikueshëm, kaçavidave pa tel, pjesëve të makinave për procesuim të 

metalit,  drurit dhe sintetikës, pistoletave mgjitës, elektrike, shpërndarësve të shiritave 

ngjitës (makinave), makinave për qendisje, psitoleta spërkatëse për ngjyrosje (pjesë të 

makinave), gjeneratorëve aktual, aparateve ngritës, makinave dhe aparateve për lustrim 

(elektrik), jo për qëllime shtëpiake, lustruesve të këpucëve, elektrik, gërshërve që operojnë 

me rrymë, makinave elektrike presuese (makina), makinave besnike, makinave industriale 

për prerje, makinave goditëse, aparateve për saldim, elektrik, makinave shkatëruese, 

makinave dhe orendive bujqësore dhe kopshtare, pompave të ajrit për akuariume; aparateve 

operues për ashensor, veglave, artikujve metalik (posaqërisht metaleve të zakonshëm dhe 

aliazheve, materialeve të konstruksionit nga metali, ndërtesave të transportueshme nga 
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metali, materialeve nga metali për binarë hekurudhor, kabllove dhe telave nga metali (për 

qëllime jo elektrike), hraduerve metalik dhe gjërave të imta të harduerit metali, tubave 

metalike, kasafortave, mallrave të bëra nga metali (që nuk janë të përfshirë në klasat tjera), 

xeheve, lidhësve nga metali, mbështjellës ose shiritat e detyrueshme prej metali; kapseve 

nga metali për kabllo dhe gypa, shenjave të kufijve nga metali, jo ndriquese dhe jo 

mekanike, fletëve dhe pllakave nga metali, fletëve dhe pllakave nga çeliku, vidhave nga 

metali, telave nga aliazhet e mtaleve të zakonshëm, përeç telave të siguresave, tërheqësve të 

telave (lidhjeve të tensionit), për gjëra të vogla të harduerit metalik, garzve metalike, 

litarëve të telave, jo elektrik, litarëve na metali, paisjeve të metalit për tubacione të ajrit të 

kompresuar, tubave metalike të pendave, kunjëve meatlik, pipzave (turizave) metalike, 

harduerëve metalik, lidhësve të hekurit (tërheqësve për) (linja të tensionit), telave të 

hekurit, flanxhave metalike (rathë), kontejnerëve të metalit për gaz të kompresuar, garzave 

të telit, veglave të dorës metalike, unazave metalike për manipilim, mbajtëse metalike për 

manipulim me ngarkesa, grepa (harduer metalik), grepa për plakëza (harduer metalik), 

hobeve metalike për ngritje për manipulim me ngarkesat, kablove metalike, jo elektrike, 

kapsev të kabllove metalike, bashkuesve nga metali, kutive nga metali i zakonshëm, kutive 

nga metali, kutive metalike për vegla (të zbrazta), zinxhirëve metalik, bashkuesve metalik 

për zinxhir, morsetave metalike, paletave ngarkuese metalike, mbështetëseve për rrathë 

metalik, metaleve kundër fraksionit; shiritat prej metali për trajtimin e ngarkesave; 

 listelave metalike, tubave metalike, zinxhirëve metalik, unazave metalike, mëngëve 

(haduer metalik), thumbave metalik, paletave ngarkuese metalike, paletave transporuese 

metalike, postimeve metalike, vulave të plumbit, rathëve barele metalike, bulonëve të 

dyerve metalik, bulonëve të dryve metalik, unazave metalike, tubave metalike, tubave nga 

çeliku, gypave të çelikut, gypave metalik të pendave, ndarësve të shumfisht metalik për 

linja gypash, mbësthjellësve të gypave metalik, rathëve metalik për shtrëngim të gypave, 

bashkuesve të gypave metalik, mbyllësve metalik për çanta, menteshave  si shirite metalike, 

menteshave metalike, rondeleve metalike, valvulave metalike të cilat nuk janë pjesë e 

makinave, ruleve metalike, jo mekanike, për zorë fleksible, mbështetëseve metalike për 

manipulim me ngarkesa, bravave jo elektrike nga metali, bravave metalike për automjete, 

dryve, çelsave, mbyllësve me spirale nga metali i zakonshëm (hardueri), mbyllësve spiral, 

vidhave metalike, bulonëve vidhosës metalik, makarave metalike, të ndryshme nga ato për 

makina, lidhjeve të tensionit, shritave të çelikut (shtrëngues për) (linja tensioni), 

shtrënguesve për shirita metalik (linjave të tensionit), shtrënguesve të telave (linja tensioni), 

dollapëve metalik, rripave metalik, shufrave metalike, kunjve (harduer), sustave (bashkues 

kunjësh), kapuçëve metalik për kanaqe dhe bastunë,  mbështetëseve metalike, litarëve 

metalik, rathëve metalik, rrathëve të fuçive metalike,  paletave për transport nga metali, 

ndarëseve nga metali, mbështetësve metalike, bashkuesve metalik për zinxhir, bashkuesve 

për tuba metalike, kapakve metalikë për kontejner, mbyllësve metalik për çanta, veglave të 

dorës metatalike, kutive metalike për vegal të zbrazta, sirtarëve metalik për vegla, të 

zbrazët, mbështjellëve (harduer metalik), kapuçëve metalik për shkopinj akllami dhe 

bastunë), artikujve të letrës posaqërisht vakum paketuesve nga letra, vakum paketesve nga 

kartoni, qeseve të bëra nga letra për paketim, letrës, letrës jo ujëlëshuese, letrës 

mbështjellëse, letrës absorbuese, sasive të letrës, letrës së kompjuterit, letrës klishe (letër 

shapillografi), letrës së mirë, letër e lëmuar (tejdukshme), letrës hoje, letrës së dyllosur, 

letrës filtruese, letrës mbështjellëse, letrës laminuese, letrës artizanale, letrës gjysëm të 

përpunar, letrës fotokopjuese, letrës kaligrafike, letrës sintetike, letrës për vizatim, letrës jo 
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ujëlëshuese, letrës ndriquese, ruleve të kuzhinës (letër), letrës korigjuese, letrës së orizit, 

letrës Japoneze, letrës pergame, letrës recikluese, letrës për transmetim faksimilesh, letrës 

së gazetës, letrës për kalendar, letrës vaj dëshmuese, letrës kserografike, letrës fluoroscente, 

letrës që lë gjurmë, letrës së rudhur, letrës për transfer, letrës thihtëse, figurinave të bëra 

nga letra, letrave për vende nga letra, letrës së katalogut, transfereve të letrës termike, 

dantellave të letrës, peshqirave të letrës, rezervave të letrës, etiketave të letrës, emblemave 

të letrës, grykashkave të letrës, letrës grafike, letrës së artit, letrës që përmban mikë, letrës 

së doracakëve, kutive të letrës, rafteve të letrës, mbulesave të letrës, letrës për zarfe, letrës 

për imitim të lëkurës, letrës adezive, letrës  për skenim me linja të vizatuara, letrës nga tuli i 

drurit, letrës elektrokardiografe, letrës karbimike për kopjim, fjongove të letrës, 

mbështetësve të letrës, letrës për radiogram, letrës origami palosëse, letrës për magazina, 

pecetave të letrës, letrës së shkrimit për zyra, letrës për shënime, ngjitesve nga letra, letrës 

shtrirëse, letrës dekorative për mbështjellje, letrës për paketim dhe mbështjellje, letrës 

kopjuese (zyre), banerve të (flamuj) letrës, flamujve të letrës, letrës së shkrimit, letrës dhe 

kartonit letrës për vizatime grafike (letër grafike si produkt final), letrës për printer laserik, 

letrës së ndishme ndaj nxehtësisë, rogozve të letrës, letrës mbështjellëse për paketim, letrës 

mbrojtese nga myku, koktej rogozëve nga letra, kartonëve dhe tabelave nga kartoni për 

paketim, letrës së hullizuar (medium i valëzuar), letrës së gomuar, letrës shënuese me pjesë 

të sipërme të shkruajtura, letrës artizanale japoneze, materialeve mbështjellës të bërë nga 

letra, materialeve filtruese nga letra, shenjave reklamuee nga letra, letrës ngjyrë kafe për 

mbështjellje, mbështjellësve të ushqimit, tabelave reklamuese nga letra, letrës krep 

shtrirëse, letrës rul për printerë, letrës japoneze, (torinoko-gami), letrës së karbonit, letrës 

për makina regjistruese, qeseve të mbushura të letrës, letrës rezistuese ndaj acideve, letrës 

për makina shkrimi, posterve të bërë nga letra, postkartelave  të letrës, facoletave të letrës, 

kutive paluese nga letra, letrës digjitale të printimit, qeseve të letrës për shoping, letrës dhe 

kartonit industrial, fytyrave të veshjeve të bëra nga letra, fotove të letrës që montohet, 

materialeve të letrës zanale, peshqirve tharës nga letra, peshqirve të duarve nga letra, letrës 

mbështjellëse për barot, letrës (si produkt final), facoletave të letrës që përdoren si material 

të letrës klishe (ganpishi), tabletëve të shkrimit, kontejnerëve industrial për paketim nga 

letra, qeseve të mbeturinave nga letra, mbajtësve të letrës mbështjellëse, letrës së trashë 

japoneze (hosho-gami), facoletave për fytyre nga letra, tabelave për shenja nga letra ose 

kartoni, qeseve për dhurata nga letra, mbështetëseve nga letra për pikuara, rogozëve për 

tavolina nga letra, letërës për mbështjellje të librave, kartelave të biznesit nga letra (gjysëm 

të përpunuara), letrës rul (produkt final), kontejnerve të kremit nga letra, banerve për displei 

nga letra, dekorimeve të tavolinës nga letra, pecetave të tavolinës nga letra, shiritave të 

letrës zbukuruese (tanzaku), tabelave reklamuese të printuara nga letra, kutive nga letre ose 

kartoni, letrës metalike për mbëstjellje dhuratsh, letrës për çanta dhe thasë, xhaketave 

(mbështjellës) nga letra për libra, mbështjellësve të letre për vazo lulesh, tabelave 

reklamuese nga letra ose kartoni, fletëve të letrës për marje shënimesh, materialeve të 

printuara për paketim nga letra, letrës të bërë nga letra e manit (tengujosi), letrës së printuar 

ofset për pamlete, kontejnerve për ruajtje nga letra, mbushjeve nga letra ose kartoni, 

produkteve nga letre të disponueshme, çantave dhe artikujve për paketim, mbështjellësve 

dhe ruajtësve nga letra, posterëve, posterëve reklamues, kartelave për vende nga kartoni, 

tabelave për posterë, kartelave për vende nga letra ose kartoni, fletëve nga letra (zyre), 

letërve për zyre, rekuzitave për zyre, dhuratave për zyre, rekuizitave të shkrimit, kartelave 

të përforcuara për zyre, arkave të zyreve, etiketave për çmime, etiketave për dhurata, 
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etiketave të printuara nga letra, etiketave për karta indeksi, etiketave për ngarkesa, etiketave 

të printuara për bagazhe, etiketave të printuara adezive, etiketave të letrës për bagazhe, 

etiketave për bagazhe nga kartoni, kalendarëve, kalendarëve të murit, kalendarëve të 

printuar, kalendarëve reklamues, planifikuesve vjetor, kalendarëve që shkëputen (ditor), 

katalogjeve, katalogjeve lidhur me softuerin kompjuterik, katalogjeve që porositen 

nëpërmjet postës, vizit kartelave, pllakave të adresave për makina adresimi, (fletushka), 

mjeteve për zyre, materialeve të printuara, artikujve për zyre, materialeve për hobi (do me 

thënë ngjyra artistësh, vegla për ngjyrosje, llak, kandela, qirinj, tela nga metali për krijim 

lulesh dhe punë artizanale në formë të stolive për hobi, gërshërë, prerës për punë artizanale, 

shpatull për ngjyrosej, kthetra shtrënguese, shara të holla, turjela, çekiç, thika për 

drugdhendje, dalta, stolive dhe stolive të modës, sythave, ruzave të lirshme qelqi, plastikës 

dhe druri, letrës, letrës, kartonit, bloqeve, kutive artizanale, lamshave të leshit për qëllime 

artizanale, kutive për pikturim, ngjitësve, materialeve profesionale për artistë, materialeve 

për modelim, paletave, këmbalecve, pëlhurave për pikturim, kornizave, brushave të 

pikturimit, lapsave, gomave, guta perkave, kompensatëve, trarëve, drurit pjesërisht të 

përpunuar, mallrave të drurit, kallamit, tapës, plastikës, kupave të drurit, qelqurinave, 

porcelanit, mallrave nga guri, vazove për lule, figurave tera kota, fijeve për thurje, penjve 

për qepje, tjrjeve për dantella, penjve dhe tjerje për qëllime tekstile, veshejs, tekstileve dhe 

veshje të thurura, gjilpërave, gjilpërafe për dantella, gjilpërave për thurje (krabza), 

gjilpërave sigurie, luleve artificiale, fjongove dhe fijeve, fjongove për dekorim, 

bishtalecave, dantellave, asprave (perla), artikujve dekorativ, (do me thënë fiksturave 

dekorative për drita, kapësve ëndrash, oxhakëve të erës, mobiljeve, veshjeve të porcelanit, 

luleve të thara, perdeve për shtretër, artikujve të qelqit, harqeve dekorative,  kupave 

dekorative, figurave dekorative, skulpturve dekorative, bimëve të thara, ornamenteve, 

statuve, figurave dhe artikujve dekorative artizanati nga materiale druri, dylli, gipsi, (ose 

plastika), artikujve sezonal (do me thënë artikuj dekorativ për pranverë, verë, vjeshtë, dimër 

dhe për dekorimin e pemës së krishtlindjes, Vitit të Ri, pashkëve dhe Halloween-it), 

artikujve për pushim (do me thënë ), artikuve dekorativ pëer dasma, ditëlindje, përvjetorë), 

artikujve për ahengje, dekoracioneve për tema, artikujve shkollor, kamerave, artikujve të 

fotografive, aksesuarve për fotografi, stolive, orëve dhe sahatëve, instrumenteve muzikore, 

mallrave për bërje të çantave, mallrave të shalës, mobiljeve, mallrave për mobilje, veshjeve, 

mbathjeve, çantave të shpinës, aksesorëve (do me thënë) aksesorëve për veshje, mallrave të 

qepura dhe produkteve dekorative nga tekstili, syzeve, çadrave, çadrave të diellit, mallrave 

tekstile, tekstileve për mirëmbajtje shtëpie, kinkalerive, tendave, tranpulinave, artikujve të 

udhëtimit, lodrave, artikujve sportiv, aparateve sportive, aprateve për fitnes, artikujve për 

kohë të lirë (do me thënë lojëra, lodra, paisje sportive, topa hokei, topa sporti, topa për 

lojëra, artikuj dhe paisje gjimnastike, për trajnim trupi, letra loje), artikujve për kampim, 

artikujve për kafshë (do me thënë arikuj ushqimi, qafore (kular), rripave, parzmoreve, 

shtretërve për kafshë, veshjeve për kafshë, lodrave për kafshë, stolive për kafshë, kupave 

për ushqim, produkteve për kujdes të kafshëve, ushqimeve për kafshë, furnizimeve për 

udhtim dhe transport, ideve për dhuratash për kafshë), kandelave, karburantëve për drita, 

karburantëve; përgatitje e mallit të lartëpërmendur për palë të treta për qëllime shitjeje; 

përgatitje e mallit të lartëpërmendur për palë të treta për qëllime prezantimi; prezentim i 

mallit në media komunikimi, për qëllime shitjeje; shërbimet e import dhe eksportit; 

organizimi i panaireve dhe ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese; pregatitje 

dhe udhëheqje me panaire dhe/ose shfaqjeve për qëllime biznesi dhe reklamimi; agjenci 
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reklamimi; masa planifikimi dhe reklamimi; prezantim filmash në internet dhe media tjera; 

publikim i materialeve të printuara (po ashtu në formë elektronike) për qëllime reklamimi; 

marketing i drejtpërdrejtë; reklamim direkt; përgatitje reklamimi; pregatitje reklamimi për 

të tjerë; radio dhe reklamim televiziv; publikim dhe tekste publiciteti; shërbime planifikimi 

për qëllime reklamimi; marketing; marëdhënie me publikun; on-line reklamim në rjetin 

kompjuterik; postim faturash; desiminim dhe  reklamim për të tjerët; desiminim i 

materialeve reklamuese; desiminim i materialeve reklamuese për të tjerët nëpërmjet 

internetit; shkrim ose publikim i teksteve të shkruara; promovim shitjeje për të tjerë; 

publikim i teksteve të publikuara; reklamim nëpërmjet postës; shpërdarje të materialit 

reklamues (pamfleteve, broshurave, materialeve të printuara, mostrve); demonstrim i mallit 

për qëllime reklamimi; prezentim i mallit dhe shërbimeve; hulumtim tregu; organizim dhe 

udhëheqje e ngjarjeve tregtare; hulumtim sponzorizimi; sponzorizim nëpërmjet reklamimit; 

aranzhim i të dhënave për kontakt për qëllime reklamuese; reklamim në internet për të tjerë; 

huazim i hapsirë reklamuese, poashtu edhe në internet; konsulta profesionale biznesi; 

konsulta dhe menaxhim ndërmjarjesh; konsulta për organizimin e biznesit; planifiklim dhe 

monitorim të biznesit nën aspektet oraganizative; zhvillim për shfrytëzim të 

patundshmërive nën aspektet e biznes-menaxhimit (lehtësira menaxhuese); agjenci 

punësimi; rekrutim personeli; konsulta personeli; administrim personeli; konsulta të 

menaxhimit të personelit; teste psikologjike për zgjedhjen e personelit; pjesmarje në stafin 

në çështjet për veprim lidhur me menaxhimin e personelit; shërbime prokure për të tjerë 

(duke blerë mallra dhe shërbime për të tjerë); auksion, poashtu në internet; aranxhim dhe 

konkluzione për transfere komerciale për të tjerë, poashtu brenda kornizave të e-tregtisë; 

aranxhim i kontraktave për të tjerë në blerjen dhe shitjen e mallrave dhe në kryerjen e 

shërbimeve, posaqërshit aranxhim i kontakteve telekomunikative, në kontratat për 

furnizimin e zërave (toneve) për telefonë, të kontratave për kryerjen e mirëmbajtjes dhe 

punëve riparuese, të kotratave në shpërndarjen e luleve dhe bimëve, të kontratave të 

furnizimit me rrymë elektrike; aranxhim i kontratave në kryerjen e shërbimeve trajnues; 

aranxhim i abonimit të publikimeve për të tjerë, posaqërsiht abonim i gazetave; aranxhim i 

abonimeve të shërbimeve telekomunikuese për të tjerë; aranxhim i kontakteve komerciale 

dhe industriale, poashtu ne internet; aranxhim i biznes kontakteve; analizë e çmimit të 

kostos; shërbime të krahasimit të çmimeve; përpilim, sistematizim, mirëmbajtje dhe 

përditësim i të dhënave në bazën e kompjuterit; menaxhim i skedave të kopjuterëve; 

informata komerciale dhe këshilla për konsumatorë (shitore këshillash për konsumatorë); 

shërbime të lajmeve të prera; krahasim i informacioneve në bazën e të dhënave në 

kompjuter; procesuim i urdhërave për blerje; krahasim i çmimit dhe informatave 

statistikore të tregut dhe tregtisë; furnizim me informata të pyetjeve organizative dhe 

menaxhimit të biznesit lidhur me tregtinë me pakicë;  furnizim me informata të tregjeve 

reklamuese; shitore këshillash për konsumatorë; shërbime fotokopjimi; aranxhim i vitrinave 

të shitoreve; dhënje me qera të makinave dhe paisjeve për zyra; dhënje me qera të 

makinave për fotokopje; dhënje me qera të makinave shitëse; dhënje me qera të kabinave 

shitëse; planifikimi, organizim i realizimit të kërkesë së klientit dhe masës së mbajtjes të 

konsumatorëve, në veçanti postës, diskontit, vauçerëve dhe/ose programeve shpërblyese; 

drejtim i lojrave të fatit dhe garave si masa reklamuese; drejtim i programeve shpërblyese 

dhe të besueshmërisë si programe për mbajtjen e konsumatorëve për qëllime marketingu; 

kujdes dhe kërkesë ndaj konsumatorëve me reklamim dhe porosi postare; shërbime të call 

qendrës, posaqërisht shërbime kujdesi nëpërmjet hot lines (linja të nxehta) brenda 
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kornizave të procesimit administrativ të urdhërit për blerje; pranim i kërkesave dha 

ankesave të konsumatorëve nëpërmjet telefonit; këshillime organizative nëpërmjet call 

qendrës; operim i call qendrës, do me thënë shërbime kujdesi nëpërmjet hotlines (vijë së 

nxehtë) brenda kornizave të procesuimit administrativ të urdhërit për blerje, pranimim i 

kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve  nëpërmjet telefonit;qiradhënie dhe lizinë të 

paisjeve për shitore dhe montimeve për aq sa janë të përfshirë në klasën 35, do me thënë 

makinave dhe paisjeve për zyra, makinave për fotokopje, makianve shitëse, arkave 

regjistruese (kasave), tavolinave të arkave, kabinave për shitje, haprirave reklamuese; 

shërbime sekretarie; aranxhim i kontakteve për magazinim dhe paketim të mallrave; lëshim 

i kartelave për konsumatorë pa pagesë ose funksione shpërblimi (discont) për të tjerë si dhe 

lëshim i kartelave të konsumatorëve si kartela blerëse identifikuese, të dyja të përshtatshe si 

programe të mirash dhe shpërblimesh; shërbime klerikale për marrjen e urdhrave në 

sektorin e logjistikës; shërbimet elektronike të aksioneve të menaxhimit   

36   Sigurime; çështje financiare; çështje monetare; çështje të patundshmërive; sigurim 

brokeri; transaksione monetare; shërbime financiare; këshilla sigurimi, financash dhe 

pensionimi; informata dhe konsulta financimi; aranxhim i shërbimeve bankare, në veçanti 

të logarisë rjedhëse, kursimit, financimit dhe kontakteve të sigurimit; zyra kreditimi dhe 

financim kreditimi të tregut për shitje me shumicë dhe pakicë; menaxhim i patunshmërive, 

agjenci patundshmërish, dhënie me çera të patunshmërive, posaqërisht të hapsirave të 

duqaneve; lizinë të patundshmërisë, posaqërisht hapsirave të duqaneve; lizinë e zonave dhe 

pjesëve të tokës; financim i blerje me këste; aranxhim i financim i blerje me këste; financim 

i blerjes me këste të hapsirve të shopingut;  qeradhënie e zyrave; marje me qera të 

apartamenteve; menaxhim ndërtimesh; menaxhim me patundshmëri; finacim blerjesh; 

lëshim të kartelave telefonike; manipulim i programeve të mira dhe shpërblyese për të 

mbajtur konsumatorët nëpërmjet llëshimit të vauçerëve, pullave tregtare, token dhe 

kartelave të konsumatorëve me funksionim pagese; lëshim i kartelave kredituese, shërbime 

të kartelave shpërblyese me funksionim pagese; mbledhje e fondeve bëmirëse për të tjerët; 

financim i blerjes me këste të paisjeve dhe sistemeve komunikuese; financim i blerje me 

këste të automjeteve, aeroplanëve dhe anijeve; lëshim i kartelave për kosumatorë me 

funksion pagese si dhe si kartelave shpërblyese, pulla tregtare, kartela të lojalitetit, vauçerë, 

token, kartelave për mbledhje pikësh, të gjitha për përdorim në të mira dhe marëveshje 

shpërblyese   

38   Telekomunikime; sigurim i qasjes në bazën e të dhënave në rjetin kompjuterik; sigurim 

i qasjes te një sistem për porosi on-line; ofrim i hiperlinkut për të tjerë; shërbime teleteksti; 

transmision mesazhesh; informata në telekomunikim; konsulta dhe informat në lëmin e 

telekomunikimit; sigurim i qasjes te informatat në lidhje me telekomunikimet dhe 

shërbimet telekomunikuese; furnizim i portaleve në internet; transmetim elektronik i 

muzikës digjitale nëpërmjet sitemeve të telekomunikimit; transmetim elektronik i tekstit, 

mesazheve, informatave, zërit, imazheve dhe të dhënave; përcjellje e mesazheve në internet 

adresa (ueb-mesazhe) shërbime të tabelave elektronike për shpallje (shërbime 

telekomunikacioni); qeradhënie e instlimeve të telekomunikacionit; qeradhënie e paisjeve 

për telekomunikime dhe për të dhëna dhe dërgim ose pranim të mesazheve; sigurim i qasjes 

në internet dhe rjetet tjera të komunikimit; aranxhim i qasjes në bazën e të dhënave; 

sigurimi i qasjes të informatave në internet; sigurim i qasjes në dhënat në rjetet 

kompjuterike; shërbime të qasjes në lëmin e telekomunikimeve; qeramarje në lidhje me 

paisjet dhe sitemet e komunikimit; agjenci lajmesh, do me thënë mbledhje, analizë, 
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përditësim dhe furnizim me informacione të lajmeve; shërbime të vlerës së shtuar, do me 

thënë shërbime lidhur me shërbimet e rjeteve aktuale, esencialisht në lidhje me mesazhet e 

shkurtëra ose njoftimet në formë të shkruar ose akustike, do me thënë dërgim të 

informatave që kanë të bëjnë me pamje, ngjarje kalendarike, rezultate sportive, reklamim, 

klsifikim dhe reklamim personal, çmimive të garave, lajmeve, ofertave të çastit të fundit, 

shërbimeve të furnizimeve të fast-food-eve, shërbime taksie dhe kohës së nisjes në 

aeroporte, titujve nga ekonomia, politika, mediat dhe telekomunikkacioni, numrave të 

lotarive dhe shërbimeve që sigurohen në kuptim të rrjetit të telekomunikimeve, do me thënë 

ridërgim i thirjeve, qarqeve të konferencave; dërgim i informatave nëpërmjet mailit; 

shërbime të transmetimit dhe rikthimit të telefonatave, faksimileve, teleksit dhe mesazheve; 

shërbime të radio faqeve dhe e-maileve; sigurim i shërbimeve qëndrore telekomunikuese 

për rjetin elektronik komunikues; qeradhënie dhe lizinë e paisjeve dhe sitemeve të 

telekomunikimit dhe instalimeve për telekomunikim, aparateve për dërgim të mesazheve, 

aparateve faksimile, telefonave, celularëve, modemëve, aparatëve telekomunikues dhe 

dërgues; aparatet faksimile, telefona, telefonat celularë, modem, telekomunikacionit dhe 

dërgimin e aparatit; transmetimin e parashikimit të motit me anë të një rrjeti të 

telekomunikacionit   

39   Transport; paketim dhe magazinim i mallrave; aranzhim udhëtimi; shërbime 

magazinimi; paketim të mallrave; shpërndarje e paqetave; shërbime logjistike në sektorin e 

transportit, posaqërisht  ruajtjen e mallrave; pranim urdhërash, logjistikë deponimi, 

logjistikë distribuimi ose logjistikë kthyese; ridërgim ngarkesash; ndjekje e ngarkesës dhe 

mallrave për persona për qëllime logjistike; informata transporti; informata magazinimi; 

aranxhim shërbimeve të transportit për persona dhe mallra nëpërmjet mjeteve  toksore, 

ujore dhe ajrore; aranzhim dhe kryerje të shërbimeve të transportit; shërbime korieri; 

organizim i transportit të mallrave, udhtarëve dhe/ose udhëtimeve nëpërmjet tokës ose ujit; 

organizim dhe kryerje të shpërndarjes së mallrave nëpërmjet porosis me postë; transport 

dhe shpërndarje të mallrave nëpërmjet automjeteve motorike, hekurudhës, anijeve dhe 

aeroplanëve; shpërdarje lulesh; shërbime të agjencive të udhëtimit (për aq sa janë të 

përfshirë në klasën 39); operim i agjencive të udhëtimit dhe shërbime për organizimin e 

udhëtimit; shërbime të tur operatorëve; informata dhe konsulta lidhur me udhëtimet dhe 

transportin; informata në lëmin e turizmit, transportit dhe qështjeve të udhëtimit; 

informacione udhëtimi; informata të aritjes dhe nisjes së fluturimeve; aranzhim biletash për 

transport nëpërmjet ajrit; tur organizim dhe operim; transport i personave nëpërmjet 

automjeteve motorike, hekurudhës, anijeve dhe aeroplanëve; organizim, drejtim, buking 

dhe aranzhim të udhëtimeve, udhëtimeve për pushim; udhëtimeve rrethore, kryqzimeve, 

ekskurzioneve, udhëtimeve ditore; udhëtimeve për kënaqsi dhe vizitave të qyteteve; eskortë 

e udhtimeve dhe bagazheve të tyre; bartje; qeradhënie e lehtësirave për parking; qeradhënie 

dhe rezervim i automjeteve  motorike, trajlerëve, biçikletave; qeradhënie e hapsirave për 

parkim dhe depove; shërbime rezervimi (transport); rezervim i udhëtimit; rezervim i 

biletave fluturuese, biletave për kryqzim dhe biletave të trenit; qeradhënie dhe huazim i 

automjeteve toksore, aeroplanëve ose anijeve; qeradhënie e frigopriferëve; qeradhënie e 

kontejnverëve magazinues; qeradhënie e garazheve; qeradhënie dhe lizinë e paisjeve të 

shitoreve dhe montimeve për aq sa janë të përfshirë në klasën 39, do me thënë frigoriferë, 

instalime ftohjeje, makina dhe aparate ftohëse, kontejnerëve magizinues, paletave të 

transportit dhe magazinimit, kontejnerëve të transprotit dhe magazinimit, veturave 

(automjeteve), shtyrje të veturave (karocave të shopingut), rafteve për magazinim dhe 
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prezantim të mallrave; shërbime që do të kryhen në kuptim të rrjetit telekomunikativ, do me 

thënë shërbime të agjencive të udhëtimit   

40   Trajtimit të materialve (do me thënë procesim mekanik ose kimik të materialeve, do 

me thënë metalit, plastikës, letrës, drurit, qelqit, tekstilit, gomës, lëkurës, materialeve të 

konstruksionit); informata për trajtim të materialit; shërbime foto laboratori, zhvillimi 

përkatësisht film fotografik, zhvillim fotografik, foto gravurë, printimi i imazheve (fotot) në 

objekte, printimi i imazheve fotografike nga mediat digjitale; zhvillimin e filmit fotografik, 

procesim të fotografive dhe filmave kinematografik (për aq sa janë të përfshirënë klasën 

40); modele printimi; printim; shkrim lazerik; punë lëkure; trajtim letre; gdhendje; ofset 

printim; ndryshim i veshjes; robaqepsi; punë shalash; reciklim i shisheve të mbeturinave; 

çelsbërës; qeradhënie dhe lizinë e gjeneratorëve, aparateve për kondicionim të ajrit, 

aparateve për ngrohje të hapsirave   

41   Arsimim; sigurim i trajnimeve; zbavitje; aktivitete sporitve dhe kulturore; shkolla 

motrash medicinale (arsimim); kujdes fëmije (arsimim); kujdes fëmije; do me thënë 

sigurim sheshi të lojërave në supermarkete dhe qendra shopingu; organizim dhe udhëheqje 

të konferencave, ekspozitave ose seminareve; zhvillim i stafit nëpërmjet trajnimit dhe 

trajnimeve të mëtejme; arahzhim dhe uhdëheqje të seminareve vorkshopeve (puntorive) 

(trajnimeve); informata në lëmin e arsimit dhe zbavitjes; on lin informata dhe mesazhe në 

lëmin e kualifikimit profesional; ekzaminim në lëmin e arsimimit dhe trajnimit; informata 

për edukatën shëndetsore dhe fitnesit; performansa muzikore; informata të ngjarjeve 

(zbavitjeve); organizim dhe udhëheqje të ngjarjeve sportive dhe kulturore; organizim i 

ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; organizim i garave (arsimore dhe 

zbavitëse); publikim i gjërave të printuara (poashtu në formë elektronike, pos për qëllime 

reklamuese; organizim, aranzhim dhe udhëheqje me lotari dhe kumareve tjera; distribuim i 

biletave të lotarisë dhe dokumenteve tjera pjesmarëse (zbavitëse); lojëra elektronike dhe 

gara të siguruara nëpërmjet internetit; organizim i lojërave dhe garave; shërbime të biletave 

agjencive (zbavitje); shërbime rezervimi (për aq sa janë të përfshira në klasën 41) për sport, 

ngjarje shkecore dhe kulturore; rezervim i karigeve për shfaqje; publikim i materialeve të 

printuara, librave, gazetave dhe revistave; huazim librash; dhëni me qera të filmave; dhëni 

me qera të revistave; sigurim  të publikimeve elektronike (jo të shkarkueshme); sigurim i 

shërbimeve për fitnes klube (për aq sa janë të përfshira në klasën 41), klube trajnimi, 

lehtësirave të golfit, fushave të tenisit, lehtësirave për kalurim, shkolla të motrave 

medicinale, kinemave, diskotekave, muzeumeve, zbavitje arkade; lehtësira sportive dhe 

parqe dëfrimi; informata rekreimi; ofrim line të lojrave të komjuterit; produksion, të radio 

dhe tv programeve; qeradhëni të audio paisjeve, radios, takëmi televiziv, video kamerave; 

makinave dhe lojërave elektronike; qeradhëni e paisjeve dhe fitnes paimeve; qeradhënie 

dhe lizinë të filmave, zërit dhe fotografive të incizuara; qeradhënie të takëmeve të radios 

dhe televizionit.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese dhe dizajne lidhur me këto; 

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

kompjuterik; programim kompjuteri; procesuim dhe administrim i të dhënave për të tjerë 

(për aq sa janë të përfshira në klasën 42), do me thënë administrim serveri; backup i të 

dhënave elektronike; shërbime të dizajnuesit grafik, do me thënë konsulta formale dhe 

përmbajtsore lidhur me printimin e dizajnit ose publikimeve elektronike; dizajn i printuar 

ose publikime elektronike; redaktim i fotografive digjitale (shërbime të një dizajnuesi 

grafik); përditësim i ueb faqeve; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerë; informata 
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dhe konsulta në lidhje me kompjuterë dhe softuer; konsulta të dizajnimit të brendshëm; 

konsulta në lëmin e kursimit të energjisë; konsulta në lëmin e mbrojtjes së ambientit; 

qiradhënie e kompjuterëve, paisjeve matëse; qeradhënie dhe lizinë e kompjuterëve, 

softuerit, pjesëve anësore të kompjuterit; parashikim i motit në kuptim të rrjetit 

telekomunikues; administrim dhe procesuim i të dhënave për të tjerë, do me thënë ruajtje e 

të dhënave elektronike; qiradhënie e bartësve të të dhënave të përshtatshme për përdorim në 

transakcione bëmirësie dhe shpërblimi (për aq sa janë të përfshira në klasën 42); 

përditësimi i programeve kompjuterike; mirëmbajtjen e programeve kompjuterike   

43   Shërbime të furnizim me pije dhe ushqim dhe akomodim i përkohshëm; ketering; 

shërbime të agjencive të udhëtimeve, do me thënë aranzhim, rezervim dhe prenotim të 

akomodimit; operim i restoranteve; informata në lëmin e shërbimeve për akomodim, 

aranzhim ose qiradhënie të apartamenteve turistike ose shtëpive turistike, rezervim 

dhomash, rezervim hoteli, akomodim dhe sigurim të ushqimit dhe pijeve për mysafir; 

rezervim të akomodimit dhe pijeve dhe ushqimit; sigurim i (ushqimit dhe pijeve dhe 

akomodimit) për fidanishte ditore dhe çerdhe  shkolore; kujdes fëmijsh në fidanishte ditore 

dhe çerdhe ditore (ushqimit dhe pijeve dhe akomodimit);  

konsulta dhe informata gatimi; qeradhëni e dhomave të takimit; qeradhënie e karigeve, 

tavolinave, çarçafëve, gotave, enëve, ndërtimeve të bartshme, tendave; qeradhënie dhe 

lizinë e paisjeve dhe montimeve për duqan për aq sa janë të përfshira në klasën 43, do me 

thënë mobiljeve, karigeve, tavolinave, çarçafëve, gotave, tendave, ndërtimeve të bartshme; 

rezervim hoteli në kuptim të rrjetit telekomunikues   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik për qenie njerzore;  bukurie 

për qenie njerëzore; kujdes higjienik për kafshët; shërbime bujqësie, kopshtarie dhe 

pylltarie; këshillime diete; informata në lidhje me ushqimin; informata në lidhje me 

shëndetin; informata dhe konsulta në lidhje me kopshtarinë; dhënie me qera të paisjeve për 

ferma   

 

 

 

(111)  22635 

(151)  20/03/2018 

(181)  15/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/302 

(300)  87174053  16/09/2016  US 

(732)  Colgate-Palmolive Company  a 

Delaware Corporation 300 Park Avenue  

New York, N.Y. 10022, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  EVERYONE DESERVES A 

FUTURE THEY CAN SMILE ABOUT  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastat e dhëmbëve, lëngë për shpëlarjen e gojës, preparatet për zbardhjen e 

dhëmbëve   

5   Produkte mjekësore për kujdes oral, pikërisht , set profesional për zbardhjen e dhëmbëve 

e përbërë nga geli për zbardhje, shiringa dhe këllëf dhëmbë goje për përdorim  shtëpie   

16   Materialet e shtypura, domethënë, pamflete, broshura, gazeta, revista, revistat në 
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fushën e higjienës orale   

21   Furçë të dhëmbëve   

41   Shërbimet arsimore, pikërisht, udhëheqjen e klasave  dhe seminare në fushën e 

higjienës së kujdesit oral   

 

 

 

(111)  22636 

(151)  20/03/2018 

(181)  15/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/303 

(732)  Naim Berisha 249 Nëna Terezë, Fushë 

Kosovë, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ANEA 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Syze, syze dielli, syze estetike, syze mbrojtëse, syze për aktivitete sportive; lente 

për syze; korniza për syze; kutia dhe çanta për syze , zinxhirë për syze shikimi; lente të 

kontaktit dhe kutia për lente te kontaktit; thjerrëza (llupa): dylbi: instrumente dhe aparate 

optike   

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, portofolat dhe kuletat.   

25   Veshje, mbathje, veshje 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   Lojëra dhe mjete për lojë; artikuj për sport dhe gjimnastikë, për aq sa  nuk janë të 

përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e festave të fundvitit; topa dhe tullumbace; 
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vetura lodra; automjete elektrike (lodra); ; mbështetës mbrojtës ose mbrojtës për sport dhe 

lojëra; pistoleta ajri (lodra); lojë tavëll; zile për pemën e  festave të fundvitit; disqe fluturues 

(lodra); lojëra automatike; raketa; ; lodra ndërtimtarie (lodra), bloqe ndërtimi (lodra); të 

gjitha mallrat e  lartpërmendura për aq sa janë të përfshira në klasën 28   

 

 

 

(111)  22640 

(151)  20/03/2018 

(181)  15/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/304 

(732)  Naim Berisha 249 Nëna Terezë, Fushë 

Kosovë, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  FREY LUX 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Syze, syze dielli, syze estetike, syze mbrojtëse, syze për aktivitete sportive; lente 

për syze; korniza për syze; kutia dhe çanta për syze , zinxhirë për syze shikimi; lente të 

kontaktit dhe kutia për lente te kontaktit; thjerrëza (llupa): dylbi: instrumente dhe aparate 

optike   

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, portofolat dhe kuletat   

25   Veshje, mbathje, veshje 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   Lojëra dhe mjete për lojë; artikuj për sport dhe gjimnastikë, për aq sa  nuk janë të 

përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e festave të fundvitit; topa dhe tullumbace; 
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vetura lodra; automjete elektrike (lodra); ; mbështetës mbrojtës ose mbrojtës për sport dhe 

lojëra; pistoleta ajri (lodra); lojë tavëll; zile për pemën e  festave të fundvitit; disqe fluturues 

(lodra); lojëra automatike; raketa; ; lodra ndërtimtarie (lodra), bloqe ndërtimi (lodra); të 

gjitha mallrat e  lartpërmendura për aq sa janë të përfshira në klasën 28.      

 

 

 

(111)  22642 

(151)  20/03/2018 

(181)  15/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/305 

(300)  201671130  21/09/2016  SI 

(732)  KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d., 

Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo 

mesto, SI 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  CALMESAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  22644 

(151)  20/03/2018 

(181)  15/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/306 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  RELAX NOTTE 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane   

20   Dyshekë të të gjitha llojeve   

22   Sfungjerë;sfungjerë për mbushje   

 

 

 

(111)  22646 

(151)  21/03/2018 

(181)  15/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/307 

(591)  Vjollce dhe kaltër 

(732)  Brand Management Group Ltd alm 

(540)   
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Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane   

20   Dyshekë të të gjitha llojeve   

22   Sfungjerë; sfungjerë për mbushje   

 

 

 

(111)  22648 

(151)  21/03/2018 

(181)  15/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/308 

(732)  ARTMOTION sh.p.k. Rr. Hajdar 

Dushi 1A/2, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  ARTMOTION 

 
 

     

 
 

 

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

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

dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për 

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

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet 

që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

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.   

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

38   Telekomunikacione   

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   
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(111)  22653 

(151)  21/03/2018 

(181)  15/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/309 

(591)  E zezë, gri, e kaltër mbyllur. 

(732)  ARTMOTION sh.p.k. Rr. Hajdar 

Dushi 1A/2, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  artmotion 

 
 

     

 
 

 

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

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

dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për 

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

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet 

që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

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   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

38   Telekomunikacione   

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   

 

 

 

(111)  22656 

(151)  21/03/2018 

(181)  16/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/310 

(591)  E bardhe, e hirte, e kuqe dhe e zeze 

(732)  BMJ Industries FZCO 31053, Al-

Jazeera Al-Hamra Ras Al Khaimah, UK 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   
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(511) 34   Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa   

 

 

 

(111)  22603 

(151)  20/03/2018 

(181)  16/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/311 

(591)  E bardhe, e hirte, e kuqe dhe e zeze 

(732)  BMJ Industries FZCO 31053, Al-

Jazeera Al-Hamra Ras Al Khaimah, AE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.   

 

 

 

(111)  22606 

(151)  20/03/2018 

(181)  16/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/312 

(732)  BMJ Industries FZCO 31053, Al-

Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  MIR 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.   
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(111)  22928 

(151)  05/04/2018 

(181)  16/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/313 

(732)  BMJ Industries FZCO 31053, Al-

Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  OSCAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.   

 

 

 

(111)  22611 

(151)  20/03/2018 

(181)  16/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/314 

(732)  BMJ Industries FZCO 31053, Al-

Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  BMJ 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.   

 

 

 

(111)  22613 

(151)  20/03/2018 

(181)  16/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/315 

(732)  BMJ Industries FZCO 31053, Al-

Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  A&B 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.   
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(111)  22615 

(151)  20/03/2018 

(181)  16/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/316 

(300)  1339417   16/09/2016  NL 

(732)  Coöperatie Royal FloraHolland U.A. 

Legmeerdijk 313, 1431 GB  AALSMEER, 

NL 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  ROYAL FLORAHOLLAND 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Udhëheqje afariste; administrim afarist; punë të zyres; shërbime të 

ndërmjetësimit të punëve lidhur me afarizmin që kanë të bëjnë me bujqësi, hortikulturë dhe 

produkte nga mali, duke përfshirë lule dhe bimë; shërbime onllajnë (drejpërdrejta) të shitjes 

me pakicë dhe shumicë në lëminë e bujqësisë, hortikulturës dhe produkteve nga mali, duke 

përfshirë lule dhe bimë; mbeshtetja e ankandeve për produkte bujqësore dhe produkte 

hortikulture dhe produkte mali, duke përfshirë lule dhe bimë; reklamimi dhe promovimi i 

shitjes; administrimi me organizimin afarist dhe punët e konsultimit lidhur me ekonominë; 

hulumtimi dhe analiza e tregut; ofrimi i informacioneve lidhur me tregtinë; përpilimi dhe 

administrimi me bazën e të dhënave; organizimi i ekspozitave  dhe panaireve për qëllime 

komerciale; shërbimet e lobimit për qëllime komerciale për sektorin e hortikulturës.   

 

 

 

(111)  22616 

(151)  20/03/2018 

(181)  17/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/318 

(732)  “1KL ENTERTAIMENT” SH.P.K. 

Rexhep Krasniqi, K.5 Kati 9 Nr.5 

Prishtine, KS 

 

 
 

(540)  1 KAFE ME LABIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore: 

Prodhimi i programeve në radio dhe television;Programe televizioni (Prodhimi i 

programeve të radios);Programe në radio dhe television (Prodhimi).   
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(111)  22618 

(151)  20/03/2018 

(181)  17/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/319 

(732)  “1KL ENTERTAIMENT” SH.P.K. 

Rexhep Krasniqi, K.5 Kati 9 Nr.5 

Prishtine, KS 

 
 

(540)  OP LABI PARTY 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore: 

Programe televizioni (Prodhimi i programeve të radios); Argëtim televiziv; Drejtimi i 

koncerteve (Organizimi); Aktivitete argëtuese.   

 

 

 

(111)  22626 

(151)  20/03/2018 

(181)  17/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/320 

(732)  “1KL ENTERTAIMENT” SH.P.K. 

Rexhep Krasniqi, K.5 Kati 9 Nr.5 

Prishtine, KS 

 
 

(540)  1KL ME LABIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore: 

Prodhimi i programeve në radio dhe television; Programe televizioni (Prodhimi i 

programeve të radios); Programe në radio dhe television (prodhimi).   

 

 

 

(111)  22973 

(151)  11/04/2018 

(181)  17/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/325 

(591)  E arit, e bardhe, e zezë  

(732)  Abdurrahim Hasani,  Rr. “Dervish 

Hima” Kalabria, 10000, Prishtinë, KS 

 
 

(540)   
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(511) 24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të përfshira në klasat tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.   

25   Rroba, këpucë, kapele; krevatë, kordele.   

35   Kontabilitet; këshillë-dhënië për konsumatorë; aranzhimin e abonimeve për sherbimet 

të telekomunikimit për të tjerët;postimi i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrimi i të mirave; ekspozita për qëllime reklamimi të biznesit; hotelieri; agjensione 

eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim të personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyres; marketing.   

 

 

 

(111)  22970 

(151)  11/04/2018 

(181)  17/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/326 

(591)  E arit, e bardhe, e zezë, kalter e 

mbyllur 

(732)  Abdurrahim Hasani Rr. “Dervish 

Hima” Kalabria, 10000, Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të përfshira në klasat tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.   

25   Rroba, këpucë, kapele; krevatë, kordele.   

35   Kontabilitet; këshillë-dhënië për konsumatorë; aranzhimin e abonimeve për sherbimet 

të telekomunikimit për të tjerët; postimi i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrimi i të mirave; ekspozita për qëllime reklamimi të biznesit; hotelieri; agjensione 

eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim të personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyres; marketing.   

 

 

 

(111)  22720 

(151)  22/03/2018 

(181)  17/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/327 

(591)  Gri, gjelbër, kaltër 

(300)  30 2016108518.3  19/09/2016  DE 

(732)  Lausitz Energie Bergbau AG Vom-

(540)   
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Stein-Straße 39,  03050 Cottbus,  Germany, 

DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

 

(511) 42   Shërbime inxhinierike, posaçërisht llogaritje teknike; konsulencë teknike në 

fushën e kursimit të energjisë, të energjisë ekologjike ose efikase për konsumatorë dhe 

biznese; shërbime të sigurisë teknike, në veçanti konsulencë teknike në fushën e sigurisë; 

këshilla teknike; krijimi i raporteve teknike dhe llogaritjeve teknike në fushën e prodhimit, 

prokurimit, transportit dhe përdorimit të energjisë, gazit, ujit dhe instalimeve hidrosanitare; 

këshilla teknike mbi optimizimin e sistemeve të gjenerimit të nxehtësisë; hulumtime dhe 

konsulencë teknike dhe teknologjike në fushën e teknologjisë së energjisë, transmetimit të 

energjisë, ruajtjes së energjisë, konvertimit të energjisë dhe të energjisë; konsulencë teknike 

dhe teknologjike në fushën e lëndëve djegëse për prodhimin e energjisë dhe nxehtësisë si 

dhe të naftës, peletit, gazit të lëngshëm të naftës, bykut, cungave, briketave të qymyrit, 

briketave të drurit, gazit natyror, si dhe lëndëve tjera djegëse për prodhimin e energjisë 

elektrike dhe të nxehtësisë   

 

 

 

(111)  22713 

(151)  22/03/2018 

(181)  23/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/340 

(300)  Z-2016/1630  29/09/2016  RS 

(732)  Monus d.o.o. Aleksandra Dubceka 

14,11080 Zemun, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  FAST 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani; artikujt e duhanxhinjve; shkrepëse, respektivisht cigare.   

 

 

 

(111)  22628 

(151)  20/03/2018 

(181)  23/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/341 

(732)  Monus d.o.o. Aleksandra Dubčeka 14, 

11080 Zemun,, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)  MONUS 
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(511) 34   Duhani;artikujt e duhanxhinjve;shkrepëse, respektivisht cigare   

 

 

 

(111)  22629 

(151)  20/03/2018 

(181)  23/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/342 

(732)  Under Control Commercial Brokerage 

L.L.C Office 1202, owned by Al Sheikh 

Batty Al Maktom, Deira, Riqqat Al Buttain, 

Dubai, AE 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan;artikujt e duhanxhinjve, shkrepësa   

 

 

 

(111)  22631 

(151)  20/03/2018 

(181)  23/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/343 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara   
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(111)  22632 

(151)  20/03/2018 

(181)  23/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/349 

(732)  Idealism Industries FZE P.O. Box 

31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al 

Khaimah, AE 

(740)  Arben Avdiu, Ana SH.P.K.  Malush 

Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Qymyr druri, briketë me qymyr druri.   

 

 

 

(111)  22633 

(151)  20/03/2018 

(181)  23/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/350 

(732)  Idealism Industries FZE P.O. Box 

31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al 

Khaimah, AE 

(740)  Arben Avdiu, Ana SH.P.K.  Malush 

Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Qymyr druri, briketë me qymyr druri   

 

 

 

(111)  22637 

(151)  20/03/2018 

(181)  23/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/351 

(732)  Idealism Industries FZE P.O. Box 

31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al 

Khaimah, AE 

(740)  Arben Avdiu,  Ana SH.P.K.  Malush 

Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 4   Qymyr druri, briketë me qymyr druri.   

 

 

 

(111)  22638 

(151)  20/03/2018 

(181)  23/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/352 

(732)  Idealism Industries FZE P.O. Box 

31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al 

Khaimah, AE 

(740)  Arben Avdiu, Ana  SH.P.K.  Malush 

Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

(540)  COCOAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Qymyr druri, briketë me qymyr druri   

 

 

 

(111)  22639 

(151)  20/03/2018 

(181)  24/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/353 

(732)  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  MILKA DARK MILK 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Qokolladë, bombona të qokolladës, bombona, ëmbëlsues jo medicinal; biskota, 

patispanjë, ëmbëlsira, pjekurina; akullore, ëmbëlsues të ngrirë   
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(111)  22641 

(151)  20/03/2018 

(181)  24/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/360 

(732)  N.T.P. " CO - TEX " Tregu me 

Shumicë te Amortizatorët, 10000 Prishtinë 

, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Star Man 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Artikujt e veshjeve; artikujt e veshjeve për meshkuj, duke përfshirë pantallona, 

këmisha, xhupa, bluza me kapuç, kostume sportive, kostume sportive në formë të 

pantallonave;  bluza, xhins, pantallona të shkurtra, mbathje, çorape, kostume, xhaketa, 

jelek, pallto, mushama, veshje sportive, xhaketë sportive, veshje të sipërme, veshje për 

mbrëmje, veshje për punë dhe zyrë, veshje e përditshme, pizhame dhe veshje gjumi.   

35   Dyqanet e shërbimeve me pakicë dhe shumicë lidhur me shitjen e veshjeve për 

meshkuj, duke përfshirë pantallona, këmisha, xhupa, bluza me kapuç, kostume sportive, 

kostume sportive në formë të pantallonave;bluza, xhins, pantallona të shkurtra, mbathje, 

çorape, kostume, xhaketa, jelek, pallto, mushama, veshje sportive, xhaketë sportive, veshje 

të sipërme, veshje për mbrëmje, veshje për punë dhe zyrë, veshje e përditshme, pizhame 

dhe veshje gjumi   

 

 

 

(111)  22643 

(151)  20/03/2018 

(181)  24/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/361 

(732)  N.T.P. " CO - TEX " Tregu me 

Shumicë te Amortizatorët, 10000 Prishtinë 

, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Artikujt e veshjeve; artikujt e veshjeve për meshkuj, duke përfshirë pantallona, 

këmisha, xhupa, bluza me kapuç, kostume sportive, kostume sportive në formë të 

pantallonave;  bluza, xhins, pantallona të shkurtra, mbathje, çorape, kostume, xhaketa, 

jelek, pallto, mushama, veshje sportive, xhaketë sportive, veshje të sipërme, veshje për 

mbrëmje, veshje për punë dhe zyrë, veshje e përditshme, pizhame dhe veshje gjumi.   

35   Dyqanet e shërbimeve me pakicë dhe shumicë lidhur me shitjen e veshjeve për 

meshkuj, duke përfshirë pantallona, këmisha, xhupa, bluza me kapuç, kostume sportive, 

kostume sportive në formë të pantallonave;  bluza, xhins, pantallona të shkurtra, mbathje, 
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çorape, kostume, xhaketa, jelek, pallto, mushama, veshje sportive, xhaketë sportive, veshje 

të sipërme, veshje për mbrëmje, veshje për punë dhe zyrë, veshje e përditshme, pizhame 

dhe veshje gjumi   

 

 

 

(111)  22645 

(151)  21/03/2018 

(181)  27/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/363 

(732)  "AROMA" SH.P.K  Magjistralja 

Prishtinë-Ferizaj Laplje Selo, 38101  

Prishtinë, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540) 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell gruri, miell misri, miell soje, miell thekre,  miell tapiokë për ushqim,  

miell - produkte mulliri.    

35   Shpallje, udhëheqje të punëve, administrim biznesi: punë në zyrë   

 

 

 

(111)  22857 

(151)  29/03/2018 

(181)  28/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/368 

(732)  T.N.Y. S.P.A. Viale Adua, 5/7, 51100 

Pistoia (PT), IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, zëvendësues kafeje   
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(111)  22647 

(151)  21/03/2018 

(181)  28/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/369 

(732)  CELLTRION, INC.  23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barna për qëllime mjekësore, ilaçe për qëllime mjekësore, përgatitje biologjikepër 

qëllime mjekësore, përgatitje farmaceutike për reumatizmin artitris, përgatitje farmaceutike 

për kancer, përgatitje farmaceutike për inflamacion, përgatitje farmaceutike për 

transplantim, përgatiotje farmaceutike për çregullime autoimune, përgatitje farmaceutike 

për sëmundje infektive   

 

 

 

(111)  22649 

(151)  21/03/2018 

(181)  28/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/370 

(732)  Pastificio Antonio Pallante SRL 

Strada Statale 87 KM 22,200 81020 

Capodrise (CE), IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale;miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire;mjaltë, 

melasë;maja, pluhur për pjekje;kripë, mustardë;uthull, salca (për shije);erëza;akull   

 

 

 

(111)  22652 

(151)  21/03/2018 

(181)  29/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/373 

(732)  Flizza, LLC Rr. Muharrem Fejza p.n. 

Prishtinë, KS 

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

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

(540)  Flizza 
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Prishtinë 

 
 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, zëvendësime të kafes; produkte të 

miellit dhe produkte nga drithërat, buk, kejka, ëmbëlsira; akullore; tharmë buke, pluhur për 

pjekurina; krip, melmesa (senf); ajkë, salcë, erëza.   

34   Ujë mineral dhe pije tjera joalkoholike, pije freskuese frutash dhe lëngje frutash.   

43   Aktivitete sherbyese të pijeve;sherbime restorantesh dhe aktivitete sherbyese lëvizëse 

të ushqimit, aktivitete tjera sherbyese të ushqimit, furnizim me ushqim sipas porosisë për 

raste;pika shitëse të ushqimit, prodhim dhe sherbime të salcave dhe ushqimeve të 

ndryshme, prodhim i ushqimeve të freskëta dhe të ngrira;prodhim dhe shitje të ushqimit me 

pagesë.   

 

 

 

(111)  22654 

(151)  21/03/2018 

(181)  29/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/374 

(732)  Flizza, LLC Rr. Muharrem Fejza p.n. 

Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, zëvendësime të kafes; produkte të 

miellit dhe produkte nga drithërat, buk, kejka, ëmbëlsira; akullore; tharmë buke, pluhur për 

pjekurina; krip, melmesa (senf); ajkë, salcë, erëza.   

32   Ujë mineral dhe pije tjera joalkoholike, pije freskuese frutash dhe lëngje frutash.   

43   Aktivitete sherbyese të pijeve; sherbime restorantesh dhe aktivitete sherbyese lëvizëse 

të ushqimit, aktivitete tjera sherbyese të ushqimit, furnizim me ushqim sipas porosisë për 

raste; pika shitëse të ushqimit, prodhim dhe sherbime të salcave dhe ushqimeve të 

ndryshme, prodhim i ushqimeve të freskëta dhe të ngrira; prodhim dhe shitje të ushqimit 

me pagesë.   
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(111)  22079 

(151)  27/02/2018 

(181)  29/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/380 

(732)  World Alliance of YMCAs 12 Clos 

Belmont 1208 Geneva, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  Young Men’s Christian Association 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukim, Zbavitje, Argëtim, Riprodukim   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm   

45   Shërbime personale dhe sociale të kryera nga të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve   

 

 

 

(111)  22078 

(151)  27/02/2018 

(181)  29/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/381 

(732)  World Alliance of YMCAs 12 Clos 

Belmont 1208 Geneva, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  YMCA 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukim, Zbavitje, Argëtim, Riprodukim.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;akomodim i përkohshëm.   

45   Shërbime personale dhe sociale të kryera nga të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve.   

 

 

 

(111)  22657 

(151)  21/03/2018 

(181)  30/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/383 

(732)  Random Monetization, LLC 700 N 

Valley St. Suite B80062 Anaheim, CA 92801 

, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 35   Aktivitete marketingu, aktivitete promocioni, dhe publikimi;agjenci për 

publicitet.   

38   Aktivitete të transmetimit të programeve televizive.   

39   Aktivitete të  paketimit (amballazhimit).   

41   Aktivitete fotografimi;aktivitete të prodhimit të filmave, videove dhe programeve 

televizive;aktivitete projektimi të filmit, aktivitete të shpërndarjes së filmave, videove dhe  

programeve televizive;aktivitete aktrimi;aktivitete tjera argëtimi dhe 

rekreacioni;funksionimi i objekteve të artit.   

45   Aktivitete të shoqatave profesionale.   

 

 

 

(111)  22849 

(151)  29/03/2018 

(181)  30/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/384 

(732)  Sokol Thaci, D.P.H. GIZZI GRILL  

 Veternik p.n., Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Sherbime te restoranit, sherbime te kafiterise, ushqim dhe pije.   
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(111)  22978 

(151)  11/04/2018 

(181)  30/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/385 

(732)  Sokol Thaci, D.P.H. GIZZI GRILL  

Veternik p.n., Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Sherbime te restoranit, sherbime te kafiterise, ushqim dhe pije.   

 

 

 

(111)  22975 

(151)  11/04/2018 

(181)  30/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/386 

(732)  Sokol Thaci, D.P.H. GIZZI GRILL  

 Veternik p.n., Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Sherbime te restoranit, sherbime te kafiterise, ushqim dhe pije.   

 

 

 

(111)  22662 

(151)  21/03/2018 

(181)  31/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/389 

(300)  DZ-T-2016-004066  02/10/2016  FR 

(732)  L'Air Liquide, Société Anonyme pour 

l'Etude et l'Exploitation des Procédés 

Georges Claude 75 Quai d'Orsay,  

75007, Paris, FR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

(540)   
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(511) 1   Produkte kimike, gaz dhe përzierje nga gazi, në formë të lënget ose formë plini, të 

destinuar për industri,e posaçërisht për industrinë e kozmetikës, kozmetologji, elektronikë, 

optoelektronikë, industrinë e fijeve optike, ushqim për njerëz, ushqim dietik dhe ushqim për 

kafshë, industri farmaceutike dhe veterinere, industrinë e letrës dhe kartuçit, industrinë e 

ambalazhit dhe tekstilit, industrinë e metalurgjisë, industrinë e qelqit, çimentos, industrinë e 

ndertimtarisë, industrinë për saldim, prerje, kimike, petrokimike dhe industrinë e 

naftës;Produkteve kimike, plin dhe përzierje plini, në formë të lënget ose formë plini, lëngje 

të destinuara gjatë shpuarjës, shkencë, hulumtime, fotografi, si dhe bujqësi, hortikulturë, 

pylltari, mbrojtjen e ambientit, përpunimin e ujit dhe materialit;Oksigjen, dioksidkarboni, 

azot, argon, hidrogjen, helium, gazra të rallë, të gjitha këto gazra të cilat mund të jenë në 

formë të gazrave të zakonshëm apo përzierje gazërash. Plin industrial në formë të lëngët 

ose formë plini i cili transportohet dhe magazinohet pa paketim;Plini industrial në formë të 

lëngët ose formë plini i cili magazinohet, transportohet dhe distribuohet në bombola dhe 

distributorë të plinit industrial;Plin për nxerrjen (hedhjen) e aerosolit;Plin mbrojtës për 

saldim;Plin, i ashpër për industri;Plin dhe përzierje plini te pastërtisë së lartë te cilët 

përdoren në industri, hulumtime, shkencë, fotografi si dhe në bujqesi, hortikulturë dhe 

pylltari;Produkte kimike, plin dhe perzierje plini të destinuara për përgaditjen dhe ruajtjen e 

zarzavateve;Plini laboratorik;Katalizatorë për prodhimin e shkumës uretane, plasaritje dhe 

rafinimin e dioksidit të karbonit;Preparate për kalitje, saldim dhe grimësim-

blurje;Katalizatorët kimik për prodhimin e plinit sintetik dhe për punën në dyqane të plinit 

sintetik;Katalizatorë kimik për pastrimin e plinit sintetik dhe olefinit;Katalizatorë kimik për 

pastrimin e lëngjeve, plinit, plinit natyral, vajit industrial dhe produkteve 

petrokimike;Katalizatorë dhe sinteza të plinit për përdorim dhe prodhimin e amoniakut dhe 

administrimin me qark;Absorbues katalitik dhe absorbues të përseritur për pastrimin e 

lëngjeve, plinit, plinit natyral, vajit industrial dhe produkteve petrokimike;Plin (produkte 

për pastrimin e plinit);Reagense kimike  (nuk janë për perdorim medicinal apo 

veterinere];Plin, helmues (mjete për neutralizimin e plineve helmues);Sprej për zbulimin e 

rrjedhjes së plinit;Produkte petrokimike dhe oleokimike.   

5   Produkte farmaceutike, veterinere dhe higjienike, veçanërisht plin dhe përzierje plini për 

përdorim medicinal, terapeutik, veterinar dhe higjienik;Plini medicinal;Preparate kimike 

për përdorim medicinal apo farmaceutik, anestetik dhe analgjetik;Agjense për 

sterilizim;Mjete dezinfektive;Freskues dhe pastrues të ajrit;Fungicide, herbicide;Produkte 

për tymosje të cilat shitën ndaras ose të përziera me duhan, për përdorim medicinal apo 

terapi;Zëvendësues të duhanit për përdorim medicinal apo terapi.   

6   Tabaka (shërbyese), kontejner dhe enë nga metali për prodhimin, magazinimin dhe 

transportimin e produkteve kimike dhe plinit nën presion ose në formë të lënget;Bombola 

metalike për plin;Paleta për bombola plini, dhe ato paleta metalike për manipulim me dorë 

me bombola plini dhe paleta nga metali për transportin e bombolave të plinit dhe paleta 

metalike (plato) për ngarkesën e bombolave të plinit;Ventil nga metalet e 

zakonshme;Bombola plini metalike me rregullues të shtypjes;Shërbes (tabaka) metalike me 

lëngje kriogenike, veçanërisht për raketa dhe automjete për transport  jasht atmosferës 

tokësore;Produkte metalike të cilat nuk janë përfshirë në klasë tjera, përkatesisht aparate 

për distribuimin e lëngjeve, matjen e rrjedhjes, manometra, pjesë për gypa-

rubinet;Rregullator metali dhe ventila të pakthyeshëm, si pjesë të instalacioneve për gazra 

dhe kriogjen. Metale të cilat shfrytëzohen te saldimi, tela dhe shufra metalike për saldim, 
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metalizim, imtësim dhe saldim;Aparate për ompresion. Mallëra metalike. Gypa metalike 

dhe enë.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpëtim dhe mësim (të cilët 

nuk janë për përdorim medicinal);aparate dhe instrumente shkencore, për peshim dhe për 

kontrollim dhe sigurim dhe distribuim të kemikaleve, gazërave dhe përzierjeve të gazrave  

në gjendje të lëngët ose në gjendje gazi;pajisje për analiza mikrobiologjike të gazrave 

medicinale dhe industriale;makina, aparate dhe pajisje mekanike për matjen e gazrave dhe 

përzirjeve të gazit;rregullatorë, matesit, nivele kontrollues për mbushje, magazinim dhe 

distribuim të gazit në formë të kompresuar dhe atë të lëngët;e gazit të lengët;matëse të 

shtypjes;aparate dhe instrumente për detektimin e gazrave;indikatorë/metesit 

jonizues;vakum metra;spektrometra;manometra;pajisje per pershpejtimin e jonit duke 

perfshirë pajisje per zbutjen e supstratit;analizues dhe detektorë te rrjedhjes;kromatograf 

gazi;aparate per matjen e ozonit;analizuesit spektral te gazit;regullatorë te 

shtypjes;kriostate;instalacione per prodhimin e ozonit;aparate kimike  me gaz per punime 

ne inertimin (fshierjen/pastrimin), dhe pjesë dhe pajisje per te gjitha mallerat e cekura me 

lartë. Aparate dhe instrumente për prerje dhe saldimin me qarkun elektrik, pompe për 

saldimin elektrik, elektroda për saldim;pajisje për mbushjen elektrike të qendrave për 

saldimin elektronik dhe tela të mbushur  të elektrodave;pajisje për matje dhe vijimin e 

teknikave të saldimit dhe prerjeve;ndezës për prerje dhe saldim me qarkun elektrik;aparate 

dhe instrumente për prerje  dhe / ose saldim me qarkun elektrik, duke përfshirë edhe 

pistoleta;aparate për saldim me plazma, duke përfshirë pistoleta;pompa për saldim me qark 

me rregullimin e rrjedhjes me flakadan dhe flakë të fortë;aparate elektrike për 

prerje;rregullatorë me rregullimin tiristor të saldimit me rrymë. Aparate dhe instrumente për 

transferim, distribuim, transformim, akumulim, rregullim dhe kontrollim të energjisë 

elektrike;transformues, akumulues elektrik;qeliza ndezëse dhe komponente të tyre: anoda, 

katoda, membrana për ndarjen elektrokimike dhe pllaka për mbledhjen e energjisë 

elektrike. Aparate kimike për likfefaktimin  dhe gazifikimin, posaërisht të thëngjillit dhe 

masave bio;Aparate kimike për prodhimin e preparateve farmaceutike. Aparate për analizen 

e ajrit;respirator për filtrimin e ajrit;senzor të temperaturës së ajrit;pajisje sigurie dhe rroba 

mbrojtëse, posaçërisht maska për saldues, mbrojtëse dhe siguruese, rroba për mbrojtje nga 

fatkeqësitë, radiacioni dhe zjarri, dorashka për mbrojtje nga fatkeqësitë p.sh për 

frymëmarrje, aparat zhytësish për frymëmarrje, rregullator i gazit për zhytësa, nënujorë 

(ujërezistuese) telefona, pajisje për përcjelljen e lokacionit, syza për zhytës dhe syza 

noti;kombinezona, veshje, dorashka ose maska për zhytje. Makina automatike për 

distribuimin e balonave të heliumit. Softuer;bartësit e të dhënave për leximin automatik dhe 

softueri përcjellës;pajisje dhe kompjutera për përpunimin e të dhënave;qendra për 

programimin të cilat përbëhen nga kompjuter dhe  bartësit e të dhënave posaçërisht për 

aplikime lidhur me saldimin dhe prerjen mekanike. Aparate dhe instrumente elektroteknike 

dhe elektrike për përcjelljen dhe kontrollin e procesit, mbledhjen e të dhënave, përpunimin 

e të dhënave dhe daljen e të dhënave;shëndrrues;kartela dhe shenja të cilat përbëjnë 

sistemin e identifikimit (optike dhe /ose magnetike  dhe /ose mekanike dhe /ose përmes 

radio-frekuencave) dhe lexuesit të kartelave të lartë përmendura dhe shenjave;pajisje për 

qasje dhe kontrollim të qasjës në aparate dhe pajisje për përpunimin e të dhënave.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, stomatologjike dhe veterinere, 

posaçërisht për përdorimin e plinit, apnea përgjatë fjetjes, frymëmarrje me të lehtë; 
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ventilator; pajisje për krioterapi dhe terapi me oksigjen.   

11   Pajisje, aparate dhe pajisje për ndezje, ndriqim, ngrohje, ndezje, zierje, tharje, thithje, 

prodhimin e avullit, ventilim, ftohje për qëllime ftohëse;pajisje, aparate dhe pajisje për 

distribuimin e lëngut;flakadar dhe stufa ndezëse, posaçërisht stufa ndezëse për industrinë e 

stufave, pajisje, aparate dhe pajisje për prodhimin, likvefakimin, ndarjën, tharjën, pastrimin, 

kapjën, magazinimin dhe distribuimin e kemikaljeve, gazërave dhe përzierjeve të gazit në 

formë gazi ose lengu;gjenerator gazi dhe përzierje të gazit në formë të lëngët ose 

gazi;aparate për transport, magazinim, ftohje, përpunim, pastrim dhe eliminimin e 

materjaleve të forta , lëngëta ose të gazit;separator të ajrit;aparate të cilat mundësojnë 

ekspanzionin e e gazit të kompresuar ose të lëngët;aparate për likfefatim;ventila për 

kontrollim të nivelit në tanke;qendra servisimi për distribuimin e hidrogjenit;kapak dhe 

rregullues të shtypjes për bombola gazi;aparate për kompresion. Pajisje për kontrollim, 

mirëmbajtje dhe rregullim të atmosferës inerte;instalacione dhe gjeneratorë atmosferik për 

përpunimin e hapësirave-siperfaqeve;pajisje dhe aparate për shkaktimin dhe punimin e 

shtypjeve me vakum. Aparate elektrike përkatësisht llampa rezistente ndaj ujit dhe pjesë 

për të njëjtat. Sisteme me temperaturë të ulet, makina me temperaturë të ulët, pajisje për  

kriogjenizimin në kalim, pajisje për  kriogjenizimin e eliminimit-heqje të cinkut. Pajisje për 

ngrirje të cilët përdorin gazin ose përzierje të gazit si burim i të ftohtit. Pajisje dhe 

instalacione për përpunimin e ujërave të zeza mbetjeve. Membrana për ndarjen e 

produkteve kimike dhe gazrave;aparate për lagëje, pastrim, sterilizim dhe reciklim të 

ajrit;filtra për ajër;instalacione për instalim, filtrim dhe përpunim të ajrit.   

42   Këshillime, përpunimi i ekspertizave teknike dhe atyre të specializuara, evoluime, 

vlerësime dhe kërkime-hulumtime në shkencë;në lëminë e informatikës dhe teknologjisë të 

cilën e kryejn ingjinierët, posaçërisht për aplikimin e produkteve kimike, plinit dhe 

përzierjeve të plinit në formën e lëngët ose formën e plinit;Konstatimi i planeve për 

aplikimin e plinit në lëminë e shkencës dhe teknikës;idet e menduara për metoda industriale 

dhe shërbime inzhinjere për llogari të personave të tretë;Dizajni, zhvillimi teknik dhe 

studime të projekteve ndërtimore dhe dizajni i makinave dhe aparateve 

industriale;konsultime për mbrojtjën e ambientit;Shërbime të analizave kimike;Kërkime 

dhe zhvillim të produkteve të reja  dhe metoda për persona të tretë;Studime projektimi 

(teknike);Koncepcione dhe zhvillim  kompjuteri, hardueri dhe softueri kompjuterik. 

Mësimi  i shërbimeve profesionale në lëminë e teknologjisë informative;Zhvillimi, 

instalacione, mirëmbajtja, rindërtimi, huazimi dhe licencimi i softuerit dhe bazës së të 

dhënave.   

44   Shërbime medicinale dhe veterinere;Ndihma medicinale në shtëpi;Shërbimet e 

fotografimit-inçizimit medicinal;Spitale;Institucione shëruese (sanatoriume);Shërbimet e 

përcjelljes së pacientëve  (shërbime medicinale);huazimi i pajisjeve medicinale;Shërbime të 

këshillimit dhe informimit në lëminë e medicinës dhe farmacisë. Huazimi i bombolave dhe 

kontinjerëve për magazinimin e gazit medicinal.   
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(111)  22667 

(151)  21/03/2018 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/391 

(732)  Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DECAPEPTYL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe substanca.   

 

 

 

(111)  22670 

(151)  21/03/2018 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/392 

(732)  Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   FERRING 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor; shtojca dietike për njerëzit; preparate mjekësore.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore.   

 

 

 

(111)  22672 

(151)  21/03/2018 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/393 

(591)  E bardhë, e kaltër, e zezë. 

(732)  Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor; shtojca dietike për njerëzit;preparate mjekësore.   
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10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe dizajn të lidhura me 

to;shërbime kërkimore;projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe softuer.   

44   Shërbimet mjekësore; shërbimet e kujdesit shëndetësor të njeriut.   

 

 

 

(111)  22676 

(151)  21/03/2018 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/394 

(591)  E bardhë, e zezë 

(732)  Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor; shtojca dietike për njerëzit; preparate mjekësore.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe dizajn të lidhura me 

to;shërbime kërkimore;projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe softuer.   

44   Shërbimet mjekësore;shërbimet e kujdesit shëndetësor të njeriut.   

 

 

 

(111)  22679 

(151)  21/03/2018 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/395 

(732)  Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MENOGON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe substanca.   
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(111)  22681 

(151)  21/03/2018 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/396 

(732)  Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MISODEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për përdorim në gjinekologji dhe obstetri;medikamente për 

mjekimin e  grave gjatë shtatzënisë dhe lindjes.   

 

 

 

(111)  22684 

(151)  21/03/2018 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/397 

(732)  Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  NOCDURNA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe preparate.   

 

 

 

(111)  22687 

(151)  21/03/2018 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/398 

(732)  Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PROPESS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe substanca.   
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(111)  22690 

(151)  21/03/2018 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/399 

(732)  L'ORÉAL 14 rue Royale, 75008 Paris 

, FR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  BOTANIC THERAPY 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për kujdes te lëkurës dhe flokëve.   

 

 

 

(111)  22692 

(151)  21/03/2018 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/400 

(732)  LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK 

HİZMETLERİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ  Evren Mahallesi, Gülbahar 

Caddesi, No: 96 Bağcılar – Istanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  LCW HOME 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi;preparate për 

pastrim, lustrim, gryerje dhe abraziv;sapun jo mjekësor;parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo mjekësore, losione flokësh jo mjekësor;dentifricë jo mjekësor.   

4   Vajra dhe graso industriale;lubrifikues;absorbues pluhuri, komopzime për lidhje dhe 

lagie;karburant (përfshi karburantë alkoolik për motorë) dhe ndriçues;kandila dhe qirinj për 

ndriqim.   

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

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

ushqim për bebe;shtesa ushqimi dhe diete për njerëz dhe kafshë;leukoplast, materiale për 

fashim;materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar;dezinfektantë;preparate për 

shkatërimin e dëmtuesve; fungicide, herbicide.   

16   Letër dhe karton;gjëra të shtypura;materiale libër lidhës;fotografi;materiale zyre dhe 

stacionari, pos mobiljeve;ngjitës për nevoja zyre ose shtëpiake;materiale artistësh dhe 

vizatimesh;brusha për pikturim;materiale për trajnim dhe mësimdhënije;materiale plastike 

(fletë), film plastike, najllon (film) dhe çese për mbështjellje dhe paketim;shkronja shtypi 

bloqe printimi.   

18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura;lëkura dhe gëzofë kafshës;koferë dhe çanta 

udhëtimi;çadra dhe çadra dielli;bastunë;kamzhik, pajime kuajsh dhe shala;kollare, rripa dhe 

veshje për kafshë.   

20   Mobilie, pasqyra, korniza për piktura;kontejnerë, jo nga metali, për rruajtje dhe 
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transport;kockë, brina, kockë balene ose sedef i papërpunuar ose gjysëm i 

përpunuar;guaska;shkumë deti;qilibar i verdhë.   

21   Enë dhe kontejnerë për kuzhinë ose amvisëri: krehër dhe sfungjerë; brusha, pos 

brushave për pikturim; material për bërjen e brushave; artikuj për qëllime pastrimi; qelq i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, pos qelqit për ndërtimtari; qelqurina, pocelan dhe 

argjilë.   

24   Tekstil dhe zëvendësues për tekstil;qarqafë për shtëpi;perde nga tekstili ose plastika.   

25   Veshje, mbadhje, mbulesa koke.   

27   Qilim, rogoz, udhëza dhe shtroje, linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e 

dyshmeve;varëse muri (jo tekstile).   

35   Shpallje; adminisrim biznesi; administrim biznesi; fuksione zyre; të bërit bashkë, për 

përfitim të tjerëve të preparateve për zbardhje dhe substancave tjera për përdorim në 

lavanderi, të preparateve për pastrim, lustrim, gryerje dhe abraziv, sapunit jo mjekësor, 

parfumerisë, vajrave esenciale, kozmetikës jo mjekësore, losioneve të flokëve jo mjekësor, 

dentifricëve jo mjekësor, vajrave dhe grasove industriale, lubrifikuesve, absorbuesve të 

pluhurit, komopozimeve për lidhje dhe lagije, karburantëve (përfshi karburantët alkoolik) 

dhe ndriçuesve, kandilave dhe qirinjve për ndriqim, preparateve farmaceutike, preparateve 

mjekësore dhe veterinare, preparateve sanitare për qëllime mjekësore, ushqimit dietik dhe 

substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqimit për bebe, shtesave 

ushqimore dhe dietike për njerëz dhe kafshë, leukoplasteve, materialeve për fashim, 

materialeve për mbushje të dhëmbëve, dyllit dentar, dezinfektantëve, preparateve për 

shkatërimin e dëmtuesve, fungicideve, herbicideve, letrës dhe kartonit, gjërave të shtypura, 

materialeve libër lidhës, fotografive, materialeve për zyre dhe stacionari, pos mobiljeve, 

ngjitësve për nevoja zyre ose shtëpiake, materialeve për artistësh dhe për vizatime, 

brushave për pikturim, materialeve për trajnim dhe mësimdhënije, fletëve të plastikës, 

najllonit (filmit) dhe çeseve për mbështjellje dhe paketim, shkronjave të shtypit, bloqeve të 

printimit, lëkurës dhe imitimeve nga lëkura, lëkurave dhe gëzofëve të kafshëve, koferëve 

dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të diellit, bastunëve, kamzhikëve, pajimeve 

për kuaj dhe shalave, kollareve, rripave dhe veshjeve për kafshë, mobilieve, pasqyrave, 

kornizave për piktura, kontejnerëve, jo nga metali, për rruajtje dhe transport, kockës, 

brinave, kockës së balenës ose sedef të papërpunuar ose gjysëm të përpunuar, guaskave,  

shkumës së detit, qilibarit të verdhë, enëve dhe kontejnerëve për kuzhinë ose amvisëri, 

krehërve dhe sfungjerëve, brushave, pos brushave për pikturim, materialve për bërjen e 

brushave, artikujve për qëllime pastrimi, qelqit të papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, pos 

qelqit për ndërtimtari, qelqurinave, porcelanit dhe argjilës, tekstilit dhe zëvendësuesve për 

tekstil, qarqafëve për shtëpi, perdeve nga tekstili ose plastika, veshjeve, mbadhjeve, 

mbulesave për kokë, qilimave, rogozëve, udhëzave dhe shtrojeve, linoleumit dhe 

materialeve tjera për mbulimin e dyshmeve; varëseve të murit (jo tekstile), duke ju 

mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra. 
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(111)  22695 

(151)  21/03/2018 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/401 

(732)  EDISON S.P.A. Foro Buonaparte, 31, 

20121 Milano, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  EDISON 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Energji elektrike, vaj, karburant, karburant hidrokarburi, gazra të djegshëm, gaz 

metani, gaz propani, gaz natyral, gaz për ndriçim, qymyr, derivate karburanti nga katrani, 

gazolinë, kerozinë, naftë, dizel karburant, aditiv për karburant, benzinë, benzol, qymyr për 

gatim, fluid për prerje, etanol, vaj gazi, lanolin, vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; 

kompozime për absorbim pluhuri, lagështim dhe lidhje; karburantë (përfshi alkoolin për 

motor) dhe ndriçuesit; kandila, qirinj (ndriçues).   

7   Alternatorë; pluhurthithëse, rripa për motor dhe makina, dinamo biçiklete, makina për 

përzierje, kompresor ajri, makina për kompresim, thithje dhe fryrje të gazit, makina 

cetrifuge, shara që operojnë me rrymë, eksavatorë të motorizuar, prerës, makina goditëse, 

aparate saldimi, ekstraktorë (nxjerës) për miniera, pompa karburanti, pompa për konvertim 

të karburantit, kursyes karburanti, gazifikues (ndezës), rripa për makina, buldozherë; 

centrifuga (makina); makina për prerje të qymyrit; mikser betoni (makina); instalime 

kondenzimi; kontrollues kabllosh për makina ose motorë; makina për trajim të materialeve; 

makina thyerëse; dhëmbëza, kulla shpimi, makina drenazhimi; makina shpimi; dinamo; 

makina për heqje dheu; Çekiç elektrik; rripa elevatorësh; elevatorë (ashensorë); motor dhe 

makina (pos për automjete toksore); ekskavatorë; ekstravatorë (nxjerësh) minierash; 

makina filtrimi; makina fonderie; aparate për konvertim të karburantit për motorët me 

diegije të brendshme; kompresor për kompresim, thithje dhe transport të gazrave; 

gjeneratorë (të zakonshëm); gjeneratorë elektrik; makinë për grirje të mishit; larës me 

presion të lartë; motor dhe makina hidraulike; turbina hidraulike; magnet inicues; vegla 

makinash; makina për pëpunim të metalit; makina për bluarje; kufij miniere; makina për 

derdhje; makina për pastrim të vajit; makia për trajtim të xehes; çekiç pneumatik; presa 

makinash; mekanizma shtytjeje të ndryshëm nga ata për automjete tokësore; makara (pjesë 

e makinës); pompa; robot (makina); kushineta sferike; separatorë; pulverizues i 

kanalizimeve (ujrave te zeza), separatorë avulli/vaji; makina për punim të gurit; zinxhir 

transmisioni të ndryshëm nga ato për automjete toksore; tuba bartëse pneumatike; turbina 

hidraulike; turbokompresorë; valvula (pjesë të makinave); makina kompakte për mbeturina 

(plehra); coptues plehrash (mbeturinsash); generatorë solar që përdorin qeli solare   

9   Panele solare.   

11   Kolektor solar për nxehje, akumulator nxehtësie, akumulatorë avulli, grumbuj atomik; 

Reaktorë nuklear, autoklavë, tenxhere elektrike me presion për gatim; instalime banje, 

makina për bërje buke; djegës, qyngj, aparate kromatografike për qëllime industriale, bërës 

elektrik kafeje, filtra për kafe, kondenzues gazi, aparate dhe instalime për ftohje, parate për 

tharje të mbeturinave të ushqimit, instalime për desalinizim, aparate shkatrimi, aparate 

destilimi, paisje për tharje, ekonomizer (kursyes) karburanti, aparate dhe instalime për 

ngrohje, fen (fryrës) për kondicioner ajri; aksesorë banje; oxhak vendor (kamin), qynxh, 

ngrirës, stufa, jo për përdorim laboratorik, bojler gazi, pompa ngrohëse, lagështues, hidrant, 
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aparate hidromasazhe, kuti akulli, furë djegije, aparate jonizuese për trajtim të ajrit, tharës, 

bojler, instalime trajtimi për karburant dhe material nuklear, instalime për përpunim të 

kaburantit nuklear dhe materialit nuklear, instlime për purifikim (pastrim) të ujrave të zeza, 

radiatorë elektrik, kulla rafinimi për destilim, aparate dhe makina për ngrirje, ngrirës, 

regjeneratorë nxehtësie, rosterë, aksesorë sigurie për aparate gazi ose uji dhe tuba, dushe, 

basene për larje, fura solare, koletkor solar termal për nxehje, bojler avulli, instalime për 

gjenerim avulli, sterilizues, stufa, instalime për ventilim dhe kondicionim, çezma 

(rubineta), valvula termostati (pjesë të instalimeve për nxehje), tualet (klozet uji), 

prozhektorë, panele solare termale për nxehje, instalime dhe aparate për furnizim me ujë, 

isntalime për distribuim të ujit; aparate për filtrim të ujit, aparate për thithje uji, aksesorë 

për regullim për ujë ose aparateve të gazit dhe tubave, aksesore sigurie për ujë ose aparate 

gazi dhe tuba, instalime purifikimi (pastrimi) të ujit, makina për vaditje dhe për qëllime 

bujqësie, tuba dhe gypa për instalime sanitare, panele solare termale   

16   Letër, karton dhe mallra nga këto materiale, të cilat nuk janë të përfshira në klast tjera; 

materiale të printuara; materiale libër lidhës; fotografi; materiale zyre; adeziv për nevoja 

zyre ose shtëpiake; materiale artistësh; brusha piktorësh; tastiere dhe rekuizita zyre (pos 

mobiljeve); materiale instruksioni dhe mësimdhënie (pos aparateve); printerë; bloqe 

printimi   

35   Agjenci eksport-importi në lëmin e energjisë; mbështejte menaxhmenti dhe konsulta në 

lëmin e sektorit energjetik   

36   Sigurime, qështje finasiare; qështje monetare; qështje të pa tundëhmërisë lidhur me 

instalimet industriale.   

37   Konstruksion, riparim dhe instalime të instalimeve industriale për gjenerim dhe 

distribuim të energjisë elektrike; konstruksion, riparim dhe instalim të instalimeve 

industriale për nxjerje (ekstraktim), përmirsim dhe distribuim të karburanteve; 

konstruksion, riparim dhe instalim të instalimeve industriale për nxjerje (ekstraktim), 

përmirsim dhe distribuim të ujit   

39   Distribuim të energjisë; distribuim të gazit, elektricitetit dhe karburantëve; distribuim 

dhe furnizim me ujit; trasport; transport i plehrave; sherbime të magazinimit dhe ruajtejes; 

ruajtje dhe magazinim i elektricitetit, gazit, karburantit dhe ujit; magazinim dhe ruajtje e 

plehrave; dhënje me qera të instlimeve të energjisë për të tjerët; dhënje me qera të rrjetit 

energjetik dhe linjave për të tjerët; dhënje me qera të instalacioneve për dikstribuim të ujit; 

dhënje me qera të rrjetit dhe tubave për elektricitet, gaz, karburant dhe ujë; dhënje me qera 

të njësive për ruajtje; transport i hidrokarbureve   

40   Prodhim i enrgisë; gjenerim dhe prodhim i elektricitetit; prodhim dhe gjenerim i gazit, 

karburantit, karburantit për motorë, petroleumit dhe hidrokarbureve; trajtim i gazit, 

karburantit, petroleumit, plehrave dhe ujit; rafinimi gazit, karburantit, karburantit për 

motorë, petroleumit dhe hidrokarbureve; rikuperim mjedisi dhe rikuperim toke; 

dekontaminim;  

shërbime të trajtimit të ujit dhe plehrave; trajtim i materialeve për gjenerim të elektricitetit, 

gazit ntyror dhe karburantëve për motorë; shpim i puseve vajore; shpim në lëmin e gazit 

natyror; dhënje me qera të paisjeve për trajtim të gazit, karburantit, petroleumit, plehrave 

dhe ujit; dhënje me qera të paisjeve për shpim në lëmin e gazit natyror ose puseve vajore   

41   Arsimim; organizim i konferencave si dhe seminareve, puntorive; ofrim i shërbimeve 

rekreative; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Hulumtin në lëmin kontruksionit, riparim dhe instalim të instalimeve industriale për 
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gjenerim dhe distribuim të energjisë elektrike dhe të instalimeve industriale për nxjerje, 

rafinim dhe distribuim të karburanteve;kërkime të hidrokarbureve, gazit, petroleumit dhe 

ujit.   

 

 

 

(111)  22699 
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(511) 25   Veshje;mbathje;mbulesa për kokë;çizme, Këpucë dhe pantofla.   
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(511) 7   Aparatura shtëpiake, që i përkasin kësaj klase; pajisje elektroshtëpiake që i 

përkasin  kësaj  klase; makina dhe aparatura elektrike shtëpiake dhe të kuzhinës që i 

përkasin kësaj klase; makineri përzierse; përzierës elektrikë kuzhine; përzierësa elektrikë; 

prerësa (makineri); makineri për prerje buke; thika elektrike kuzhine; copëtuesa; copëtuesa 

mishi (makineri); makineri për grirje mishi; përpunuesa elektrikë ushqimi; makineri grirëse 

për perime; makineri shtrydhëse për përdorim në kuzhinë; hapëse elektrike për kuti 

teneqeje; shtrydhëse elektrike frutash për qëllime shtëpiake; përgatitëse lëngu frutash; 

shtrydhëse elektrike për lëng agrumesh; përzierësa dhe lëngëzuesa elektrikë për qëllime 

shtëpiake; shtrydhësa elektrikë për fruta; mullinj (makineri); mullinj kafeje, të ndryshëm 

nga ata manualë; mullinj për piper, të ndryshëm nga ata manualë; makineri për bërje mielli; 

gurë mulliri për bërje miell; makineri për të bërë makarona; makineri për zhvoshkje; 
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makineri për shoshitje; robotë për kuzhinë; robotë (makineri); rrahësa elektrikë;  rrahëse 

elektrike vezësh për qëllime shtëpiake; makineri rrahëse; makineri trazimi (makineri 

elektrike kuzhine); makineri elektromekanike për përgatitje ushqimi; makineri 

elektromekanike për përgatitje pije; pajisje elektrike për ngjitje për mbështjellje; makineri 

paketimi me vakum; aparatura elektike për ngjitje të plastikave (amballazhim); aparatura 

për larje dhe tharje; makineri për larje; makineri për larje për lavanderi; makineri tharëse; 

makineri që kanë të bashkuara makina larëse-tharëse dhe tharësa me nxehtësi; tharësa me 

rrotullim; makina centrifugale; makineri shtrydhëse për lavanderi; makina dhe aparatura 

elektrike për pastrim;  tamburë (pjesë makinerish); pastruesa që i përkasin kësaj klase; 

fshesa elektrike; makineri pastrimi me vakum për përdorim në shtëpi; pastruesa me vakum 

për qëllime industriale; pastruesa me vakum pa tel; pastruesa me vakum robotikë; pastruesa 

me vakum; qese për pastrues me vakum; instalime qendrore pastrimi me vakum; instalime 

për heqje pluhuri me vakum për qëllime pastrimi; instalime për pluhurnxerrje për qëllime 

pastrimi; tubo për pastruesa me vakum; pjesë shtesë për pastrues me vakum për përhapje 

parfumi dhe dezifektantësh; pastruesa me avull; pastruesa me avull për shumë qëllime; 

makineri dhe aparatura elektrike për larje tapetësh; makineri elektrike për hekurosje 

veshjesh; makineri hekurosje; makineri për hekurosje veshjesh; makineri dhe aparatura 

elektrike për shkëlqim me dyll; makineri dhe aparatura për shkëlqim (elektrike); makina 

qepëse; pjesë dhe pajisje të mallrave të sipërpërmendur që i përkasin kësaj klase.   

9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe 

mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, disqe për 

regjistrim; disqe kompakte, DVD dhe mjete të tjera regjistrimi dixhitale; peshore; peshore 

për peshim në kuzhinë; peshore për në banjë; peshore elektronike për përdorim në kuzhinë; 

peshore elektronike për përdorim personal; tregues temperature; detektorë tymi; zile 

elektrike për derë; kuti degëzimi (elektricitet); aparatura jonizimi jo për trajtimin e ajrit dhe 

ujit; karta inteligjente (karta për qarqe të integruar); Aparatura për Sistemin e Pozicionimit 

Global (GPS); pjesë dhe pajisje të mallrave të sipërpërmendur që i përkasin kësaj klase.   

11   Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avullim, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime higjenike;pajisje elektroshtëpiake që i përkasin kësaj 

klase;aparatura për ftohje dhe ngrirje që i përkasin kësaj klase;aparatura dhe makineri për 

ngrirje;frigoriferë;dollapë për ngrirje;dollapë ekspozimi ngrirës (kuti 

ekspozimi);magazinuesa vere dhe ftohësa për pije, ftohësa për verë;ngrirësa;sënduk 

ngrirës;kuti frigoriferike, ngrirës vertikalë;ngrirësa frigorifer, një kombinim ngrirësi 

frigoriferik;makineri për prodhim akulli;sëndukë për akull;kuti ftohëse elektrike;aparatura 

dhe instalime gatimi;furra gatimi, soba, furra shtëpiake;soba me shumë vatra;pllaka 

gatimi;soba kuzhine;soba kuzhine (furra);soba elektrike, gazi dhe të kombinuara;furra;furra 

të montuara brenda;furra të ajrit të ngrohtë;furra avulli;pllaka strukture për furra, karkasa 

prej metali për furra;rrathë, vatra gatimi, pjata gatimi;vatra induksioni, qeramike qelqi dhe 

të kombinuara për gatim;vatra induksioni të mbartshme;gatuesa me avull;syrtarë për të 

mbajtur të ngrohtë ushqimin;furra me mikrovalë (aparatura gatimi);gatuesa për 

vezë;tymëthithësa për kuzhinë;tymëthithësa;kapak për ventilim;pjektore;tava të 

sheshta;barbekju;skara (pajisje gatimi), tava (pajisje gatimi);skara me pjesë;tostera, tostera 

për bukë;aparatura për ardhje buke, makineri për bërje buke;aparatura për pjekje;pajisje 
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elektrike për pite;tenxhere gatimi me presion, elektrike;tiganë të thellë 

elektrikë;tava;makineri kafeje;aparat elektrik kafeje;makineri elektrike për kafe me 

filter;tharëse ushqimi;presa elektrike vaji;pajisje elektrike për të bërë kos;tharëse elektrike 

për lavanderi, tharëse me nxehtësi (tharëse të nxehta);aparatura për tharje;aparatura tharje 

me lëndë tharëse;tharëse flokësh;aparatura tharëse dore për banjo;boilierë elektrikë;ibrikë 

elektrikë;ngrohësa uji (aparatura);ngrohësa elektrikë uji;ngrohësa uji me djegie  me 

gaz;boilierë gazi;boilierë;boilierë për instalime për furnizim me ujë të ngrohtë;kazanë të ujit 

të ngrohtë;boilierë ndryshe nga pjesët e makinave;boilierë me pelet;boilierë me dru;pompa 

nxehtësie;aparatura për kondicionim ajri;freskuse për ventilim;ventilatorë (pjesë të  

instalimeve të kondicionimit të ajrit);freskuese (kondicionim ajri);aparatura dhe makineri 

për pastrim ajri;sterilizuesa ajri;aparatura dhe makineri për pastrim uji;sterilizuesa 

uji;instalime për lagështim të ajrit;lagështuesa ajri (jonizuesa);çlagështuesa;grumbulluesa të 

energjisë diellore (për ngrohje), panelë diellorë për ngrohje;radiatorë (për ngrohje);radiatorë 

elektrikë;radiatorë me tuba për banjë;ngrohësa me fryrje;tualete (WC);poçe nate;ulëse në 

banjë;shurrëtore (instalime higjenike);lavamanë për larje duarsh (pjesë të instalimeve 

higjenike), sahan për larje duarsh (pjesë të instalimeve elektrike);bidetë;vaska;kade e 

vaskës;instalime banjoje për masazh, vaska të spa (enë);ndarëse për në vaskë, pjesë shtesë 

për vaska;dushe;baza për dushe;pjesë shtesë për dushe, kabina dushi;kabina dushi për 

masash, dushe për masash (panelë dushi për masazh);rubineta (rakorderi);pajisje për 

banjo;veshje për banjo;pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur që i përkasin 

kësaj klase.   
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(511) 3   Preparate zbardhuese;substanca për përdorim në lavenderi;detergjente;preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;produkte për kujdes të lëkurës, gjegjësisht 

krema, krema pastruese, krema hidratuese, losione për lëkurë, krema barrier, krema zinku, 

substanca për pastrimin e duarve, sapune, copa sapuni;produkte parfumerike, vajra 

esenciale;vajra për dush;shampone dhe kondicionerë;xhel flokësh;losione për pas 

rroje;pasta për dhëmbë;deodorante;letra për një përdorim dhe artikujt pambuku për pastrim, 

sanitari dhe qëllime kozmetike;mbushje pambuku;shkopinjë pambuku.   

5   Artikujt për një përdorim nga letra dhe pambuku të mbushur me losione farmaceutike 

për qëllime pastrimi dhe sanitare;vata ushqyese per gjokse;pelena për një përdorim;brekë 

pelenash;astare;tampone;peceta (peshqirë) sanitare dhe artikuj tjerë absorbues për qëllime 

sanitare;krema për qëllime farmaceutike;agjensë diagnostifikues për përdorime 

farmaceutike;komplete për pastrimin e plagëve që përbëhen nga pastrues mjekësor për 

plagë dhe fasha për plagë;leukoplaste, fasha, fasha për plagë, rripa mjekësor, fasha lidhëse 
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për qëllime sanitare (dhe/apo qëllime mjekësore).   

9   Softuer kompjuterik në gjitha format që oërmbanë informata lidhur me gjitha aspektet e 

kujdësit shëndetësor, kujdesit personal, kujdesit ndaj mospërmbajtjes dhe kujdesit 

gjeriatrik;softuer kompjuterik lidhur me matjen e orarit të urinimit;aparate për transmetimin 

e të dhënave;pajisje për ruajtjen e të dhënave;pajisje dhe aksesorë për procesimin e të 

dhënave, pajisje komunikimi;sensorë dhe detektorë;softuer për analizimin e menaxhimit të 

biznesit dhe shërbimeve të konsumatorëve për qëllime të analizimit të të dhënave të trafikut 

dhe vizitorëve, nivelit të konsumimit dhe stokut;softuer për drejtimin dhe optimizimin e 

operacioneve, softuer për përmirësimin e cilësisë;softuer për ofrimin e informatave për 

konsumatorët dhe personelin lidhur me të dhënat e trafikut dhe vizitorëve, nivelin e 

konsumimit dhe stokut;softuer në formë të aplikacioneve;sisteme kompjuterike për 

kontrollim automatik të ventilimit, aparateve për pastrimin e ajrit dhe freskimin e ajrit dhe 

instalimeve të tyre, të aparateve dhe instalimeve sanitare, në veçanti të tualeteve, oturakëve 

(instalimeve sanitare), të vazove për larje, të aparateve për tharjen e duarve, të aparateve 

furnizuese me peceta, aparateve furnizuese me sapune, aparateve që japin letër tualeti, 

kontejnerëve me aerosol.   

10   Fashime mbështetëse ortopedike dhe fasha lidhëse ortopedike si dhe atikuj (çorapë) 

trikotazhi;çorapë mjekësore kompresuese, triko dhe çorapë të shkurta, çorapë mjekësorë 

mbështetëse;shirita derdhës dhe fasha lidhëse për qëllime ortopedike;paftë metalike për 

allçi për qëllime kirurgjike;artikuj ortopedie;materiale mbushëse për qëllime ortopedike (të 

përfshira në këtë klasë).   

16   Letra dhe artikuj letre, gjegjësisht: fshirëse, tharëse letre, lecka për pastrim dhe lecka 

pastrimi nga letra në formë të rulove dhe të paraformuara;fshirëse nga celuloza;peshqirë 

letre, facoleta letre, peceta letre, rulo kuzhine dhe rulo me letra tualeti të bëra nga 

letra;dorëza pastrimi të bëra nga letra;torba dhe qese nga letra dhe plastika;mbulesa 

mbrojtëse të bëra nga letra;mbulesa mbrojtëse të bëra nga letra me shtresa 

plastike;grykësje;lecka letre për tavolina.   

20   Banak jo-metalik të fiksuar, mbajtës dhe aparate nxjerrëse për produkte të bëra nga 

letra, siç janë peshqirët, salvetat, rulot e kuzhinës dhe rulo me tualeti me letra;paketime të 

bëra nga letra apo plastika;mateiale plastike për paketimin e sapunit, agjensëve për largimin 

e yndyrës, detergjentit.   

21   Banak, mbajtës, kontejnerë dhe aparate nxjerrëse për letër, peshqirë letre, sapuni të 

lëngshëm, freskuesve të ajrit dhe pajimeve tjera shtëpiake, të kuzhinës dhe produkteve të 

tualetit;kova, kova për produkte sanitare, lecka pastrimi;pajisje shtëpiake dhe të kuzhinës si 

dhe kontejnerë (jo nga metalët e çmuara apo të veshura me to).   

24   Pëlhura të thurura dhe mallra tekstili jo të përfshira në klasat tjera;çarçafë krevati dhe 

tavoline, të thurura, jo të thurura apo edhe të kombinuara me letër;mbulesa krevati dhe 

tavoline, çarçaf.   

35   Shërbime të informatave të biznesit të ofruara nga një databazë kompjuterike online 

apo interneti;shpërndarje të mostrave;sistematizim të të dhënave në baza të të dhënave.   

38   Ofrime të qasjes në përpilimet e informatave nga databazat kompjuterike në çështjet 

lidhur me kujdesin shëndetësor, kujdesin higjienik dhe kujdesin gjeriatrik;ofrime të qasjes 

në një rrjet kompjuterik global për transferimin dhe shpërndarjen e informative.   

41   Edukim;shërbime edukimi lidhur me kujdesin personal, kujdesin shëndetësor dhe 

kujdesin gjeriatrik;aranzhime dhe mbajtje të seminarëve edukativ në lidhje me kujdesin 

personal, kujdesin shëndetësor dhe kujdesin gjeriatrik.   
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42   Shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale në fushën e industrisë së letrës 

përfshirë fushën e produkteve të letrrës dhe pambukut për qëllime shtepiake, higjienike, 

sanitare dhe kozmetike;konsulencë për sigurimin e cilësisë;këshilla dhe analiza lidhur me 

përmirësimin e cilësisë lidhur me analizimin e të dhënave të trafikut dhe vizitorëve, 

niveleve të konsumimit të produkteve dhe stokut.   

44   Kujdes shëndetësor;shërbime konsulence lidhur me shëndetin;shërbime për planifikim, 

organizim dhe monitorim të kujdesit shëndetësor të individualizuar, duke përfshirë 

shërbime të tilla që ofrohen online apo përmes internetit;kujdes higjienik dhe kujdes 

bukurie për njerëzit.   
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(511) 3   Preparate zbardhuese;substanca për përdorim në lavenderi;detergjente;preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;produkte për kujdes të lëkurës, gjegjësisht 

krema, krema pastruese, krema hidratuese, losione për lëkurë, krema barrier, krema zinku, 

substanca për pastrimin e duarve, sapune, copa sapuni;produkte parfumerike, vajra 

esenciale;vajra për dush;shampone dhe kondicionerë;xhel flokësh;losione për pas 

rroje;pasta për dhëmbë;deodorante;letra për një përdorim dhe artikujt pambuku për pastrim, 

sanitari dhe qëllime kozmetike;mbushje pambuku;shkopinjë pambuku.   

5   Artikujt për një përdorim nga letra dhe pambuku të mbushur me losione farmaceutike 

për qëllime pastrimi dhe sanitare;vata ushqyese per gjokse;pelena për një përdorim;brekë 

pelenash;astare;tampone;peceta (peshqirë) sanitare dhe artikuj tjerë absorbues për qëllime 

sanitare;krema për qëllime farmaceutike;agjensë diagnostifikues për përdorime 

farmaceutike;komplete për pastrimin e plagëve që përbëhen nga pastrues mjekësor për 

plagë dhe fasha për plagë;leukoplaste, fasha, fasha për plagë, rripa mjekësor, fasha lidhëse 

për qëllime sanitare (dhe/apo qëllime mjekësore).   

9   Softuer kompjuterik në gjitha format që oërmbanë informata lidhur me gjitha aspektet e 

kujdësit shëndetësor, kujdesit personal, kujdesit ndaj mospërmbajtjes dhe kujdesit 

gjeriatrik;softuer kompjuterik lidhur me matjen e orarit të urinimit;aparate për transmetimin 

e të dhënave;pajisje për ruajtjen e të dhënave;pajisje dhe aksesorë për procesimin e të 

dhënave, pajisje komunikimi;sensorë dhe detektorë;softuer për analizimin e menaxhimit të 
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biznesit dhe shërbimeve të konsumatorëve për qëllime të analizimit të të dhënave të trafikut 

dhe vizitorëve, nivelit të konsumimit dhe stokut;softuer për drejtimin dhe optimizimin e 

operacioneve, softuer për përmirësimin e cilësisë;softuer për ofrimin e informatave për 

konsumatorët dhe personelin lidhur me të dhënat e trafikut dhe vizitorëve, nivelin e 

konsumimit dhe stokut;softuer në formë të aplikacioneve;sisteme kompjuterike për 

kontrollim automatik të ventilimit, aparateve për pastrimin e ajrit dhe freskimin e ajrit dhe 

instalimeve të tyre, të aparateve dhe instalimeve sanitare, në veçanti të tualeteve, oturakëve 

(instalimeve sanitare), të vazove për larje, të aparateve për tharjen e duarve, të aparateve 

furnizuese me peceta, aparateve furnizuese me sapune, aparateve që japin letër tualeti, 

kontejnerëve me aerosol.   

10   Fashime mbështetëse ortopedike dhe fasha lidhëse ortopedike si dhe atikuj (çorapë) 

trikotazhi;çorapë mjekësore kompresuese, triko dhe çorapë të shkurta, çorapë mjekësorë 

mbështetëse;shirita derdhës dhe fasha lidhëse për qëllime ortopedike;paftë metalike për 

allçi për qëllime kirurgjike;artikuj ortopedie;materiale mbushëse për qëllime ortopedike (të 

përfshira në këtë klasë).   

16   Letra dhe artikuj letre, gjegjësisht: fshirëse, tharëse letre, lecka për pastrim dhe lecka 

pastrimi nga letra në formë të rulove dhe të paraformuara;fshirëse nga celuloza;peshqirë 

letre, facoleta letre, peceta letre, rulo kuzhine dhe rulo me letra tualeti të bëra nga 

letra;dorëza pastrimi të bëra nga letra;torba dhe qese nga letra dhe plastika;mbulesa 

mbrojtëse të bëra nga letra;mbulesa mbrojtëse të bëra nga letra me shtresa 

plastike;grykësje;lecka letre për tavolina.   

20   Banak jo-metalik të fiksuar, mbajtës dhe aparate nxjerrëse për produkte të bëra nga 

letra, siç janë peshqirët, salvetat, rulot e kuzhinës dhe rulo me tualeti me letra;paketime të 

bëra nga letra apo plastika;mateiale plastike për paketimin e sapunit, agjensëve për largimin 

e yndyrës, detergjentit.   

21   Banak, mbajtës, kontejnerë dhe aparate nxjerrëse për letër, peshqirë letre, sapuni të 

lëngshëm, freskuesve të ajrit dhe pajimeve tjera shtëpiake, të kuzhinës dhe produkteve të 

tualetit;kova, kova për produkte sanitare, lecka pastrimi;pajisje shtëpiake dhe të kuzhinës si 

dhe kontejnerë (jo nga metalët e çmuara apo të veshura me to).   

24   Pëlhura të thurura dhe mallra tekstili jo të përfshira në klasat tjera;çarçafë krevati dhe 

tavoline, të thurura, jo të thurura apo edhe të kombinuara me letër;mbulesa krevati dhe 

tavoline, çarçaf.   

35   Shërbime të informatave të biznesit të ofruara nga një databazë kompjuterike online 

apo interneti;shpërndarje të mostrave;sistematizim të të dhënave në baza të të dhënave.   

38   Ofrime të qasjes në përpilimet e informatave nga databazat kompjuterike në çështjet 

lidhur me kujdesin shëndetësor, kujdesin higjienik dhe kujdesin gjeriatrik;ofrime të qasjes 

në një rrjet kompjuterik global për transferimin dhe shpërndarjen e informative.   

41   Edukim;shërbime edukimi lidhur me kujdesin personal, kujdesin shëndetësor dhe 

kujdesin gjeriatrik;aranzhime dhe mbajtje të seminarëve edukativ në lidhje me kujdesin 

personal, kujdesin shëndetësor dhe kujdesin gjeriatrik.   

42   Shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale në fushën e industrisë së letrës 

përfshirë fushën e produkteve të letrrës dhe pambukut për qëllime shtepiake, higjienike, 

sanitare dhe kozmetike;konsulencë për sigurimin e cilësisë;këshilla dhe analiza lidhur me 

përmirësimin e cilësisë lidhur me analizimin e të dhënave të trafikut dhe vizitorëve, 

niveleve të konsumimit të produkteve dhe stokut.   

44   Kujdes shëndetësor;shërbime konsulence lidhur me shëndetin;shërbime për planifikim, 
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organizim dhe monitorim të kujdesit shëndetësor të individualizuar, duke përfshirë 

shërbime të tilla që ofrohen online apo përmes internetit;kujdes higjienik dhe kujdes 

bukurie për njerëzit.   

 

 

 

(111)  22718 

(151)  22/03/2018 

(181)  04/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/412 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek;snus, përkatësisht oral (që merret me anë të gojës), produktet e duhanit 

përtypës i bërë me anë të ngrohjes-trajtimit, duhan i njomë ose gjysmë i njomë terreni i cili 

përdorët si i lirë ose i paketuar në pjesë;zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim 

në medicinë);cigare elektronike;produktet për ngrohjen e duhanit;pajisje elektronike dhe 

pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes 

aerosol për inhalacion;solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare 

elektronike;artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia 

për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, 

çakmak, shkrepëse.   

41   Ofrimin e shërbimeve argëtuese; organizimin e aktiviteteve kulturore; aranzhimin e 

garave dhe ngjarjeve. 

   

 

 

 

(111)  22727 

(151)  22/03/2018 

(181)  04/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/413 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 5   Preparate farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të sistemit respirator.   

 

 

 

(111)  22740 

(151)  26/03/2018 

(181)  04/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/414 

(732)  HIFI GROUP  Rue Comble‐Emine 9  

2053 CERNIER, CH 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Filtra për pastrimin e ajrit ftohës, për motorët; kaseta për makinat e filtrimit; 

makinat filtrimi; filtra (pjesë të makinave apo motorëve); filtra presues.   

 

 

 

(111)  22741 

(151)  26/03/2018 

(181)  05/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/415 

(732)  PLATINUM GmbH & Co. KG Am 

Ockenheimer Graben 23, 55411 Bimgen am 

Rhein, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  Platinum 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike për përkujdesje të kafshëve; parfumeri për kafshë; vajëra 

esencial, sapunë, pasta dhëmbësh për kafshë.   

5   Preparate medicinale, farmaceutike dhe sanitare;gjëra ushqimore dietale të përshtatura 

për përpdrim medicinal, shtojca ushqimore për përdorim medicinal, leukoplaste dhe 

material për fashim, gjërat e sipërpërmendura për përpdorim tek kafshët.   

31   Gjëra ushqimore për kafshë, kryesisht për qenë dhe mace.   
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(111)  22742 

(151)  26/03/2018 

(181)  05/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/416 

(732)  Montres Chouriet SA 7 Place de la 

Fusterie, 1204 Geneva, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Metale të cmuara dhe aliazhet e tyre, artikuj argjendarie, gurë të cmuar; 

orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; ora, orë dore (që vihet në kycin e dorës), 

pjesë të orave; orë për lëvizje, orë mekanike; ora të vogla, kuti prezentimi për ora, orë me 

kurdisje, rrip ore, kuti ore, orë dore, instrumente për matjen e kohës (ora); mbajtëse për orë.   

 

 

 

(111)  22744 

(151)  26/03/2018 

(181)  05/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/417 

(300)  0159521422  13/10/2016  EU 

(732)  Bora Creations S.L.  Calle Rey 

Sancho, 7, Local 3, 07180 Santa Ponsa, 

Mallorca, ES 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrim, kujdes dhe zbukurim të lëkurës, thonjëve, buzëve, syve dhe 

flokëve;Produkte parfumerike;Produkte kozmetike;Produkte kozmetike 

decorative;Produkte për kujdesin e thonjëve;Produkte për kujdesin e flokëve;Produkte për 

stilizimin (rregullimin) e flokëve   
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(111)  22747 

(151)  26/03/2018 

(181)  05/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/418 

(732)  Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha 

trading as Toyota Boshoku Corporation 

 1, 1-chome, Toyoda-cho, Kariya-shi,  Aichi-

ken 448-8651 , JP 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pjesë për motor me djegëje të mbrendshme për automjete tokësore;gypa 

shpërndarëse për motora me djegëje të mbrendshme për automjete tokësore;pastruesit e 

ajrit për motor me djegëje të mbrendëshme për automjete tokësore (përpos pastruesve të 

cilët janë të rradhitur në klasë tjera); kapak të kokave të cilindrit për motor  për automjete 

tokësore; koka të cilindrit për motor; koritë-govatë për vaj të motorit për automjete 

tokësore; kapak për mbledhës vaji të motorit për automjete tokësore; kapak te rripit 

dhëmbëzorë për motor të automjeteve tokësore; ftohës të motorit; lëvizës i motorit për 

automjete tokësore; shurdhues për motor për automjete tokësore; shurdhues për motora; 

rripa për motora; ventilator për motor; cilindër motori për automjete tokësore; pajisje për 

ndezje për automjete tokësore; kanal për ajër për bartjen e ajrit deri te motori për motor me 

ndezje të mbrendshme për automjete tokësore; pjesë mekanike të motorit për automjete 

tokësore; motor, përpos për automjete tokësore; filtra për vaj për motora me djegëje të 

mbrendëshme për automjete tokësore; filtra për mbledhjen e mbetjeve  [elektrik]; degë 

thithese  (motori) [Pjesë automobilash]; sisteme fryrëse të motorit për automjte;mekanizëm 

kontrollues për makina ose motora;lirues i gazërave (auspuh) per motora; filtra per motora; 

konvertor katalitik  (sistemit fryres); shurdhues (zhurme) për motora; artikuj për pastrimin e 

ajrit  freskues, për motora.   

11   Aparate për klimatizim  [për përdorim industrial];filtra ajri për pajisje klimatike;pajisje 

klimatizimi për automjete;pastruesit industrial të ajrit;aparate për klimatizim;filtra për 

ujë;aparate për pastrimin e ujit për përdorim industrial];aparate për filtrimin e ujit;aparat për 

filtrimin e ujit të pijes;aparate dhe makina për pastrimin e ujit;filtra jo elektrike për ujë për 

krua për përdorim në amvisni;llampa elektrike;pajisje për ndriqim;fara-drita për 

automjete;drita automjetesh;llampë  për sinjalizim për automobila;llampa të dinamës  për 

automobila;poça elektrike për sinjalizim për automobila;pajisje për ndriqim për 

automjete;drita-fai për automjete;pajisje kundër vërbimit për automjete;drita për automjete.   

12   Automobila dhe pjesë strukturore; rripa sigurije; rripa sigurie për ulëse të automjeteve; 

rrjeta për valixhe te automjetet; bartëse të valixheve për automjete; mbrojtëse automjetesh; 

mbrojtëse të mbrendshme dhe-mbrojtese si pjesë të automjeteve tokësore; baltë  mbrojtëse; 

pajisje të mbrendshme për automobila; mbulesa tavani nga ana e mbrendshme  si pjesë të 

automjeteve tokësore; jastek mbrojtës nga ajri; ulëse për automobila; 

mbeshtjellëse/mbulesa për ulëse; motora për automjete tokësore; mbulesa për automjete (të 

formatizuar); perde për dritare të automobilave; mbrojtëse nga dielli të adoptuara për  

automobila; komponente të mbrendshme për trena udhëtaresh dhe pjesë tjera të trenave pa 

drejtues treni; materiale të formatizuar izolues si pjesë te automjeteve tokësore, përkatesisht 

izolimi per tabelë instrumenti dhe izolim dyshemeje.   
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(111)  22749 

(151)  26/03/2018 

(181)  06/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/419 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation)  One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  TELPONDEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane.   

 

 

 

(111)  22750 

(151)  26/03/2018 

(181)  06/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/420 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ETELZEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane.   

 

 

 

(111)  22752 

(151)  26/03/2018 

(181)  06/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/421 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  LUTELVIP 
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(511) 5   Preparate farmaceutike humane.   

 

 

 

(111)  22755 

(151)  26/03/2018 

(181)  06/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/422 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  REMOLTRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane.   

 

 

 

(111)  22756 

(151)  27/03/2018 

(181)  06/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/423 

(732)  KARBOSAN ZIMPARA TAŞI 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Halkalı Yolu 

No.: 267 Sefaköy, İstanbul, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe pastrim; parfeme; kozmetika; era; deodoranse për 

përdorim personal dhe përdorimi në kafshë; sapun; preparate për trajtimin e dhëmbëve; 

preparate abrazive; pëlhurë gërryese; lustrime; shtuf; pasta abrazive-gërryese; preparate për 

lustrimin e lëkurës, vinylit, metalit dhe drurit.   

7   Makina, paralele dhe robot industrial për përpunimin dhe dhënjen e formës së drurit, 

metalit, qelqit dhe materialeve plastike dhë mineraleve, makina ndërtimtarie, mekanizma 

robotik të cilët kanë funkcion të njejët, makina për ngritje, bartje dhe transportim,  

mekanizma robotik të cilët kan funkëcion të njejët ( duke përfshirë ashensorë, shkalla 

lëvizëse, peshëngritëse) makina dhe mekanizma robotik ne lëminë e bujqësisë, kultivim dhe 

blegtori dhe për procesin e përpunimit të drithërave, frutave, perimeve, ushqimit, motor, 

motor elektrik, pjesë të tyre dhe pajisje përveç për automjete tokësore, kushineta sferik dhe 

klema, makina për montimin dhe demontimin e gomave, alternator, gjenerator, gjenerator 

të energjisë elektrike, gjeneratorë solarë, makina për lyerje, pistoletë automatike për 

ngjyrosje me sperkatje, makina elektrike për shpim dhe shpuese për makina për shpim, 
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pistoletë elektrike për ngjitës, pistoleta ne ajrin e komprimuar-ngjeshur ose makina  për 

spërkatje të lëngshme, shpuese dore elektrike, sharra motorike, të dorës, makina për 

shpuarje, turjela spirale(burgi), pompa kompresor, kompresor, instalacione për pastrimin e 

automjeteve dhe robot të cilët kanë funkcionin e njejët si makinat  dhe veglat e lartë 

përmendura, makua për saldim dhe robot te cilët kanë funkcionin e njejët si makinat e 

përmendura, makina për shtypje, makina për mbushje, vendosjën e tapave dhe mbyllja si 

dhe makina për përpunimin final, makina për etiketim, separator dhe robot dhe mekanizma 

robotiktë cilët kanë funkcionin e njejët si dhe makinat dhe veglat e përmendura më lartëi, 

makina për tekstil, makina te qepjës dhe robota industrial të cilët kanë funkëcionin e njejët 

si edhe makinat e përmendura, pompa, përveç pjesëve te makinave ose motorëve, aparate 

shtëpiake për prerje, mprehje, bluarje, zvoglim dhe bluarje, makina për pastrim (duke 

përfshirë edhe makina për pastrimin e rrobave), makina për pastrimin e enëve, makina për 

tharje (te rrobave), makina elektrike, thithëse dhe pjesë të tyre për pastrimn e dyshemesë, 

tepihave dhe tapiserive, vegla ne qarkun motorik dhe vegla për makina, rrotë për mprehje 

dhe shpuarje, mprehese, rrotë për gryerje, pllaka për prerje, pllaka gërryese për bluarje, 

pllaka diamanti, disqe graniti, makina për mprehje, aparate dhe makina për prerje, makina 

dhe aparate për saldim, flakadarë për saldim (jo elektrik), flakadare për prerje, makina për 

përpunimin e metalit-drurit-plastikes, brener, gypa për saldim, material gërryes jo nga tjerri 

(jo i endur), material  gërryes i mveshur (shtesorë), fletëza rrotë,  fletëza disqe, disqe optike.   

8   Pirunj, lugë, thika dhe pajisje jo elektrike te kuzhines për prerje, prerje dhe qeron duke 

përfshirë edhe ate te punuar nga metalet fisnike; prerëse, vegla dhe pajisje për prerjen  dhe 

nxerrje të cilat shfrytëzohën për perdoim përsonal për rroje, epilim, manikir, pedikir, 

prdukte për kujdesin e bukurisë të përfshira në ketë klasë (duke përfshirë gërsherë); vegla 

për perdorim me dorë te cilat përdoren ne riparimin e makinave, veglave dhe automjeteve, 

ndërtimtari, bujqësi, hortikultur dhe pylltari; shirita gërryes; gurë për mprehje.   

 

 

 

(111)  22758 

(151)  27/03/2018 

(181)  06/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/427 

(732)  PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill 

Road, Purchase, NY 10577, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqime të shpejta nga patatet, qipsa.   
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(111)  22759 

(151)  27/03/2018 

(181)  06/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/428 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  XILOZIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve   të sistemit të frymëmarrjes 

(sistemit respirator).   

 

 

 

(111)  22761 

(151)  27/03/2018 

(181)  07/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/429 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  XILOZIN P 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve   të sistemit të frymëmarrjes 

(sistemit respirator).   

 

 

 

(111)  22762 

(151)  27/03/2018 

(181)  07/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/430 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 

(540)  FOMELA 
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(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  22658 

(151)  21/03/2018 

(181)  07/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/431 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  HEXTEND 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  22660 

(151)  21/03/2018 

(181)  11/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/432 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  IPVELTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane.   

 

 

 

(111)  22661 

(151)  21/03/2018 

(181)  11/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/433 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

(540)  VOPONTEL 
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(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  22663 

(151)  21/03/2018 

(181)  07/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/434 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  KAVESTEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  22665 

(151)  21/03/2018 

(181)  11/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/435 

(732)  Altunkaya Insaat Nakliyat Gida 

Ticaret Anonim Sirketi. 4.Organize Sanayi 

Bolgesi, 83409 Nolu Cadde No: 8, 

Sehitkamil - Gaziantep, TR 

(740)  Arben Avdiu, Ana SH.P.K.  Malush 

Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapiokë dhe sago; miell dhe produktet e 

bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akullore; mjaltë, melasë; maja (tharmi), 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salca (mëlmesa); aroma; akulli; zëvendësues 

kafe.   

 

 

 

(111)  22666 

(151)  21/03/2018 

(181)  11/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/436 

(732)  Altunkaya Insaat Nakliyat Gida 

Ticaret Anonim Sirketi. 4.Organize Sanayi 

(540)   
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Bolgesi, 83409 Nolu Cadde No: 8, 

Sehitkamil - Gaziantep, TR 

(740)  Arben Avdiu,  Ana SH.P.K.  Malush 

Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapiokë dhe sago; miell dhe produktet e 

bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akullore; mjaltë, melasë; maja (tharmi), 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salca (mëlmesa); aroma; akulli; zëvendësues 

kafe.   

 

 

 

(111)  22671 

(151)  21/03/2018 

(181)  11/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/437 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  SYNFAZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmunjdjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore.   

 

 

 

(111)  22675 

(151)  21/03/2018 

(181)  11/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/438 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation)  One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  TELAMODIF 
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(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  22677 

(151)  21/03/2018 

(181)  11/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/439 

(732)  The Goodyear Tire & Rubber 

Company 200 Innovation Way, 44316 

Akron, Ohio, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  POWERLOAD 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma   

 

 

 

(111)  22682 

(151)  21/03/2018 

(181)  11/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/440 

(732)  Aksoy Group Sh.p.k. Ibrahım Aksoy 

 Preoc, Magjistrala Prishtine-Shkup, KS 

 
 

(540)  Millennium Hospital 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimi ne Universitet apo Kolegje   

44   Sherbime Spitalore   

 

 

 

(111)  22685 

(151)  21/03/2018 

(181)  11/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/441 

(732)  BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERI 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

 10032 Sokak, No:16, AOSB, Çiğli – İzmir 

, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Matës dhe idnikator i sasisë për matjen e sasisë së konsumimit, aparate autmatik 

kohe për kyqje; matës elektrik, matës uji, matës gazi, tajmer (numërues), tajmer vezësh 

(mekanik ose elektrik), orë rëre (aparat për matjen e kohës); kalorimetër; aparate kontrolli 
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elektrike dhe elektronik për përdorim me aparate ose instalime për ngrohje   

 

 

 

(111)  22686 

(151)  21/03/2018 

(181)  11/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/442 

(732)  BETEK BOYA VE KİMYA 

 SANAYI ANONİM ŞİRKETİ 

 Kaynarca, Kavakpınar Mah., Tandogan Cad. 

Kocamezarlık Karşısı, Pendik - İSTANBUL  

, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate të cilat përdoren në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari. pleh dhe dhera. Rrëshira artificiale të papërpunuara dhe plastikë e papërpunuar. 

Përbërje për shuarjen e zjarrit. Adeziv jo për qëllime mjeksore, shtëtiake dhe zyrrash   

2   Ngjyra; Vernik; Llak; Mbrojtës nga ndryshku; Mbrojtës kundër dëmtimit të drurit; 

Holues dhe lidhës për ngjyra; pigmente; mbrojtës për metale; ngjyra këpucësh; ngjyra 

printimi dhe tintë (bojë shkrimi); toner (përfshi kertrixhe me tonerë të mbushur); ngjyrna 

për ushqim, farmaceutik dhe pije. Rrëshira natyrale të pa përpunuara. Metale në formë 

folish dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë   

17   Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, mika dhe mallra gjysëm të përpunuara sintetike të 

bëra nga këto materiale në formë të pluhurit, shufrafe, paneleve dhe folive të përfshirë në 

këtë klasë. Materiale izoluese, ndaluese dhe zaptues; zaprues lidhës (ngjitës); kompozime 

lidhëse për bashkim, rondele, O-unaza për qëllime izoluese. Tuba fleksibël të bëra nga 

goma dhe plastika; zorë të bëra nga goma dhe plastika, këto të përfshira për përdorim në 

automjete; nyje për gypa të plastikës dhe gomës; këllëfe (mbulesa) gypash nga plastika dhe 

goma; zorë nga materiale tekstili; nyje për tuba, jo nga metali; mbulesa tubash, jo nga 

metali; zërë lidhëse për radiatorët e automjeteve   

19   Rrërrë, zhavor, gurë të thyer, asfalt, bitum, cement, gips për përdorim në 

konstruksione, konstruksion të rrugëve, punë riparimi dhe mbulimi. Materiale ndërtimi (si 

produkte përfundimtare) të bëra nga betoni, gipsi, argjila, argjila për poçari, gurëve natyral 

ose artificial, druri, plastika dhe materiale sintetike përndërtimtari, konstruksione, për 

qëllim të konstruktimit të rrugëve, të përfshir në këtë klasë; ndërtime jo-metalike, materiale 

ndërtimi jo-metalike, ndërtime jo-metalike të transportueshme, shtylla jo nga metali për 

linja korenti, bariera jo nga metali, dyer dhe dritare nga druri dhe materiale sintetike. 

Shenja komunikacioni jo nga metali, jo-fluroshente dhe jo-mekanike, për rrugë. 

Monumente dhe staueta nga guri, betoni dhe mermeri. Mbulesa natyrale dhe sintetike të 

sipërfaqeve në formë të paneleve dhe fletëve, të cilat janë materiale ndërtimore; ngjites 

sintetik me nxehtesi për mbulim të sipërfaqeve, të cilët janë materiale ndërtimore; mbulesa 

kartoni nga bitumi (shtresa) për çati; mbulesa bitumi për çati. Qelq ndërtimtarie   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

609 

 

 

(111)  22693 

(151)  21/03/2018 

(181)  11/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/443 

(732)  Spar Österreichische Warenhandels-

AG  Europastrasse 3 A-5015 Salzburg, AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me preparate për 

heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me losion kozmetik; kozmetikë, posaqërisht 

xhele kozmetik për dush; xhele dushi; losione trupi; shkumë banje; shamponë; spraj 

flokësh; shkumë për stilim; preparate kozmetikepër regullimin e flokëve; kremëra të gjitha 

llojeve që nuk përfshihen në klasat tjera; krem kozmetik për duar; sapunë; sapun i 

lëngshëm; preparate për rroje; deodorant; deodorant për përdorim personal (mallra 

parfumerije), kozmetikë nga materialet e papërpunuara natyrale; pastrues, tonik dhe 

kremëra me prejardhje bilogjike; pambuk për qëllime kozmetike; sythe pambuku për 

qëllime kozmetike; dentifrice; larës goje jo për qëllime mjekësore; zbutës buzësh; heqës 

lustre të thonjëve   

16   Facoleta letre për heqjen e make up-it   

21   Lecka pastrami;brusha dhëmbësh;mjet me pe përpastrim dhëmbësh: pe qëllime dentare   

24   Pëlhurë (lecka) për heqjen e make up-it   

 

 

 

(111)  22694 

(151)  21/03/2018 

(181)  12/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/444 

(732)  JOHNSON & JOHNSON New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  TEMPLENTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane.    
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(111)  22697 

(151)  21/03/2018 

(181)  12/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/445 

(732)  Dompe’ farmaceutici S.p.a. Via San 

Martino della Battaglia 12 – 20122 Milano, 

IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  OKITASK 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substanca dijetike të përshtatura 

për përdorim në medicinë, ushqim për foshnje; pajisje dezinfektimi; analgjetik; antipiretik; 

produkte jo steroidale anti inflamatorë; produkte për lehtësimin e dhimbjeve; produkte për 

ftohje; produkte për zvogëlimin e kongjestionit   

 

 

 

(111)  22698 

(151)  21/03/2018 

(181)  12/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/446 

(591)  kuqe, hirit, pembe 

(732)  Zott SE & Co.KG Dr.-Steichele-Str.4 

86690 Mertingen, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht,produkte te qumështit, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i 

thartuar, dhallë; jogurt,  jogurt frutash, pije me bazë jogurti, jogurt nga çokolata apo kakao; 

pije të përziera jo alkoolike nga qumështi, kefir, ajkë, djath i butë i bardhë djath i butë i 

bardhë me fruta dhe bimë; dezerte të cilet përbehen kryesisht nga qumështi; gjalpa; djathi 

dhe produkte nga djathi; qumështi dhe kumështi ne pluhur si gjëra ushqimore, më ose pa 

aditive; lyrëse (të cilat përmbajnë yndyrë); milk shejk; kumësht.    

30   Puding; produkte bukëpjekësish afatgjate dhe pjekurina, posaçërisht torta te gatshme 

dhe vafle; pije me bazë kakao; puding nga orizi. 
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(111)  22704 

(151)  22/03/2018 

(181)  12/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/448 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  22706 

(151)  22/03/2018 

(181)  12/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/449 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli. 
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(111)  22708 

(151)  22/03/2018 

(181)  12/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/451 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli. 

   

 

 

 

(111)  22711 

(151)  22/03/2018 

(181)  12/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/453 

(591)  E kuqe, e verdhe dhe e zeze 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   
 

     

 
 

 

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

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli. 
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(111)  22712 

(151)  22/03/2018 

(181)  12/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/454 

(591)  E kuqe, kafe, e bardhe, e zeze, e 

verdhe, e gjelbert dhe e portokallt 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)  morea 

 
 

     

 
 

 

(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. 

   

 

 

 

(111)  22714 

(151)  22/03/2018 

(181)  12/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/455 

(591)  E gjelbert, e verdhe dhe e bardhe 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 
    

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   
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(111)  22716 

(151)  22/03/2018 

(181)  12/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/456 

(591)  Vjollce, e verdhe, e bardhe, e kaltert 

dhe kafe 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C Qendrim 

Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara   

 

 

 

(111)  22719 

(151)  22/03/2018 

(181)  12/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/458 

(732)  FLUIDI sh.p.k. Velekincë - Gjilan, 

KOSOV, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Floil 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk; shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reçele; komposto; vezë; qumësht dhe 

produktet të tij; vaj dhe yndyra për perdorim ushqimor.   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapioka; miell palme; kafe artificiale; miell dhe nën-

produkte drithërash të kësaj klase; bukë; brumëra dhe ëmbëlsira; akullore; mjaltë, melas; 

tharm; pluhur për pjekje; kripë; mustard; uthull; salc (mëlmesa); erëza; akull.   

31   Produkte bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë, dhe drithëra që nuk përfshihen në 

klasat e tjera;kafshë të gjalla;fruta dhe perime të freskëta;fara;bimë dhe lule 

natyrore;ushqim për kafshë;malt.   
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(111)  22721 

(151)  22/03/2018 

(181)  12/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/459 

(732)  FLUIDI sh.p.k. Velekincë - Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk; shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reçele; komposto; vezë; qumësht dhe 

produktet të tij; vaj dhe yndyra për perdorim ushqimor.   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapioka; miell palme; kafe artificiale; miell dhe nën-

produkte drithërash të kësaj klase; bukë; brumëra dhe ëmbëlsira; akullore; mjaltë, melas; 

tharm; pluhur për pjekje; kripë; mustard; uthull; salc (mëlmesa); erëza; akull.   

31   Produkte bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë, dhe drithëra që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule natyrore; 

ushqim për kafshë; malt.   

 

 

 

(111)  22722 

(151)  22/03/2018 

(181)  12/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/460 

(732)  Business center – PAP” L.L.C. 

Turgut Ozal, p.n. 

 Prizren, Republika e Kosovës, KS 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Aftësim profesional; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.    
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(111)  22664 

(151)  21/03/2018 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/461 

(591)  E zezë, e kuqe dhe e bardh 

(732)  Valon Balaj N.T.P “Dekor Fix” 

 Zona Industriale, Shirokë- Suharekë, KS 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. RENOa Rr. 

UCK, nr. 28 - Prishtine 044 392 330 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojëra, bojëra kundër bllokimit, lustra, llakë; reagjentë lidhës dhe hollues për 

bojëra; terpentina; preparate për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e drurit; ngjyra; gërryes; 

rrëshira të papërpunuara natyrale; metale në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekorues, 

shtypës dhe artistë   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve duke përfshirë peshqirët prej letre, , 

pakot prej letre ose kartoni; kutitë për paketim, çantat; gjërat e shtypura, duke përfshirë 

fletëpalosjet, broshurat dhe materiali për libërlidhje; fotografitë; afishet, tabelat prej letre 

ose kartoni; dërrasat me mbërtheckë për të mbajtur letrat; ngjitësit për mjetet e shkresorisë 

ose për qëllime shtëpiake;; furçat e bojës; pllakat prej dërrase për të shkruar dhe dërrasat e 

zeza; mjetet për shkrim dhe vizatim; filmat prej plastike vetngjitëse për qëllime dekorative; 

kapëset e parave   

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

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

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

gji, ushqim për bebe.   

 

 

 

(111)  22668 

(151)  21/03/2018 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/462 

(732)  Mehmet Shala "EuroFood" Turgut 

Ozal p.n. Prizren, KS 

 
 

(540)   
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(511) 35   Reklama,menaxhim biznesi,administrim,sherbime zyrtare   

 

 

 

(111)  22669 

(151)  21/03/2018 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/473 

(732)  Kooperativa Bujqësore EVA 32000 

Videjë – Klinë – Kosovë, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

ushqim 

   

 

 

 

(111)  22673 

(151)  21/03/2018 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/474 

(732)  ECDL Foundation an Irish Company 

 The Grange, Stillorgan Road, Blackrock, 

Co. Dublin,, IE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  INTERNATIONAL COMPUTER 

DRIVING LICENCE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente mësimore dhe udhëzuese; softuerë kompjuterik; kompakt 

disqe; video dhe audio kaseta dhe disqe; softuerë kompjuterik dhe publikime në formë 

elektronike të ofruara nga databazat online apo nga mjetet e ofruara në Internet“.   

41   “Shërbime edukimi dhe trajnimi, aranzhimi dhe udhëheqja e garave, seminareve, 

konferencave dhe punëtorive; publikimet e librave dhe teksteve; shërbime udhëzuese; 

shërbime ekzaminimi dhe certifikimi“.  

  

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

618 

 

 

(111)  22678 

(151)  21/03/2018 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/475 

(591)  Vjollcë, e bardhë, e kuqe, e gjelbër, e 

kaltër e hapur, kafe, hiri. 

(732)  Koral Dairy SH.P.K Miradi e Ulët, 

Fushë Kosovë, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi; pije me përzierje qumështi, me dominim të 

qumështit; desertë, të përgatitura ose gjysmë të përgatitura, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; produkte të tharta qumështi,  produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produkte hire, për aq sa janë të 

përfshirë në klasën 29; gjizë dhe produkte gjize, i gjithë malli i lartpërmendur po ashtu si 

produkt i përzier, me dominim të qumështit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djathë, djathë i 

freskët dhe përgatitje djathi; desertë, kryesisht nga qumështi dhe/ose të gjitha produktet e 

qumështit të lartpërmendur po ashtu me shtesa nga përgatitje pemësh, fruta të freskëta, me 

substanca të aromatizuara; i gjithë malli i lartpërmendur i klasës 29   

35   Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre   

 

 

 

(111)  22680 

(151)  21/03/2018 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/476 

(591)  E bardhë, e kuqe, e gjelbër, e kaltër e 

hapur, kafe, hiri. 

(732)  Koral Dairy SH.P.K Miradi e Ulët, 

Fushë Kosovë, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi; mazë; pije me përzierje qumështi, me dominim 

të qumështit; desertë, të përgatitura ose gjysmë të përgatitura, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; produkte të tharta qumështi,  produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në 
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klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produkte hire, për aq sa janë të 

përfshirë në klasën 29; gjizë dhe produkte gjize, i gjithë malli i lartpërmendur po ashtu si 

produkt i përzier, me dominim të qumështit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djathë, djathë i 

freskët dhe përgatitje djathi; desertë, kryesisht nga qumështi dhe/ose të gjitha produktet e 

qumështit të lartpërmendur po ashtu me shtesa nga përgatitje pemësh, fruta të freskëta, me 

substanca të aromatizuara; i gjithë malli i lartpërmendur i klasës 29.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  22683 

(151)  21/03/2018 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/477 

(591)  E bardhë, e kuqe, e gjelbër, e kaltër,  

kafe, e verdhë 

(732)  Koral Dairy SH.P.K Miradi e Ulët, 

Fushë Kosovë, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi; pije me përzierje qumështi, me dominim të 

qumështit; desertë, të përgatitura ose gjysmë të përgatitura, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; produkte të tharta qumështi,  produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produkte hire, për aq sa janë të 

përfshirë në klasën 29; gjizë dhe produkte gjize, i gjithë malli i lartpërmendur po ashtu si 

produkt i përzier, me dominim të qumështit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djathë, djathë i 

freskët dhe përgatitje djathi; desertë, kryesisht nga qumështi dhe/ose të gjitha produktet e 

qumështit të lartpërmendur po ashtu me shtesa nga përgatitje pemësh, fruta të freskëta, me 

substanca të aromatizuara; i gjithë malli i lartpërmendur i klasës 29   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  22688 

(151)  21/03/2018 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/478 

(591)  E kuqe, e gjelbër, e verdhë 

(732)  Koral Dairy SH.P.K Miradi e Ulët, 

Fushë Kosovë, KS 

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

(540)   
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kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë gjahu; ekstrakte mishi; mish i konservuar; mish i 

përpunuar; mish për salsiçe; mish i prerë në feta; ushqime rostiçerie të përbëra nga mishi; 

ushqime të mishit të njohura si biftek, copëza, kroketa; mishi i skuqur; feta të mishit; 

shniclla pule; qofte; mish i grirë; qofte për hamburger; salsiçe; rosto viçi; ushqime nga 

mishi të përgatitura; mish dhe salsiçe të konservuara; mishi, i konservuar; pelte për mish; 

produkte të përpunuara të mishit; ushqime të përgatitura të përbëra kryesisht nga mishi; 

ushqimet e përgatitura të përbëra kryesisht nga zëvendësuesit e mishit; hamburgerë, salsiçe, 

qofte; djathë; ekstraktet e mishit; qumësht dhe produktet e tij, djathë dhe produktet e djathit, 

gjizë, jogurt, kos, gjalpë, ajkë, vajrat dhe yndyrat për ushqim   

32   Pije joalkoolike;pije frutash dhe lëngje frutash;shurup dhe preparate tjera për 

prodhimin e pijeve   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  22689 

(151)  21/03/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/480 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  SPRAVATO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmunjdjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore   
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(111)  22691 

(151)  21/03/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/481 

(732)  Rubik's Brand Limited 7 Lambton 

Place, W11 2SH London, UK 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  RUBIK'S 

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve. Pistoleta me ajrore [lodra]; 

makina dëfryese, automatike dhe qe operohen me monedha; implemente te Harkutt; lojërat 

Backgammon; Çanta te projektuara veçanërisht për ski dhe derrasen e surfimit; Karrem 

(peshkim artificial); Balona (Luajtje);  Topa për lojëra; Topa për lojëra (te vegjël-); Zile 

per bare; Doreza bejzbolli;   Shkop për lojëra; doreza goditese [aksesorë për lojërat]; 

Këmbanat për pemët e Krishtlindjeve; Rripa (per heqje te peshes) [artikuj sportive); 

Biçikleta (të palëvizshme per ushtrime); Topa të bilardos; Kellefe te stekave te 

bilardos; Steka te bilardos; Markere te bilardos; Mbeshtetese te tavolines se 

bilardos; Tavolina te bilardos; Tavolina te bilardos (qe operohen me monedha); Bingo 

karta; Indikatore per grepa [pajisje peshkimi]; Sensore per grepa [pajisje peshkimi]; 

Qeset e brendshme te topave per lojera; Blloqe (ndertim) [lodra]; Lojera me 

tabele; Tavolina per trup; Aparate per Body-building; Aparatet per trajnim te 

trupit; Bon bone (Eksplozive) [krekere per krishtelindje];  Çizme (patinazhi) me patina 

bashkangjitur;  Aparate dhe makineri per boulling; Perkules për hark; doreza boksi; 

blloqe ndërtimi [lodra]; Lojera ndertuese; Rrjeta per flutura; Mbajtese qirinjesh per 

pemen e krishtelindjeve; Kapake per pistoleta [lodra]; Letra (Bingo); letra (per 

lozje); Shkumes per steak te bilardos; Tabela dame;  Damë [lojra]; lojëra 

shahu; Tabela shahu; Fryres gjoksi [ushtrues]; Mbeshtetes te pemes se krishtelindjeve; 

Pemët e Krishtlindjeve nga materiale sintetike; pemët e Krishtlindjeve (Stolitë për) [me 

përjashtim të artikujve per ndriçim dhe ëmbëlsira]; Kurthe nga Pellumba nga argjila; 

Pellumba nga argjila [caqe]; Takeme per alpiniste; Klube (Golf); Tavolina te bilardos qe 

operohen me monedha; Konfeti; aparat lidhes; Cosaques [fishekzjarre loder]; disqe 

numeruese per lojera; Mbulesa për ski (Shuall); kaçile [pajisjet e peshkimit]; çanta te 

kriketit; Kellef per steka (Biliard); Steka (Biliard); Gota per zare; Pikado; Gracka per gjueti 

ose peshkim; Kepela shperthyese [lodra]; Zare; Zare (kupa për); Disqe për sportet; mjete 

riparuese per Divot [pajisje golfi]; Kukulla; Shtreter per kukulla; Rroba per kukulla; Shishe 

ushqyese per kukulla; Shtepi per kukulla; Dhoma per kukulla; Domino; Tabela Dame; 

Dame [lojra]; Shtangë dore; Skaje te skive; Mbrojtese te brrylit [artikuj sportiv]; Biçikleta 

per ushtrime (Rotulluese te palevizshme); Biçikleta ushtrimi (të palëvizshme); Ushtruesit 

[zgjerues]; Bon bone eksplozive [krekere per krishtelindje]; paijsjet levizese per parqe 

lodrash; Shishe per ushqim (Kukulla); Doreza skerme; Maska skerme; Arme skerme; grepa 

peshkimi; Takeme peshkimi; lopata kembesh për notim; Pluskues për peshkim; Disqet 

fluturuese [lodra]; fletepalosje per ndarje; Futboll (Tavolina per brenda); thirrjet e 

shpezeve (gjueti); Lojra*; Lojra (Automatike) te ndryshme nga ato te marresit televiziv; 
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Lojra (me top); Lojra (me shkop); Lojra (disqe rrotulluese); Lojra (me sfera); Lojra te 

ndryshme nga ato te adaptuara per perdorim me marres televiziv (Aparate per elektronike); 

Dorashka (Skerme); Doreza (Bejzboll); Doreza (Boksi); Doreza (Skerme); Doreza per 

lojra; Doreza (Golfi); Canta Golfi, me ose pa rrota; Klube Golfi; Doreza Golfi; Arme 

(Harpun) [artikuj sportiv]; Arme (Paintball)  [aparate sportive]; Korda per 

peshkim; Korda per Reketa;  Gjimnastikës (Pajisje për); fluturake pa motorr; Takeme 

(Alpiniste); Takeme per veliera; Arme harpun [artikuj sportiv]; Shkopinje Hokeji; Grepa 

(peshkim); lojerat; thirrjet e gjuetise (loje); Patina akulli; Futboll per brenda 

(Tavolina per); 

rollera ne nje linje; lojerat enigmatike Jigsaw; barcoleta (Praktike) [risi]; 

Kaleidoskope; Cikrrike per vela; Vela; Mbrojtese gjuri [artikuj sportiv]; Rrjeta ulese 

per peshkatare; Takeme per peshkim; Karrem per gjueti ose peshkim; Mah-jong; Sfera 

per lojra; Marioneta; Markues (Biliard); Maska (Skerme); Maska (Teatri); Maska 

(lodra); Direke per anije me vela; Mobila [lodra]; Modele veturash (te vogla); Rrjeta 

(Flutura); Rrjeta per sport; Rjeta (leshuese) per peshkatare; Birila; risi per ahengje, 

vallezime [favore]; Stoli per pemet e krishtelindjeve [pervec artikujve ndricues dhe 

embelsirave]; Mbeshtjellese (Mbrojtese) [pjese te kostumeve sportive]; Arme per Paintball 

[aparate sportive]; Paintball [municione per armet e paintballit] [aparate sportive]; 

Paraglajder; Lojra per sallone; Lojra per sallone; Kapela goditese [lodra];  Ushtrime 

fizike (Makina Piñatas); Pistoleta (Kapake per) [lodra]; Pistoleta (lodra); veglat per 

rregullimin e pikes se hedhjes (pajisje golfi); Balona lodra; Topa per loje; Letra per 

loje;  lodra prej pelushi; Pishina (notimi) [artikuj per loje);  Tregim anekdotash [risi]; 

Mbeshtjellese per mbrojtje [pjese te kostumeve sportive); Thase per 

goditje; Kukulla; Loje me rrathe; Reketa; Reketa (korda per); Reketa (Spango 

per); Makina loder Radio-kontrolluese; Rraketake [gjesende per loje]; Cikrrik per peshkim; 

Aparate rehabilitimi (te Trupit ); Lojera ne ring; Kuaj tundes;  Shkopinj për peshkim; 

patina rrotulluese; Rrotulluese per ushtrime ne nje vend bicikletas; Dhoma 

(Kukulla); Kolofon qe perdoret nga atletet; Rrota te ruletes; Anije me vela; Anije me 

vela (Takeme per); Anije me vela (Direk per); Modele te vogla veturash; Skuter [lodra];  

Gerryerese për ski; Lekure fokash [mbeshtjellese per ski]; Mbrojtese te kercirit [artikuj 

sportiv]; Rakete badmintoni; Skejtborde; Patina (Akull); Patina (rollera ne nje linje); Patina 

(Rrotulluese); Kepuce patinash te ngjitura per patina; Lidhese te skive; Ski; Ski dhe derrasa 

surfimi (Canta te dizajnuara veqanerisht per) derrasa surfimi (Canta te dizajnuara 

veqanerisht per ski dhe); Ski (Tehet e); Ski (Mbeshtjelles te shuallit per); Ski (dyll per); 

Birrila; Birrila [lojra]; Slita [artikuj sportiv]; Rreshqitese [gjesende per loje]; Hobe per 

gjuajtje [artikuj sportiv]; Bore per pemet e krishtlindjeve (Artificiale); Globe debore; 

Kepuce debore; Flluska sapuni [lodra]; Mbeshtjelles shualli per ski; Maja rrotulluese 

[lodra]; Derrasa me suste [artikuj sportiv]; Kallepe te startimit (nisjes) [per sport]; Bicikleta 

te palevizhme per ushtrime; Spango per reketa; Derrasa surfimi; Ski surfimi; Rripa surfimi; 

Pishina notimi [artikuj per luajtje]; Rrjeta notimi [lopata kembesh per notim]; Luhatese; 

Tabele tenisi (Tabele per); Tabela per futboll qe luhet brenda; Tabela per tabela tenisi; 

Takeme (Peshkim ); Caqe; Arusha Tedi; Aparatet per gjuajtjen e topave te tenisit; Rrjeta 

tenisi; Maska Teatri; Kellefe (steke Biliardi); Vegla (per nivelim)[pajisje golfi]; Maja 

(Rrotulluese) [lodra]; Maska lodra; Pistoleta lodra; Makina lodra; lodra; Lodra per kafshet 

shtepiake; Kurthe (Pellumba argjile); Shkopinje rrotullues; Makina (lodra Radio-

kontrolluese); Vetura (modele te vogla); Ski uji; Dyll per ski; Arme (Skerme); Rripa 
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per heqje peshe [artikuj sportiv].   

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

Llogaritë (Përpilimi i deklaratave të);  Reklamim; Agjenci Reklamimi;  Reklamim me 

ane te postes;  Materiale reklamimi (Përditësimi i); Ceshtje reklamimi (Shperndarja 

e); Hapsira reklamimi (Dhenie me qera e); Analiza (cmimi i kostos);  Pergjegje (Telefon) 

[per abonentet e padisponueshem];  Vlerësimet (Biznes); Rregullimin e abonimeve per 

gazeta [për të tjerët]; Artiste (Menaxhim i biznesit per performanca); Asistence (Menaxhim 

biznesi); Aukcionimin;  Auditimin; Faturimin; Mbajtjen e kontabilitetit; Vlerësime të 

biznesit; Konsulence biznesi (Profesionale); Informacione te biznesit; Kërkimet e biznesit; 

Hetime te biznesit; Menaxhim te biznesit dhe konsulence organizimi; Asistence per 

menaxhim te biznesit; Konsulence per menaxhim te biznesit; Menaxhim biznesi per hotele; 

Menaxhim biznesi per artistet qe performojne; Konsulence organizimi te bizneseve; 

Kerkime biznesi; Bizneseve  (sherbime relokimi per);  Agjencitë e informacionit 

tregtar; Asistenca menaxhimit komerciale ose industriale; Hartimi i informacionit në bazat 

e të dhënave kompjuterike;  

Bazat e të dhënave kompjuterike (Përpilimi i informatave në); Bazat e të dhënave 

kompjuterike (Sistemimi i informacionit në); Kompjuter (Vendndodhja e makinave te 

transportit te mallrave nga);  Konsulencë (biznes Professional); Analiza çmimi i kostos; 

Kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike [për të tjerët]; Demonstrimi i 

mallrave; Reklamim i drejteperdrejt me poste; Shperndarja e materialeve reklamuese; 

Shpërndarja e mostrave; Riprodhim i dokumenteve; Parashikim ekonomik; Ekspert te 

eficiences; Agjenci punesimi; Vleresim i qendrueshmerise se drurit; Vleresim i 

leshit; Ekspozita (Organizimi i) per qellime komerciale ose reklamuese; Menaxhim i 

dokumentave (i Kompjuterizuar); Parashikimi (Ekonomik); Makinat per transport 

mallrash (Vendndodhja e tyre) nga kompjuteri; Klasifikimi i leshit; Hotele (Menaxhim 

biznesi  nga); Agjenci te Import-eksportit; Asistence ne menaxhimin industrial 

(komercial ose); Agjenci informuese (Komerciale); Informacion (Biznes); Kerkime 

(Biznes); Hetime (Biznes); Lokalizimi i makinave per transport mallrash me ane te 

kompjuterit; Menaxhim (Sherbime keshilluese per biznese); Asistence menaxhimi 

(Komerciale ose industriale); Menaxhim (i dosjeve te kompjuterizuara); Konsulence 

menaxhuese (Personel);  Studimi i Tregut; Studimet e marketingut;  Modelim për 

reklamat apo promovimin e shitjes; Shërbimet per shkurtim te lajmeve; Abonime per gazeta 

(Aranzhim) [per te tjeret]; Dhenie me qera te makinerive dhe pajisjeve per zyre 

; Reklamim te drejtperdrejte ne rrjet kompjuterk; Sondazhe te opinionit;  Organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime 

komerciale ose reklamuese; Reklamim i jashtem; Pregaditja e listes se pagave; 

Konsulence per menaxhim te personelit; Rekrutim i personelit; Fotokopjimi; Sondazhe 

(Opinioni); Perpunimi (fjaleve); Shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; Testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; 

Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve publicitare; Publicitet; Agjencitë 

publicitare; Përgatitje te kolonave publicitare; Dhenie me qera e materialeve publicitare; 

Tekste publicitare (Publikimi i tyre); Reklamim me radio; Radio reklama; Rekrutim 

(Personelit); Shërbimet e Zhvendosjes për bizneset; Dhenie me qera e hapsirave 

reklamuese; Dhenie me qera e kohes reklamuese ne mediat e komunikimit; Dhenie me qera 

e makinave fotokopjuese; Dhenie me qera e makinave shitese; Dhenie me qera (makinave 

dhe pajisjeve per zyret); Dhenie me qera (Materialeve publicitare); Riprodhim 
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(Dokumente); Kerkime (Biznes); Promovim i shitjes [per te tjeret]; Mostra (Shperndarja); 

Sherbime te sekretarise; Zbukurim i dritareve te dyqaneve; Stenografi; Deklaratat e 

llogarive (hartimi i); Informacioni statistikor; Abonime (Aranzhimi i gazetave) [per te 

tjeret]; Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Pregaditja e 

taksave; Pergjigje ne telefon [per abonuesit e padisponueshem]; Reklamim televiziv; 

Reklama televizive; Testim (Psikologjik) per perzgjedhjen e personelit; Druri (vleresimi i 

qendrueshmerise); Panaire (Organizimi i) për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Transkriptim; Shtypje; Perditesim i materialit reklamues; Vleresim i qendrueshmerise se 

drurit; Makinerite per shitje (dhenie me qera); Perpunim teksti.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore;  Akademite 

[edukim]; sherbimet e parkut te lojerave (ofrimi); Parqet per argetim; Argetime; Trajnimi i 

kafsheve; Aranzhimi dhe drejtimi i kolokviumeve; Aranzhimi dhe drejtimi i konferencave; 

Aranzhimi dhe drejtimi i kongreseve; Aranzhimi dhe drejtimi i seminareve; Aranzhimi dhe 

drejtimi i simpoziumeve; Aranzhimi dhe drejtimi i puntorive (trajnime); Aranzhimi i 

konkurseve te bukurise; Konkurse te bukurise (Aranzhimi i); Shkolla me 

konvikte; Prenotim i uleseve per shfaqje; Sherbime te librarive mobile; Libra 

(Publikimi i); Sherbime kampimi (Festa)[argetim]; Sherbime kampimi (Sport); Pajisje 

kazinoje [bixhoz](Furnizim); Filma kinemaje (Dhenie me qera te);  

Pajisje kinemaje (Furnizim); Cirk; Sherbime per klube [argetim ose 

edukim]; Kolokviume (Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kompeticione (Organizimi i 

tyre); [edukative ose argetuese]; Kompeticione (Organizimi i sporteve); Konferenca 

(Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kongrese (Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kurse 

me korespondence; Sherbime te imazheve digjitale; Sherbime diskoteke; Pajisje per 

zhytje (Dhenie me qera e rrobave); Dublim; Editimi (Videokaseta); Informacione 

edukimi; Edukim (Religjioz); Ekzaminime edukative; Sherbime edukative; publikimet 

elektronike ne desktop; Sherbime argetimi; Argetim; Informata argetimi; Ekspozita 

(Organizim i tyre) per qellime kulturore ose edukative; Produksione filmi; Sherbime 

lojrash qe ofrohen on line [nga rrjeti i kompjuterit]; Pajisje per lojen e Golfit (furnizim); 

Guida (Profesionale) [keshilla educative ose trajnuese]; Keshilla per 

gjimnastike; Sherbime te klubeve shendetesore;  Sherbime kampimi per pushime 

[argetim];  Informacione (Edukimi); Informacione (Argetimi); Informacione 

(Rekreacioni); Sherbime udhezimi; Interpretimi (gjuha me shenja); Librari me 

qera; Librari (Huazim); Sherbime te librarive (Levizese); Performanca Live 

(Presentimi i tyre); Lotari (Operim); Mikrofilmim; Sherbime te librarive 

levizese; Modellim per artiste; Piktura levizese (dhenie me qera te tyre); Projektore te 

filmave dhe aksesoreve te tyre (dhenie me qera); Studio filmi; Pajisje per kinema 

(sigurimi i tyre); Pajisje per muze (sigurimi i tyre [prezantim, ekspozime]; Sherbime per 

kompozime muzikore; Halla muzikore; Sherbime per raportim lajmesh; Klube 

nate; Skolla per Motra medicinale; Organizim i lotarive; Sherbime orkestrash; 

Organizime te ballove; Organizim i kompeticioneve [edukative ose argetuese]; Organizimi 

i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Organizim i shfaqjeve [sherbime 

sipermarrese];  Organizim i kompeticioneve sportive; Parqe (Argetim); Planifikim i 

festave [argetim]; Performanca (Paraqitje live); Raportim fotografik; 

Fotografi; Edukimi Fizik; Planifikim (Festa) [argetim]; Trajnime praktike [demostrime]; 

Produksione te programeve per radio dhe televizion; Produksione te shfaqjeve; 

Produksione (Film videokaseta); ofrimi i sherbimeve te parkut te lojerave; Ofrim i 
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sherbimeve karaoke; Ofrimin e publikimeve elektronike on-line [jot e shkarkueshme]; 

Sigurimi i objekteve sportive; Publikimi i librave; Publikimi i librave elektronike dhe 

revistave on-line; Publikimi i teksteve [te ndryshme nga tekstet publicitare]; Programet 

radiotelevizive (Prodhimi i tyre); Sete Radio televizive (Dhenie me qera); Radio argetime; 

Regjistrues (Dhenie me qera te videokasetave); Sherbime te studiove regjistruese; Pajisje 

rekreative (sigurimi i tyre); Informata per rekreacion; Edukim fetar; Dhenie me qera e 

audio pajisjeve; Dhenie me qera e kamerave;  Dhenie me qera e  filmave te kinemase;  

Dhenie me qera e aparateve te ndricimit per setet teatrore dhe ose studio televizive; Dhenie 

me qera e filmave; Dhenie me qera e projektoreve te filmave dhe pajisjeve te 

tyres;Dhenie me qera e seteve radio televizive; Dhenie me qera e skenave per 

shfaqje; Dhenie me qera e rrobave dhe pajisjeve per zhytje; Dhenie me qera e 

regjistrueseve te zerit; Dhenie me qera e pajisjeve sportive [pervec 

automjeteve]; Dhenie me qera e objekteve te staiumit; Dhenie me qera e 

skenave; Dhenie me qera e fushave te tenisit; Dhenie me qera e video 

kamerave; Dhenie me qera te regjistruesve te videokasetave; Dhenie me qera e 

videokasetave; Sherbime te gazetareve (Lajme); Shkolla (Konvikte); Shkolla 

(cerdhe); Sherbime per shkrimin e skenareve; Seminare (Aranzhimi dhe drejtimi i 

tyre); Skena per shfaqje (dhenie me qera te tyre); Shfaqje (Prodhimi i tyre); Interpretim 

i gjuhes me shenja; Regjistrues te zerit (Dhenie me qera te tyre); Sherbime per kampe 

sportive; Pajisje sportive (Dhenie me qera te tyre) [pervec automjeteve]; Ngjarje sportive 

(kordinimi i tyre); Objekte te stadiumeve (Dhenie me qera); Skena (Dhenie me qera te 

tyre); Studio (Filmi); Simpoziume me titra  (Aranzhimi dhe drejtimi i 

tyre); Mesimedhenie; Argetim televiziv; Programe televizive (Produksion i radio 

dhe); Sete televizive (Dhenie me qera te radio dhe); Tekste (Publikimi i tyre), te 

ndryshme nga tekstet publicitare; Produksione tetrore; Caktimi i orarit te ngjarjeve sportive; 

Trajnim (Kafshe); Trajnim (Praktik) [demonstrim]; Perkthim; Pagesa shkollimi; Editim 

i videokasetave; Produksion i filmave ne videokasete; Videokaseta (Dhenie me qera te 

tyre); Videoregjistrim; Guida profesionale [keshilla educative ose trajnuese]; Puntori 

(Aranzhimi dhe drejtimi i tyre) [trajnim]; Kopshte zologjike.  
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(511) 28    Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve. Pistoleta me ajrore [lodra]; 

makina dëfryese, automatike dhe qe operohen me monedha; implemente te Harkutt; lojërat 

Backgammon; Çanta te projektuara veçanërisht për ski dhe derrasen e surfimit; Karrem 

(peshkim artificial); Balona (Luajtje);  Topa për lojëra; Topa për lojëra (te vegjël-); Zile 

per bare; Doreza bejzbolli;   Shkop për lojëra; doreza goditese [aksesorë për lojërat]; 

Këmbanat për pemët e Krishtlindjeve; Rripa (per heqje te peshes) [artikuj sportive); 

Biçikleta (të palëvizshme per ushtrime); Topa të bilardos; Kellefe te stekave te 

bilardos; Steka te bilardos; Markere te bilardos; Mbeshtetese te tavolines se 

bilardos; Tavolina te bilardos; Tavolina te bilardos (qe operohen me monedha); Bingo 

karta; Indikatore per grepa [pajisje peshkimi]; Sensore per grepa [pajisje peshkimi]; 

Qeset e brendshme te topave per lojera; Blloqe (ndertim) [lodra]; Lojera me 

tabele; Tavolina per trup; Aparate per Body-building; Aparatet per trajnim te 

trupit; Bon bone (Eksplozive) [krekere per krishtelindje];  Çizme (patinazhi) me patina 

bashkangjitur;  Aparate dhe makineri per boulling; Perkules për hark; doreza boksi; 

blloqe ndërtimi [lodra]; Lojera ndertuese; Rrjeta per flutura; Mbajtese qirinjesh per 

pemen e krishtelindjeve; Kapake per pistoleta [lodra]; Letra (Bingo); letra (per 

lozje); Shkumes per steak te bilardos; Tabela dame;  Damë [lojra]; lojëra 

shahu; Tabela shahu; Fryres gjoksi [ushtrues]; Mbeshtetes te pemes se krishtelindjeve; 

Pemët e Krishtlindjeve nga materiale sintetike; pemët e Krishtlindjeve (Stolitë për) [me 

përjashtim të artikujve per ndriçim dhe ëmbëlsira]; Kurthe nga Pellumba nga argjila; 

Pellumba nga argjila [caqe]; Takeme per alpiniste; Klube (Golf); Tavolina te bilardos qe 

operohen me monedha; Konfeti; aparat lidhes; Cosaques [fishekzjarre loder]; disqe 

numeruese per lojera; Mbulesa për ski (Shuall); kaçile [pajisjet e peshkimit]; çanta te 

kriketit; Kellef per steka (Biliard); Steka (Biliard); Gota per zare; Pikado; Gracka per gjueti 

ose peshkim; Kepela shperthyese [lodra]; Zare; Zare (kupa për); Disqe për sportet; mjete 

riparuese per Divot [pajisje golfi]; Kukulla; Shtreter per kukulla; Rroba per kukulla; Shishe 

ushqyese per kukulla; Shtepi per kukulla; Dhoma per kukulla; Domino; Tabela Dame; 

Dame [lojra]; Shtangë dore; Skaje te skive; Mbrojtese te brrylit [artikuj sportiv]; Biçikleta 

per ushtrime (Rotulluese te palevizshme); Biçikleta ushtrimi (të palëvizshme); Ushtruesit 

[zgjerues]; Bon bone eksplozive [krekere per krishtelindje]; paijsjet levizese per parqe 

lodrash; Shishe per ushqim (Kukulla); Doreza skerme; Maska skerme; Arme skerme; grepa 

peshkimi; Takeme peshkimi; lopata kembesh për notim; Pluskues për peshkim; Disqet 

fluturuese [lodra]; fletepalosje per ndarje; Futboll (Tavolina per brenda); thirrjet e 

shpezeve (gjueti); Lojra*; Lojra (Automatike) te ndryshme nga ato te marresit televiziv; 

Lojra (me top); Lojra (me shkop); Lojra (disqe rrotulluese); Lojra (me sfera); Lojra te 

ndryshme nga ato te adaptuara per perdorim me marres televiziv (Aparate per elektronike); 

Dorashka (Skerme); Doreza (Bejzboll); Doreza (Boksi); Doreza (Skerme); Doreza per 

lojra; Doreza (Golfi); Canta Golfi, me ose pa rrota; Klube Golfi; Doreza Golfi; Arme 

(Harpun) [artikuj sportiv]; Arme (Paintball)  [aparate sportive]; Korda per 

peshkim; Korda per Reketa;  Gjimnastikës (Pajisje për); fluturake pa motorr;  

Takeme (Alpiniste); Takeme per veliera; Arme harpun [artikuj sportiv]; Shkopinje 

Hokeji; Grepa (peshkim); lojerat; thirrjet e gjuetise (loje); Patina akulli; Futboll 

per brenda (Tavolina per); rollera ne nje linje; lojerat enigmatike Jigsaw; barcoleta 
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(Praktike) [risi]; Kaleidoskope; Cikrrike per vela; Vela; Mbrojtese gjuri [artikuj 

sportiv]; Rrjeta ulese per peshkatare; Takeme per peshkim; Karrem per gjueti ose 

peshkim; Mah-jong; Sfera per lojra; Marioneta; Markues (Biliard); Maska 

(Skerme); Maska (Teatri); Maska (lodra); Direke per anije me vela; Mobila [lodra]; 

Modele veturash (te vogla); Rrjeta (Flutura); Rrjeta per sport; Rjeta (leshuese) per 

peshkatare; Birila; risi per ahengje, vallezime [favore]; Stoli per pemet e krishtelindjeve 

[pervec artikujve ndricues dhe embelsirave]; Mbeshtjellese (Mbrojtese) [pjese te kostumeve 

sportive]; Arme per Paintball [aparate sportive]; Paintball [municione per armet e 

paintballit] [aparate sportive]; Paraglajder; Lojra per sallone; Lojra per sallone; Kapela 

goditese [lodra];  Ushtrime fizike (Makina Piñatas); Pistoleta (Kapake per) [lodra]; 

Pistoleta (lodra); veglat per rregullimin e pikes se hedhjes (pajisje golfi); Balona 

lodra; Topa per loje; Letra per loje;  lodra prej pelushi; Pishina (notimi) [artikuj per 

loje);  Tregim anekdotash [risi]; Mbeshtjellese per mbrojtje [pjese te kostumeve sportive); 

Thase per goditje; Kukulla; Loje me rrathe; Reketa; Reketa (korda per); Reketa 

(Spango per); Makina loder Radio-kontrolluese; Rraketake [gjesende per loje]; Cikrrik per 

peshkim; Aparate rehabilitimi (te Trupit ); Lojera ne ring; Kuaj tundes;  Shkopinj për 

peshkim; patina rrotulluese; Rrotulluese per ushtrime ne nje vend bicikletas; Dhoma 

(Kukulla); Kolofon qe perdoret nga atletet; Rrota te ruletes; Anije me vela; Anije me 

vela (Takeme per); Anije me vela (Direk per); Modele te vogla veturash; Skuter [lodra];  

Gerryerese për ski; Lekure fokash [mbeshtjellese per ski]; Mbrojtese te kercirit [artikuj 

sportiv]; Rakete badmintoni; Skejtborde; Patina (Akull); Patina (rollera ne nje linje); Patina 

(Rrotulluese); Kepuce patinash te ngjitura per patina; Lidhese te skive; Ski; Ski dhe derrasa 

surfimi (Canta te dizajnuara veqanerisht per) derrasa surfimi (Canta te dizajnuara 

veqanerisht per ski dhe); Ski (Tehet e); Ski (Mbeshtjelles te shuallit per); Ski (dyll per); 

Birrila; Birrila [lojra]; Slita [artikuj sportiv]; Rreshqitese [gjesende per loje]; Hobe per 

gjuajtje [artikuj sportiv]; Bore per pemet e krishtlindjeve (Artificiale); Globe debore; 

Kepuce debore; Flluska sapuni [lodra]; Mbeshtjelles shualli per ski; Maja rrotulluese 

[lodra]; Derrasa me suste [artikuj sportiv]; Kallepe te startimit (nisjes) [per sport]; Bicikleta 

te palevizhme per ushtrime; Spango per reketa; Derrasa surfimi; Ski surfimi; Rripa surfimi; 

Pishina notimi [artikuj per luajtje]; Rrjeta notimi [lopata kembesh per notim]; Luhatese; 

Tabele tenisi (Tabele per); Tabela per futboll qe luhet brenda; Tabela per tabela tenisi; 

Takeme (Peshkim ); Caqe; Arusha Tedi; Aparatet per gjuajtjen e topave te tenisit; Rrjeta 

tenisi; Maska Teatri; Kellefe (steke Biliardi); Vegla (per nivelim)[pajisje golfi]; Maja 

(Rrotulluese) [lodra]; Maska lodra; Pistoleta lodra; Makina lodra; lodra; Lodra per kafshet 

shtepiake; Kurthe (Pellumba argjile); Shkopinje rrotullues; Makina (lodra Radio-

kontrolluese); Vetura (modele te vogla); Ski uji; Dyll per ski; Arme (Skerme); Rripa 

per heqje peshe [artikuj sportiv].   

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

Llogaritë (Përpilimi i deklaratave të);  Reklamim; Agjenci Reklamimi;  Reklamim me 

ane te postes;  Materiale reklamimi (Përditësimi i); Ceshtje reklamimi (Shperndarja 

e); Hapsira reklamimi (Dhenie me qera e); Analiza (cmimi i kostos);  Pergjegje (Telefon) 

[per abonentet e padisponueshem];  Vlerësimet (Biznes); Rregullimin e abonimeve per 

gazeta [për të tjerët]; Artiste (Menaxhim i biznesit per performanca); Asistence (Menaxhim 

biznesi); Aukcionimin;  Auditimin; Faturimin; Mbajtjen e kontabilitetit; Vlerësime të 

biznesit; Konsulence biznesi (Profesionale); Informacione te biznesit; Kërkimet e biznesit; 

Hetime te biznesit; Menaxhim te biznesit dhe konsulence organizimi; Asistence per 
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menaxhim te biznesit; Konsulence per menaxhim te biznesit; Menaxhim biznesi per hotele; 

Menaxhim biznesi per artistet qe  

performojne; Konsulence organizimi te bizneseve; Kerkime biznesi; Bizneseve 

(sherbime relokimi per);  Agjencitë e informacionit tregtar; Asistenca menaxhimit 

komerciale ose industriale; Hartimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

Bazat e të dhënave kompjuterike (Përpilimi i informatave në); Bazat e të dhënave 

kompjuterike (Sistemimi i informacionit në); Kompjuter (Vendndodhja e makinave te 

transportit te mallrave nga);  Konsulencë (biznes Professional); Analiza çmimi i kostos; 

Kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike [për të tjerët]; Demonstrimi i 

mallrave; Reklamim i drejteperdrejt me poste; Shperndarja e materialeve reklamuese; 

Shpërndarja e mostrave; Riprodhim i dokumenteve; Parashikim ekonomik; Ekspert te 

eficiences; Agjenci punesimi; Vleresim i qendrueshmerise se drurit; Vleresim i 

leshit; Ekspozita (Organizimi i) per qellime komerciale ose reklamuese; Menaxhim i 

dokumentave (i Kompjuterizuar); Parashikimi (Ekonomik); Makinat per transport 

mallrash (Vendndodhja e tyre) nga kompjuteri; Klasifikimi i leshit; Hotele (Menaxhim 

biznesi  nga); Agjenci te Import-eksportit; Asistence ne menaxhimin industrial 

(komercial ose); Agjenci informuese (Komerciale); Informacion (Biznes); Kerkime 

(Biznes); Hetime (Biznes); Lokalizimi i makinave per transport mallrash me ane te 

kompjuterit; Menaxhim (Sherbime keshilluese per biznese); Asistence menaxhimi 

(Komerciale ose industriale); Menaxhim (i dosjeve te kompjuterizuara); Konsulence 

menaxhuese (Personel);  Studimi i Tregut; Studimet e marketingut;  Modelim për 

reklamat apo promovimin e shitjes; Shërbimet per shkurtim te lajmeve; Abonime per gazeta 

(Aranzhim) [per te tjeret]; Dhenie me qera te makinerive dhe pajisjeve per zyre 

; Reklamim te drejtperdrejte ne rrjet kompjuterk; Sondazhe te opinionit;  Organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime 

komerciale ose reklamuese; Reklamim i jashtem; Pregaditja e listes se pagave; 

Konsulence per menaxhim te personelit; Rekrutim i personelit; Fotokopjimi; Sondazhe 

(Opinioni); Perpunimi (fjaleve); Shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; Testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; 

Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve publicitare; Publicitet; Agjencitë 

publicitare; Përgatitje te kolonave publicitare; Dhenie me qera e materialeve publicitare; 

Tekste publicitare (Publikimi i tyre); Reklamim me radio; Radio reklama; Rekrutim 

(Personelit); Shërbimet e Zhvendosjes për bizneset; Dhenie me qera e hapsirave 

reklamuese; Dhenie me qera e kohes reklamuese ne mediat e komunikimit; Dhenie me qera 

e makinave fotokopjuese; Dhenie me qera e makinave shitese; Dhenie me qera (makinave 

dhe pajisjeve per zyret); Dhenie me qera (Materialeve publicitare); Riprodhim 

(Dokumente); Kerkime (Biznes); Promovim i shitjes [per te tjeret]; Mostra (Shperndarja); 

Sherbime te sekretarise; Zbukurim i dritareve te dyqaneve; Stenografi; Deklaratat e 

llogarive (hartimi i); Informacioni statistikor; Abonime (Aranzhimi i gazetave) [per te 

tjeret]; Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Pregaditja e 

taksave; Pergjigje ne telefon [per abonuesit e padisponueshem]; Reklamim televiziv; 

Reklama televizive; Testim (Psikologjik) per perzgjedhjen e personelit; Druri (vleresimi i 

qendrueshmerise); Panaire (Organizimi i) për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Transkriptim; Shtypje; Perditesim i materialit reklamues; Vleresim i qendrueshmerise se 

drurit; Makinerite per shitje (dhenie me qera); Perpunim teksti. 
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41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore;  Akademite 

[edukim]; sherbimet e parkut te lojerave (ofrimi); Parqet per argetim; Argetime; Trajnimi i 

kafsheve; Aranzhimi dhe drejtimi i kolokviumeve; Aranzhimi dhe drejtimi i konferencave; 

Aranzhimi dhe drejtimi i kongreseve; Aranzhimi dhe drejtimi i seminareve; Aranzhimi dhe 

drejtimi i simpoziumeve; Aranzhimi dhe drejtimi i puntorive (trajnime); Aranzhimi i 

konkurseve te bukurise; Konkurse te bukurise (Aranzhimi i); Shkolla me 

konvikte; Prenotim i uleseve per shfaqje; Sherbime te librarive mobile; Libra 

(Publikimi i); Sherbime kampimi (Festa)[argetim]; Sherbime kampimi  

(Sport); Pajisje kazinoje [bixhoz](Furnizim); Filma kinemaje (Dhenie me qera te); Pajisje 

kinemaje (Furnizim); Cirk; Sherbime per klube [argetim ose edukim]; Kolokviume 

(Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kompeticione (Organizimi i tyre); [edukative ose 

argetuese]; Kompeticione (Organizimi i sporteve); Konferenca (Aranzhimin dhe 

drejtimin e tyre); Kongrese (Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kurse me 

korespondence; Sherbime te imazheve digjitale; Sherbime diskoteke; Pajisje per zhytje 

(Dhenie me qera e rrobave); Dublim; Editimi (Videokaseta); Informacione 

edukimi; Edukim (Religjioz); Ekzaminime edukative; Sherbime edukative; publikimet 

elektronike ne desktop; Sherbime argetimi; Argetim; Informata argetimi; Ekspozita 

(Organizim i tyre) per qellime kulturore ose edukative; Produksione filmi; Sherbime 

lojrash qe ofrohen on line [nga rrjeti i kompjuterit]; Pajisje per lojen e Golfit (furnizim); 

Guida (Profesionale) [keshilla educative ose trajnuese]; Keshilla per 

gjimnastike; Sherbime te klubeve shendetesore;  Sherbime kampimi per pushime 

[argetim];  Informacione (Edukimi); Informacione (Argetimi); Informacione 

(Rekreacioni); Sherbime udhezimi; Interpretimi (gjuha me shenja); Librari me 

qera; Librari (Huazim); Sherbime te librarive (Levizese); Performanca Live 

(Presentimi i tyre); Lotari (Operim); Mikrofilmim; Sherbime te librarive 

levizese; Modellim per artiste; Piktura levizese (dhenie me qera te tyre); Projektore te 

filmave dhe aksesoreve te tyre (dhenie me qera); Studio filmi; Pajisje per kinema 

(sigurimi i tyre); Pajisje per muze (sigurimi i tyre [prezantim, ekspozime]; Sherbime per 

kompozime muzikore; Halla muzikore; Sherbime per raportim lajmesh; Klube 

nate; Skolla per Motra medicinale; Organizim i lotarive; Sherbime orkestrash; 

Organizime te ballove; Organizim i kompeticioneve [edukative ose argetuese]; Organizimi 

i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Organizim i shfaqjeve [sherbime 

sipermarrese];  Organizim i kompeticioneve sportive; Parqe (Argetim); Planifikim i 

festave [argetim]; Performanca (Paraqitje live); Raportim fotografik; 

Fotografi; Edukimi Fizik; Planifikim (Festa) [argetim]; Trajnime praktike [demostrime]; 

Produksione te programeve per radio dhe televizion; Produksione te shfaqjeve; 

Produksione (Film videokaseta); ofrimi i sherbimeve te parkut te lojerave; Ofrim i 

sherbimeve karaoke; Ofrimin e publikimeve elektronike on-line [jot e shkarkueshme]; 

Sigurimi i objekteve sportive; Publikimi i librave; Publikimi i librave elektronike dhe 

revistave on-line; Publikimi i teksteve [te ndryshme nga tekstet publicitare]; Programet 

radiotelevizive (Prodhimi i tyre); Sete Radio televizive (Dhenie me qera); Radio argetime; 

Regjistrues (Dhenie me qera te videokasetave); Sherbime te studiove regjistruese; Pajisje 

rekreative (sigurimi i tyre); Informata per rekreacion; Edukim fetar; Dhenie me qera e 

audio pajisjeve; Dhenie me qera e kamerave;  Dhenie me qera e  filmave te kinemase;  

Dhenie me qera e aparateve te ndricimit per setet teatrore dhe ose studio televizive; Dhenie 

me qera e filmave; Dhenie me qera e projektoreve te filmave dhe pajisjeve te 
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tyres;Dhenie me qera e seteve radio televizive; Dhenie me qera e skenave per 

shfaqje; Dhenie me qera e rrobave dhe pajisjeve per zhytje; Dhenie me qera e 

regjistrueseve te zerit; Dhenie me qera e pajisjeve sportive [pervec 

automjeteve]; Dhenie me qera e objekteve te staiumit; Dhenie me qera e 

skenave; Dhenie me qera e fushave te tenisit; Dhenie me qera e video 

kamerave; Dhenie me qera te regjistruesve te videokasetave; Dhenie me qera e 

videokasetave; Sherbime te gazetareve (Lajme); Shkolla (Konvikte); Shkolla 

(cerdhe); Sherbime per shkrimin e skenareve; Seminare (Aranzhimi dhe drejtimi i 

tyre); Skena per shfaqje (dhenie me qera te tyre); Shfaqje (Prodhimi i tyre); Interpretim 

i gjuhes me shenja; Regjistrues te zerit (Dhenie me qera te tyre); Sherbime per kampe 

sportive; Pajisje sportive (Dhenie me qera te tyre) [pervec automjeteve]; Ngjarje sportive 

(kordinimi i tyre); Objekte te stadiumeve (Dhenie me qera); Skena (Dhenie me qera te 

tyre); Studio (Filmi); Simpoziume me titra  (Aranzhimi dhe drejtimi i 

tyre); Mesimedhenie; Argetim televiziv; Programe televizive (Produksion i radio 

dhe); Sete televizive (Dhenie me qera te radio dhe); Tekste (Publikimi i tyre), te 

ndryshme nga tekstet publicitare; Produksione tetrore; Caktimi i orarit te ngjarjeve sportive; 

Trajnim (Kafshe); Trajnim (Praktik) [demonstrim]; Perkthim; Pagesa shkollimi; Editim 

i videokasetave; Produksion i filmave ne videokasete; Videokaseta (Dhenie me qera te 

tyre); Videoregjistrim; Guida profesionale [keshilla educative ose trajnuese]; Puntori 

(Aranzhimi dhe drejtimi i tyre) [trajnim]; Kopshte zologjike.  

 

   

 

 

(111)  22700 

(151)  21/03/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/483 

(732)  BMJ Industries FZCO 31053, Al-

Jazeera Al-Hamra Ras Al Khaimah, AE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa. 
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(111)  22702 

(151)  21/03/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/484 

(732)  Rubik's Brand Limited 7 Lambton 

Place, W11 2SH London, UK 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve. Pistoleta me ajrore [lodra]; 

makina dëfryese, automatike dhe qe operohen me monedha; implemente te Harkutt; lojërat 

Backgammon; Çanta te projektuara veçanërisht për ski dhe derrasen e surfimit; Karrem 

(peshkim artificial); Balona (Luajtje);  Topa për lojëra; Topa për lojëra (te vegjël-); Zile 

per bare; Doreza bejzbolli;   Shkop për lojëra; doreza goditese [aksesorë për lojërat]; 

Këmbanat për pemët e Krishtlindjeve; Rripa (per heqje te peshes) [artikuj sportive); 

Biçikleta (të palëvizshme per ushtrime); Topa të bilardos; Kellefe te stekave te 

bilardos; Steka te bilardos; Markere te bilardos; Mbeshtetese te tavolines se 

bilardos; Tavolina te bilardos; Tavolina te bilardos (qe operohen me monedha); Bingo 

karta; Indikatore per grepa [pajisje peshkimi]; Sensore per grepa [pajisje peshkimi]; 

Qeset e brendshme te topave per lojera; Blloqe (ndertim) [lodra]; Lojera me 

tabele; Tavolina per trup; Aparate per Body-building; Aparatet per trajnim te 

trupit; Bon bone (Eksplozive) [krekere per krishtelindje];  Çizme (patinazhi) me patina 

bashkangjitur;  Aparate dhe makineri per boulling; Perkules për hark; doreza boksi; 

blloqe ndërtimi [lodra]; Lojera ndertuese; Rrjeta per flutura; Mbajtese qirinjesh per 

pemen e krishtelindjeve; Kapake per pistoleta [lodra]; Letra (Bingo); letra (per 

lozje); Shkumes per steak te bilardos; Tabela dame;  Damë [lojra]; lojëra 

shahu; Tabela shahu; Fryres gjoksi [ushtrues]; Mbeshtetes te pemes se krishtelindjeve; 

Pemët e Krishtlindjeve nga materiale sintetike; pemët e Krishtlindjeve (Stolitë për) [me 

përjashtim të artikujve per ndriçim dhe ëmbëlsira]; Kurthe nga Pellumba nga argjila; 

Pellumba nga argjila [caqe]; Takeme per alpiniste; Klube (Golf); Tavolina te bilardos qe 

operohen me monedha; Konfeti; aparat lidhes; Cosaques [fishekzjarre loder]; disqe 

numeruese per lojera; Mbulesa për ski (Shuall); kaçile [pajisjet e peshkimit]; çanta te 

kriketit; Kellef per steka (Biliard); Steka (Biliard); Gota per zare; Pikado; Gracka per gjueti 

ose peshkim; Kepela shperthyese [lodra]; Zare; Zare (kupa për); Disqe për sportet; mjete 

riparuese per Divot [pajisje golfi]; Kukulla; Shtreter per kukulla; Rroba per kukulla; Shishe 

ushqyese per kukulla; Shtepi per kukulla; Dhoma per kukulla; Domino; Tabela Dame; 

Dame [lojra]; Shtangë dore; Skaje te skive; Mbrojtese te brrylit [artikuj sportiv]; Biçikleta 
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per ushtrime (Rotulluese te palevizshme); Biçikleta ushtrimi (të palëvizshme); Ushtruesit 

[zgjerues]; Bon bone eksplozive [krekere per krishtelindje]; paijsjet levizese per parqe 

lodrash; Shishe per ushqim (Kukulla); Doreza skerme; Maska skerme; Arme skerme; grepa 

peshkimi; Takeme peshkimi; lopata kembesh për notim; Pluskues për peshkim; Disqet 

fluturuese [lodra]; fletepalosje per ndarje; Futboll  

(Tavolina per brenda); thirrjet e shpezeve (gjueti); Lojra*; Lojra (Automatike) te 

ndryshme nga ato te marresit televiziv; Lojra (me top); Lojra (me shkop); Lojra (disqe 

rrotulluese); Lojra (me sfera); Lojra te ndryshme nga ato te adaptuara per perdorim me 

marres televiziv (Aparate per elektronike); Dorashka (Skerme); Doreza 

(Bejzboll); Doreza (Boksi); Doreza (Skerme); Doreza per lojra; Doreza (Golfi); Canta 

Golfi, me ose pa rrota; Klube Golfi;  

Doreza Golfi; Arme (Harpun) [artikuj sportiv]; Arme (Paintball)  [aparate sportive]; Korda 

per peshkim; Korda per Reketa;  Gjimnastikës (Pajisje për); fluturake pa 

motorr; Takeme (Alpiniste); Takeme per veliera; Arme harpun [artikuj sportiv]; 

Shkopinje Hokeji; Grepa (peshkim); lojerat; thirrjet e gjuetise (loje); Patina 

akulli; Futboll per brenda (Tavolina per); 

rollera ne nje linje; lojerat enigmatike Jigsaw; barcoleta (Praktike) [risi]; 

Kaleidoskope; Cikrrike per vela; Vela; Mbrojtese gjuri [artikuj sportiv]; Rrjeta ulese 

per peshkatare; Takeme per peshkim; Karrem per gjueti ose peshkim; Mah-jong; Sfera 

per lojra; Marioneta; Markues (Biliard); Maska (Skerme); Maska (Teatri); Maska 

(lodra); Direke per anije me vela; Mobila [lodra]; Modele veturash (te vogla); Rrjeta 

(Flutura); Rrjeta per sport; Rjeta (leshuese) per peshkatare; Birila; risi per ahengje, 

vallezime [favore]; Stoli per pemet e krishtelindjeve [pervec artikujve ndricues dhe 

embelsirave]; Mbeshtjellese (Mbrojtese) [pjese te kostumeve sportive]; Arme per Paintball 

[aparate sportive]; Paintball [municione per armet e paintballit] [aparate sportive]; 

Paraglajder; Lojra per sallone; Lojra per sallone; Kapela goditese [lodra];  Ushtrime 

fizike (Makina Piñatas); Pistoleta (Kapake per) [lodra]; Pistoleta (lodra); veglat per 

rregullimin e pikes se hedhjes (pajisje golfi); Balona lodra; Topa per loje; Letra per 

loje;  lodra prej pelushi; Pishina (notimi) [artikuj per loje);  Tregim anekdotash [risi]; 

Mbeshtjellese per mbrojtje [pjese te kostumeve sportive); Thase per 

goditje; Kukulla; Loje me rrathe; Reketa; Reketa (korda per); Reketa (Spango 

per); Makina loder Radio-kontrolluese; Rraketake [gjesende per loje]; Cikrrik per peshkim; 

Aparate rehabilitimi (te Trupit ); Lojera ne ring; Kuaj tundes;  Shkopinj për peshkim; 

patina rrotulluese; Rrotulluese per ushtrime ne nje vend bicikletas; Dhoma 

(Kukulla); Kolofon qe perdoret nga atletet; Rrota te ruletes; Anije me vela; Anije me 

vela (Takeme per); Anije me vela (Direk per); Modele te vogla veturash; Skuter [lodra];  

Gerryerese për ski; Lekure fokash [mbeshtjellese per ski]; Mbrojtese te kercirit [artikuj 

sportiv]; Rakete badmintoni; Skejtborde; Patina (Akull); Patina (rollera ne nje linje); Patina 

(Rrotulluese); Kepuce patinash te ngjitura per patina; Lidhese te skive; Ski; Ski dhe derrasa 

surfimi (Canta te dizajnuara veqanerisht per) derrasa surfimi (Canta te dizajnuara 

veqanerisht per ski dhe); Ski (Tehet e); Ski (Mbeshtjelles te shuallit per); Ski (dyll per); 

Birrila; Birrila [lojra]; Slita [artikuj sportiv]; Rreshqitese [gjesende per loje]; Hobe per 

gjuajtje [artikuj sportiv]; Bore per pemet e krishtlindjeve (Artificiale); Globe debore; 

Kepuce debore; Flluska sapuni [lodra]; Mbeshtjelles shualli per ski; Maja rrotulluese 

[lodra]; Derrasa me suste [artikuj sportiv]; Kallepe te startimit (nisjes) [per sport]; Bicikleta 

te palevizhme per ushtrime; Spango per reketa; Derrasa surfimi; Ski surfimi; Rripa surfimi; 
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Pishina notimi [artikuj per luajtje]; Rrjeta notimi [lopata kembesh per notim]; Luhatese; 

Tabele tenisi (Tabele per); Tabela per futboll qe luhet brenda; Tabela per tabela tenisi; 

Takeme (Peshkim ); Caqe; Arusha Tedi; Aparatet per gjuajtjen e topave te tenisit; Rrjeta 

tenisi; Maska Teatri; Kellefe (steke Biliardi); Vegla (per nivelim)[pajisje golfi]; Maja 

(Rrotulluese) [lodra]; Maska lodra; Pistoleta lodra; Makina lodra; lodra; Lodra per kafshet 

shtepiake; Kurthe (Pellumba argjile); Shkopinje rrotullues; Makina (lodra Radio-

kontrolluese); Vetura (modele te vogla); Ski uji; Dyll per ski; Arme (Skerme); Rripa 

per heqje peshe [artikuj sportiv].   

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

Llogaritë (Përpilimi i deklaratave të);  Reklamim; Agjenci Reklamimi;  Reklamim me 

ane te postes;  Materiale reklamimi (Përditësimi i); Ceshtje reklamimi (Shperndarja 

e); Hapsira reklamimi (Dhenie me qera e); Analiza (cmimi  

i kostos);  Pergjegje (Telefon) [per abonentet e padisponueshem];  Vlerësimet (Biznes); 

Rregullimin e abonimeve per gazeta [për të tjerët]; Artiste (Menaxhim i biznesit per 

performanca); Asistence (Menaxhim biznesi); Aukcionimin;  Auditimin; Faturimin; 

Mbajtjen e kontabilitetit; Vlerësime të biznesit; Konsulence biznesi (Profesionale);  

Informacione te biznesit; Kërkimet e biznesit; Hetime te biznesit; Menaxhim te biznesit dhe 

konsulence organizimi; Asistence per menaxhim te biznesit; Konsulence per menaxhim te 

biznesit; Menaxhim biznesi per hotele; Menaxhim biznesi per artistet qe 

performojne; Konsulence organizimi te bizneseve; Kerkime biznesi; Bizneseve  

(sherbime relokimi per);  Agjencitë e informacionit tregtar; Asistenca menaxhimit 

komerciale ose industriale; Hartimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

Bazat e të dhënave kompjuterike (Përpilimi i informatave në); Bazat e të dhënave 

kompjuterike (Sistemimi i informacionit në); Kompjuter (Vendndodhja e makinave te 

transportit te mallrave nga);  Konsulencë (biznes Professional); Analiza çmimi i kostos; 

Kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike [për të tjerët]; Demonstrimi i 

mallrave; Reklamim i drejteperdrejt me poste; Shperndarja e materialeve reklamuese; 

Shpërndarja e mostrave; Riprodhim i dokumenteve; Parashikim ekonomik; Ekspert te 

eficiences; Agjenci punesimi; Vleresim i qendrueshmerise se drurit; Vleresim i 

leshit; Ekspozita (Organizimi i) per qellime komerciale ose reklamuese; Menaxhim i 

dokumentave (i Kompjuterizuar); Parashikimi (Ekonomik); Makinat per transport 

mallrash (Vendndodhja e tyre) nga kompjuteri; Klasifikimi i leshit; Hotele (Menaxhim 

biznesi  nga); Agjenci te Import-eksportit; Asistence ne menaxhimin industrial 

(komercial ose); Agjenci informuese (Komerciale); Informacion (Biznes); Kerkime 

(Biznes); Hetime (Biznes); Lokalizimi i makinave per transport mallrash me ane te 

kompjuterit; Menaxhim (Sherbime keshilluese per biznese); Asistence menaxhimi 

(Komerciale ose industriale); Menaxhim (i dosjeve te kompjuterizuara); Konsulence 

menaxhuese (Personel);  Studimi i Tregut; Studimet e marketingut;  Modelim për 

reklamat apo promovimin e shitjes; Shërbimet per shkurtim te lajmeve; Abonime per gazeta 

(Aranzhim) [per te tjeret]; Dhenie me qera te makinerive dhe pajisjeve per zyre 

; Reklamim te drejtperdrejte ne rrjet kompjuterk; Sondazhe te opinionit;  Organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime 

komerciale ose reklamuese; Reklamim i jashtem; Pregaditja e listes se pagave; 

Konsulence per menaxhim te personelit; Rekrutim i personelit; Fotokopjimi; Sondazhe 

(Opinioni); Perpunimi (fjaleve); Shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; Testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; 
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Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve publicitare; Publicitet; Agjencitë 

publicitare; Përgatitje te kolonave publicitare; Dhenie me qera e materialeve publicitare; 

Tekste publicitare (Publikimi i tyre); Reklamim me radio; Radio reklama; Rekrutim 

(Personelit); Shërbimet e Zhvendosjes për bizneset; Dhenie me qera e hapsirave 

reklamuese; Dhenie me qera e kohes reklamuese ne mediat e komunikimit; Dhenie me qera 

e makinave fotokopjuese; Dhenie me qera e makinave shitese; Dhenie me qera (makinave 

dhe pajisjeve per zyret); Dhenie me qera (Materialeve publicitare); Riprodhim 

(Dokumente); Kerkime (Biznes); Promovim i shitjes [per te tjeret]; Mostra (Shperndarja); 

Sherbime te sekretarise; Zbukurim i dritareve te dyqaneve; Stenografi; Deklaratat e 

llogarive (hartimi i); Informacioni statistikor; Abonime (Aranzhimi i gazetave) [per te 

tjeret]; Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Pregaditja e 

taksave; Pergjigje ne telefon [per abonuesit e padisponueshem]; Reklamim televiziv; 

Reklama televizive; Testim (Psikologjik) per perzgjedhjen e personelit; Druri (vleresimi i 

qendrueshmerise); Panaire (Organizimi i) për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Transkriptim; Shtypje; Perditesim i materialit reklamues; Vleresim i qendrueshmerise se 

drurit; Makinerite per shitje (dhenie me qera); Perpunim teksti.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore;  Akademite 

[edukim]; sherbimet e parkut te lojerave (ofrimi);  

Parqet per argetim; Argetime; Trajnimi i kafsheve; Aranzhimi dhe drejtimi i kolokviumeve; 

Aranzhimi dhe drejtimi i konferencave; Aranzhimi dhe drejtimi i kongreseve; Aranzhimi 

dhe drejtimi i seminareve; Aranzhimi dhe drejtimi i simpoziumeve; Aranzhimi dhe drejtimi  

i puntorive (trajnime); Aranzhimi i konkurseve te bukurise; Konkurse te bukurise 

(Aranzhimi i); Shkolla me konvikte; Prenotim i uleseve per shfaqje; Sherbime te librarive 

mobile; Libra (Publikimi i); Sherbime kampimi (Festa)[argetim]; Sherbime kampimi 

(Sport); Pajisje kazinoje [bixhoz](Furnizim); Filma kinemaje (Dhenie me qera te); Pajisje 

kinemaje (Furnizim); Cirk; Sherbime per klube [argetim ose edukim]; Kolokviume 

(Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kompeticione (Organizimi i tyre); [edukative ose 

argetuese]; Kompeticione (Organizimi i sporteve); Konferenca (Aranzhimin dhe 

drejtimin e tyre); Kongrese (Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kurse me 

korespondence; Sherbime te imazheve digjitale; Sherbime diskoteke; Pajisje per zhytje 

(Dhenie me qera e rrobave); Dublim; Editimi (Videokaseta); Informacione 

edukimi; Edukim (Religjioz); Ekzaminime edukative; Sherbime edukative; publikimet 

elektronike ne desktop; Sherbime argetimi; Argetim; Informata argetimi; Ekspozita 

(Organizim i tyre) per qellime kulturore ose edukative; Produksione filmi; Sherbime 

lojrash qe ofrohen on line [nga rrjeti i kompjuterit]; Pajisje per lojen e Golfit (furnizim); 

Guida (Profesionale) [keshilla educative ose trajnuese]; Keshilla per 

gjimnastike; Sherbime te klubeve shendetesore;  Sherbime kampimi per pushime 

[argetim];  Informacione (Edukimi); Informacione (Argetimi); Informacione 

(Rekreacioni); Sherbime udhezimi; Interpretimi (gjuha me shenja); Librari me 

qera; Librari (Huazim); Sherbime te librarive (Levizese); Performanca Live 

(Presentimi i tyre); Lotari (Operim); Mikrofilmim; Sherbime te librarive 

levizese; Modellim per artiste; Piktura levizese (dhenie me qera te tyre); Projektore te 

filmave dhe aksesoreve te tyre (dhenie me qera); Studio filmi; Pajisje per kinema 

(sigurimi i tyre); Pajisje per muze (sigurimi i tyre [prezantim, ekspozime]; Sherbime per 

kompozime muzikore; Halla muzikore; Sherbime per raportim lajmesh; Klube 

nate; Skolla per Motra medicinale; Organizim i lotarive; Sherbime orkestrash; 
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Organizime te ballove; Organizim i kompeticioneve [edukative ose argetuese]; Organizimi 

i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Organizim i shfaqjeve [sherbime 

sipermarrese];  Organizim i kompeticioneve sportive; Parqe (Argetim); Planifikim i 

festave [argetim]; Performanca (Paraqitje live); Raportim fotografik; 

Fotografi; Edukimi Fizik; Planifikim (Festa) [argetim]; Trajnime praktike [demostrime]; 

Produksione te programeve per radio dhe televizion; Produksione te shfaqjeve; 

Produksione (Film videokaseta); ofrimi i sherbimeve te parkut te lojerave; Ofrim i 

sherbimeve karaoke; Ofrimin e publikimeve elektronike on-line [jot e shkarkueshme]; 

Sigurimi i objekteve sportive; Publikimi i librave; Publikimi i librave elektronike dhe 

revistave on-line; Publikimi i teksteve [te ndryshme nga tekstet publicitare]; Programet 

radiotelevizive (Prodhimi i tyre); Sete Radio televizive (Dhenie me qera); Radio argetime; 

Regjistrues (Dhenie me qera te videokasetave); Sherbime te studiove regjistruese; Pajisje 

rekreative (sigurimi i tyre); Informata per rekreacion; Edukim fetar; Dhenie me qera e 

audio pajisjeve; Dhenie me qera e kamerave;  Dhenie me qera e  filmave te kinemase;  

Dhenie me qera e aparateve te ndricimit per setet teatrore dhe ose studio televizive; Dhenie 

me qera e filmave; Dhenie me qera e projektoreve te filmave dhe pajisjeve te 

tyres;Dhenie me qera e seteve radio televizive; Dhenie me qera e skenave per 

shfaqje; Dhenie me qera e rrobave dhe pajisjeve per zhytje; Dhenie me qera e 

regjistrueseve te zerit; Dhenie me qera e pajisjeve sportive [pervec 

automjeteve]; Dhenie me qera e objekteve te staiumit; Dhenie me qera e 

skenave; Dhenie me qera e fushave te tenisit; Dhenie me qera e video 

kamerave; Dhenie me qera te regjistruesve te videokasetave; Dhenie me qera e 

videokasetave; Sherbime te gazetareve (Lajme); Shkolla (Konvikte); Shkolla 

(cerdhe); Sherbime per shkrimin e skenareve; Seminare (Aranzhimi dhe drejtimi i 

tyre); Skena per shfaqje (dhenie me qera te tyre); Shfaqje (Prodhimi i tyre); Interpretim 

i gjuhes me shenja; Regjistrues te zerit (Dhenie me qera te tyre); Sherbime per kampe 

sportive; Pajisje sportive (Dhenie me qera te tyre) [pervec automjeteve]; Ngjarje sportive 

(kordinimi i tyre); Objekte te stadiumeve (Dhenie me qera);  

Skena (Dhenie me qera te tyre); Studio (Filmi); Simpoziume me titra  (Aranzhimi dhe 

drejtimi i tyre); Mesimedhenie; Argetim televiziv; Programe televizive (Produksion i 

radio dhe); Sete televizive (Dhenie me qera te radio dhe); Tekste (Publikimi i tyre), te 

ndryshme nga tekstet publicitare; Produksione tetrore; Caktimi i orarit te ngjarjeve sportive; 

Trajnim (Kafshe); Trajnim (Praktik) [demonstrim]; Perkthim; Pagesa shkollimi; Editim 

i videokasetave; Produksion i filmave ne videokasete; Videokaseta (Dhenie me qera te 

tyre); Videoregjistrim; Guida profesionale [keshilla educative ose trajnuese]; Puntori 

(Aranzhimi dhe drejtimi i tyre) [trajnim]; Kopshte zologjike.  
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(511) 28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve. Pistoleta me ajrore [lodra]; 

makina dëfryese, automatike dhe qe operohen me monedha; implemente te Harkutt; lojërat 

Backgammon; Çanta te projektuara veçanërisht për ski dhe derrasen e surfimit; Karrem 

(peshkim artificial); Balona (Luajtje);  Topa për lojëra; Topa për lojëra (te vegjël-); Zile 

per bare; Doreza bejzbolli;   Shkop për lojëra; doreza goditese [aksesorë për lojërat]; 

Këmbanat për pemët e Krishtlindjeve; Rripa (per heqje te peshes) [artikuj sportive); 

Biçikleta (të palëvizshme per ushtrime); Topa të bilardos; Kellefe te stekave te 

bilardos; Steka te bilardos; Markere te bilardos; Mbeshtetese te tavolines se 

bilardos; Tavolina te bilardos; Tavolina te bilardos (qe operohen me monedha); Bingo 

karta; Indikatore per grepa [pajisje peshkimi]; Sensore per grepa [pajisje peshkimi]; 

Qeset e brendshme te topave per lojera; Blloqe (ndertim) [lodra]; Lojera me 

tabele; Tavolina per trup; Aparate per Body-building; Aparatet per trajnim te 

trupit; Bon bone (Eksplozive) [krekere per krishtelindje];  Çizme (patinazhi) me patina 

bashkangjitur;  Aparate dhe makineri per boulling; Perkules për hark; doreza boksi; 

blloqe ndërtimi [lodra]; Lojera ndertuese; Rrjeta per flutura; Mbajtese qirinjesh per 

pemen e krishtelindjeve; Kapake per pistoleta [lodra]; Letra (Bingo); letra (per 

lozje); Shkumes per steak te bilardos; Tabela dame;  Damë [lojra]; lojëra 

shahu; Tabela shahu; Fryres gjoksi [ushtrues]; Mbeshtetes te pemes se krishtelindjeve; 

Pemët e Krishtlindjeve nga materiale sintetike; pemët e Krishtlindjeve (Stolitë për) [me 

përjashtim të artikujve per ndriçim dhe ëmbëlsira]; Kurthe nga Pellumba nga argjila; 

Pellumba nga argjila [caqe]; Takeme per alpiniste; Klube (Golf); Tavolina te bilardos qe 

operohen me monedha; Konfeti; aparat lidhes; Cosaques [fishekzjarre loder]; disqe 

numeruese per lojera; Mbulesa për ski (Shuall); kaçile [pajisjet e peshkimit]; çanta te 

kriketit; Kellef per steka (Biliard); Steka (Biliard); Gota per zare; Pikado; Gracka per gjueti 

ose peshkim; Kepela shperthyese [lodra]; Zare; Zare (kupa për); Disqe për sportet; mjete 

riparuese per Divot [pajisje golfi]; Kukulla; Shtreter per kukulla; Rroba per kukulla; Shishe 

ushqyese per kukulla; Shtepi per kukulla; Dhoma per kukulla; Domino; Tabela Dame; 

Dame [lojra]; Shtangë dore; Skaje te skive; Mbrojtese te brrylit [artikuj sportiv]; Biçikleta 

per ushtrime (Rotulluese te palevizshme); Biçikleta ushtrimi (të palëvizshme); Ushtruesit 
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[zgjerues]; Bon bone eksplozive [krekere per krishtelindje]; paijsjet levizese per parqe 

lodrash; Shishe per ushqim (Kukulla); Doreza skerme; Maska skerme; Arme skerme; grepa 

peshkimi; Takeme peshkimi; lopata kembesh për notim; Pluskues për peshkim; Disqet 

fluturuese [lodra]; fletepalosje per ndarje; Futboll (Tavolina per brenda); thirrjet e 

shpezeve (gjueti); Lojra*; Lojra (Automatike) te ndryshme nga ato te marresit televiziv; 

Lojra (me top); Lojra (me shkop); Lojra (disqe rrotulluese); Lojra (me sfera); Lojra te 

ndryshme nga ato te adaptuara per perdorim me marres televiziv (Aparate per elektronike); 

Dorashka (Skerme); Doreza (Bejzboll); Doreza (Boksi); Doreza (Skerme); Doreza per 

lojra; Doreza (Golfi); Canta Golfi, me ose pa rrota; Klube Golfi; Doreza Golfi; Arme 

(Harpun) [artikuj sportiv]; Arme (Paintball)  [aparate sportive]; Korda per 

peshkim; Korda per Reketa;  Gjimnastikës (Pajisje për); fluturake pa motorr;  

Takeme (Alpiniste); Takeme per veliera; Arme harpun [artikuj sportiv]; Shkopinje 

Hokeji; Grepa (peshkim); lojerat; thirrjet e gjuetise (loje); Patina akulli; Futboll 

per brenda (Tavolina per); rollera ne nje linje; lojerat enigmatike Jigsaw; barcoleta 

(Praktike) [risi]; Kaleidoskope; Cikrrike per vela; Vela; Mbrojtese gjuri [artikuj 

sportiv]; Rrjeta ulese per peshkatare; Takeme per peshkim; Karrem per gjueti ose 

peshkim; Mah-jong; Sfera per lojra; Marioneta; Markues (Biliard); Maska 

(Skerme); Maska (Teatri); Maska (lodra); Direke per anije me vela; Mobila [lodra]; 

Modele veturash (te vogla); Rrjeta (Flutura); Rrjeta per sport; Rjeta (leshuese) per 

peshkatare; Birila; risi per ahengje, vallezime [favore]; Stoli per pemet e krishtelindjeve 

[pervec artikujve ndricues dhe embelsirave]; Mbeshtjellese (Mbrojtese) [pjese te kostumeve 

sportive]; Arme per Paintball [aparate sportive]; Paintball [municione per armet e 

paintballit] [aparate sportive]; Paraglajder; Lojra per sallone; Lojra per sallone; Kapela 

goditese [lodra];  Ushtrime fizike (Makina Piñatas); Pistoleta (Kapake per) [lodra]; 

Pistoleta (lodra); veglat per rregullimin e pikes se hedhjes (pajisje golfi); Balona 

lodra; Topa per loje; Letra per loje;  lodra prej pelushi; Pishina (notimi) [artikuj per 

loje);  Tregim anekdotash [risi]; Mbeshtjellese per mbrojtje [pjese te kostumeve sportive); 

Thase per goditje; Kukulla; Loje me rrathe; Reketa; Reketa (korda per); Reketa 

(Spango per); Makina loder Radio-kontrolluese; Rraketake [gjesende per loje]; Cikrrik per 

peshkim; Aparate rehabilitimi (te Trupit ); Lojera ne ring; Kuaj tundes;  Shkopinj për 

peshkim; patina rrotulluese; Rrotulluese per ushtrime ne nje vend bicikletas; Dhoma 

(Kukulla); Kolofon qe perdoret nga atletet; Rrota te ruletes; Anije me vela; Anije me 

vela (Takeme per); Anije me vela (Direk per); Modele te vogla veturash; Skuter [lodra];  

Gerryerese për ski; Lekure fokash [mbeshtjellese per ski]; Mbrojtese te kercirit [artikuj 

sportiv]; Rakete badmintoni; Skejtborde; Patina (Akull); Patina (rollera ne nje linje); Patina 

(Rrotulluese); Kepuce patinash te ngjitura per patina; Lidhese te skive; Ski; Ski dhe derrasa 

surfimi (Canta te dizajnuara veqanerisht per) derrasa surfimi (Canta te dizajnuara 

veqanerisht per ski dhe); Ski (Tehet e); Ski (Mbeshtjelles te shuallit per); Ski (dyll per); 

Birrila; Birrila [lojra]; Slita [artikuj sportiv]; Rreshqitese [gjesende per loje]; Hobe per 

gjuajtje [artikuj sportiv]; Bore per pemet e krishtlindjeve (Artificiale); Globe debore; 

Kepuce debore; Flluska sapuni [lodra]; Mbeshtjelles shualli per ski; Maja rrotulluese 

[lodra]; Derrasa me suste [artikuj sportiv]; Kallepe te startimit (nisjes) [per sport]; Bicikleta 

te palevizhme per ushtrime; Spango per reketa; Derrasa surfimi; Ski surfimi; Rripa surfimi; 

Pishina notimi [artikuj per luajtje]; Rrjeta notimi [lopata kembesh per notim]; Luhatese; 

Tabele tenisi (Tabele per); Tabela per futboll qe luhet brenda; Tabela per tabela tenisi; 

Takeme (Peshkim ); Caqe; Arusha Tedi; Aparatet per gjuajtjen e topave te tenisit; Rrjeta 
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tenisi; Maska Teatri; Kellefe (steke Biliardi); Vegla (per nivelim)[pajisje golfi]; Maja 

(Rrotulluese) [lodra]; Maska lodra; Pistoleta lodra; Makina lodra; lodra; Lodra per kafshet 

shtepiake; Kurthe (Pellumba argjile); Shkopinje rrotullues; Makina (lodra Radio-

kontrolluese); Vetura (modele te vogla); Ski uji; Dyll per ski; Arme (Skerme); Rripa 

per heqje peshe [artikuj sportiv].  

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

Llogaritë (Përpilimi i deklaratave të);  Reklamim; Agjenci Reklamimi;  Reklamim me 

ane te postes;  Materiale reklamimi (Përditësimi i); Ceshtje reklamimi (Shperndarja 

e); Hapsira reklamimi (Dhenie me qera e); Analiza (cmimi i kostos);  Pergjegje (Telefon) 

[per abonentet e padisponueshem];  Vlerësimet (Biznes); Rregullimin e abonimeve per 

gazeta [për të tjerët]; Artiste (Menaxhim i biznesit per performanca); Asistence (Menaxhim 

biznesi); Aukcionimin;  Auditimin; Faturimin; Mbajtjen e kontabilitetit; Vlerësime të 

biznesit; Konsulence biznesi (Profesionale); Informacione te biznesit; Kërkimet e biznesit; 

Hetime te biznesit; Menaxhim te biznesit dhe konsulence organizimi; Asistence per 

menaxhim te biznesit; Konsulence per menaxhim te biznesit; Menaxhim biznesi per hotele; 

Menaxhim biznesi per artistet qe  

performojne; Konsulence organizimi te bizneseve; Kerkime biznesi; Bizneseve  

(sherbime relokimi per);  Agjencitë e informacionit tregtar; Asistenca menaxhimit 

komerciale ose industriale; Hartimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

Bazat e të dhënave kompjuterike (Përpilimi i informatave në); Bazat e të dhënave 

kompjuterike (Sistemimi i informacionit në); Kompjuter (Vendndodhja e makinave te 

transportit te mallrave nga);  Konsulencë (biznes Professional); Analiza çmimi i kostos; 

Kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike [për të tjerët]; Demonstrimi i 

mallrave; Reklamim i drejteperdrejt me poste; Shperndarja e materialeve reklamuese; 

Shpërndarja e mostrave; Riprodhim i dokumenteve; Parashikim ekonomik; Ekspert te 

eficiences; Agjenci punesimi; Vleresim i qendrueshmerise se drurit; Vleresim i 

leshit; Ekspozita (Organizimi i) per qellime komerciale ose reklamuese; Menaxhim i 

dokumentave (i Kompjuterizuar); Parashikimi (Ekonomik); Makinat per transport 

mallrash (Vendndodhja e tyre) nga kompjuteri; Klasifikimi i leshit; Hotele (Menaxhim 

biznesi  nga); Agjenci te Import-eksportit; Asistence ne menaxhimin industrial 

(komercial ose); Agjenci informuese (Komerciale); Informacion (Biznes); Kerkime 

(Biznes); Hetime (Biznes); Lokalizimi i makinave per transport mallrash me ane te 

kompjuterit; Menaxhim (Sherbime keshilluese per biznese); Asistence menaxhimi 

(Komerciale ose industriale); Menaxhim (i dosjeve te kompjuterizuara); Konsulence 

menaxhuese (Personel);  Studimi i Tregut; Studimet e marketingut;  Modelim për 

reklamat apo promovimin e shitjes; Shërbimet per shkurtim te lajmeve; Abonime per gazeta 

(Aranzhim) [per te tjeret]; Dhenie me qera te makinerive dhe pajisjeve per zyre 

; Reklamim te drejtperdrejte ne rrjet kompjuterk; Sondazhe te opinionit;  Organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime 

komerciale ose reklamuese; Reklamim i jashtem; Pregaditja e listes se pagave; 

Konsulence per menaxhim te personelit; Rekrutim i personelit; Fotokopjimi; Sondazhe 

(Opinioni); Perpunimi (fjaleve); Shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; Testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; 

Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve publicitare; Publicitet; Agjencitë 

publicitare; Përgatitje te kolonave publicitare; Dhenie me qera e materialeve publicitare; 

Tekste publicitare (Publikimi i tyre); Reklamim me radio; Radio reklama; Rekrutim 
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(Personelit); Shërbimet e Zhvendosjes për bizneset; Dhenie me qera e hapsirave 

reklamuese; Dhenie me qera e kohes reklamuese ne mediat e komunikimit; Dhenie me qera 

e makinave fotokopjuese; Dhenie me qera e makinave shitese; Dhenie me qera (makinave 

dhe pajisjeve per zyret); Dhenie me qera (Materialeve publicitare); Riprodhim 

(Dokumente); Kerkime (Biznes); Promovim i shitjes [per te tjeret]; Mostra (Shperndarja); 

Sherbime te sekretarise; Zbukurim i dritareve te dyqaneve; Stenografi; Deklaratat e 

llogarive (hartimi i); Informacioni statistikor; Abonime (Aranzhimi i gazetave) [per te 

tjeret]; Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Pregaditja e 

taksave; Pergjigje ne telefon [per abonuesit e padisponueshem]; Reklamim televiziv; 

Reklama televizive; Testim (Psikologjik) per perzgjedhjen e personelit; Druri (vleresimi i 

qendrueshmerise); Panaire (Organizimi i) për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Transkriptim; Shtypje; Perditesim i materialit reklamues; Vleresim i qendrueshmerise se 

drurit; Makinerite per shitje (dhenie me qera); Perpunim teksti.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore;  Akademite 

[edukim]; sherbimet e parkut te lojerave (ofrimi); Parqet per argetim; Argetime; Trajnimi i 

kafsheve; Aranzhimi dhe drejtimi i kolokviumeve; Aranzhimi dhe drejtimi i konferencave; 

Aranzhimi dhe drejtimi i kongreseve; Aranzhimi dhe drejtimi i seminareve; Aranzhimi dhe 

drejtimi i simpoziumeve; Aranzhimi dhe drejtimi i puntorive (trajnime); Aranzhimi i 

konkurseve te bukurise; Konkurse te bukurise (Aranzhimi i); Shkolla me 

konvikte; Prenotim i uleseve per shfaqje; Sherbime te librarive mobile; Libra 

(Publikimi i); Sherbime kampimi (Festa)[argetim]; Sherbime kampimi  

(Sport); Pajisje kazinoje [bixhoz](Furnizim); Filma kinemaje (Dhenie me qera te); Pajisje 

kinemaje (Furnizim); Cirk; Sherbime per klube [argetim ose edukim]; Kolokviume 

(Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kompeticione (Organizimi i tyre); [edukative ose 

argetuese]; Kompeticione (Organizimi i sporteve); Konferenca (Aranzhimin dhe 

drejtimin e tyre); Kongrese (Aranzhimin dhe drejtimin e tyre); Kurse me 

korespondence; Sherbime te imazheve digjitale; Sherbime diskoteke; Pajisje per zhytje 

(Dhenie me qera e rrobave); Dublim; Editimi (Videokaseta); Informacione 

edukimi; Edukim (Religjioz); Ekzaminime edukative; Sherbime edukative; publikimet 

elektronike ne desktop; Sherbime argetimi; Argetim; Informata argetimi; Ekspozita 

(Organizim i tyre) per qellime kulturore ose edukative; Produksione filmi; Sherbime 

lojrash qe ofrohen on line [nga rrjeti i kompjuterit]; Pajisje per lojen e Golfit (furnizim); 

Guida (Profesionale) [keshilla educative ose trajnuese]; Keshilla per 

gjimnastike; Sherbime te klubeve shendetesore;  Sherbime kampimi per pushime 

[argetim];  Informacione (Edukimi); Informacione (Argetimi); Informacione 

(Rekreacioni); Sherbime udhezimi; Interpretimi (gjuha me shenja); Librari me 

qera; Librari (Huazim); Sherbime te librarive (Levizese); Performanca Live 

(Presentimi i tyre); Lotari (Operim); Mikrofilmim; Sherbime te librarive 

levizese; Modellim per artiste; Piktura levizese (dhenie me qera te tyre); Projektore te 

filmave dhe aksesoreve te tyre (dhenie me qera); Studio filmi; Pajisje per kinema 

(sigurimi i tyre); Pajisje per muze (sigurimi i tyre [prezantim, ekspozime]; Sherbime per 

kompozime muzikore; Halla muzikore; Sherbime per raportim lajmesh; Klube 

nate; Skolla per Motra medicinale; Organizim i lotarive; Sherbime orkestrash; 

Organizime te ballove; Organizim i kompeticioneve [edukative ose argetuese]; Organizimi 

i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Organizim i shfaqjeve [sherbime 

sipermarrese];  Organizim i kompeticioneve sportive; Parqe (Argetim); Planifikim i 
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festave [argetim]; Performanca (Paraqitje live); Raportim fotografik; 

Fotografi; Edukimi Fizik; Planifikim (Festa) [argetim]; Trajnime praktike [demostrime]; 

Produksione te programeve per radio dhe televizion; Produksione te shfaqjeve; 

Produksione (Film videokaseta); ofrimi i sherbimeve te parkut te lojerave; Ofrim i 

sherbimeve karaoke; Ofrimin e publikimeve elektronike on-line [jot e shkarkueshme]; 

Sigurimi i objekteve sportive; Publikimi i librave; Publikimi i librave elektronike dhe 

revistave on-line; Publikimi i teksteve [te ndryshme nga tekstet publicitare]; Programet 

radiotelevizive (Prodhimi i tyre); Sete Radio televizive (Dhenie me qera); Radio argetime; 

Regjistrues (Dhenie me qera te videokasetave); Sherbime te studiove regjistruese; Pajisje 

rekreative (sigurimi i tyre); Informata per rekreacion; Edukim fetar; Dhenie me qera e 

audio pajisjeve; Dhenie me qera e kamerave;  Dhenie me qera e  filmave te kinemase;  

Dhenie me qera e aparateve te ndricimit per setet teatrore dhe ose studio televizive; Dhenie 

me qera e filmave; Dhenie me qera e projektoreve te filmave dhe pajisjeve te 

tyres;Dhenie me qera e seteve radio televizive; Dhenie me qera e skenave per 

shfaqje; Dhenie me qera e rrobave dhe pajisjeve per zhytje; Dhenie me qera e 

regjistrueseve te zerit; Dhenie me qera e pajisjeve sportive [pervec 

automjeteve]; Dhenie me qera e objekteve te staiumit; Dhenie me qera e 

skenave; Dhenie me qera e fushave te tenisit; Dhenie me qera e video 

kamerave; Dhenie me qera te regjistruesve te videokasetave; Dhenie me qera e 

videokasetave; Sherbime te gazetareve (Lajme); Shkolla (Konvikte); Shkolla 

(cerdhe); Sherbime per shkrimin e skenareve; Seminare (Aranzhimi dhe drejtimi i 

tyre); Skena per shfaqje (dhenie me qera te tyre); Shfaqje (Prodhimi i tyre); Interpretim 

i gjuhes me shenja; Regjistrues te zerit (Dhenie me qera te tyre); Sherbime per kampe 

sportive; Pajisje sportive (Dhenie me qera te tyre) [pervec automjeteve]; Ngjarje sportive 

(kordinimi i tyre); Objekte te stadiumeve (Dhenie me qera); Skena (Dhenie me qera te 

tyre); Studio (Filmi); Simpoziume me titra  (Aranzhimi dhe drejtimi i 

tyre); Mesimedhenie; Argetim televiziv; Programe televizive (Produksion i radio 

dhe); Sete televizive (Dhenie me qera te radio dhe); Tekste (Publikimi i tyre), te 

ndryshme nga tekstet publicitare; Produksione tetrore; Caktimi i orarit te ngjarjeve sportive; 

Trajnim (Kafshe); Trajnim (Praktik) [demonstrim]; Perkthim; Pagesa shkollimi; Editim 

i videokasetave; Produksion i filmave ne videokasete; Videokaseta (Dhenie me qera te 

tyre); Videoregjistrim; Guida profesionale [keshilla educative ose trajnuese]; Puntori 

(Aranzhimi dhe drejtimi i tyre) [trajnim]; Kopshte zologjike.  
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Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(511) 9   Aparate dhe pajisje për matje edhe atë për përdorim shkencorë, detarë, gjeodet, 

meteorologjik, industri dhe laboratorik; termometra të cilët nuk janë për përdorim 

mjekësorë; barometër, ampermetër, voltmetër, higrometër; aparate për testim të cilët nuk 

janë për përdorim mjekësor; teleskop, periskop, kompas për përcaktimin e drejtimit, 

indikator shpejtësie, aparate laboratorike, mikroskop, llupa (zmadhuese), destilator, 

shporeta dhe stufa për eksperimente laboratorike; aparate për xhirim, transmetim dhe 

reprodukim të zërit dhe fotografisë; kamerë, fotoaparat, aparate  televizive, videorekorder, 

CD dhe DVD plejer dhe rekorder, MP3 plejer, kompjuter, dekstop kompjuter, tablet 

kompjuter; mikrofon, zmadhuese zëri, degjuese; aparate për telekomunikime; aparate për 

reprodukim të zërit ose fotografisë; njesi periferike kompjuterike; aparate të telefonave 

mobil, këllëf për telefona mobil; telefon; shtypës kompjuteri, skener [pajisje për procesimin 

e të dhënave], makina fotokopjuese; bartësit magnetik dhe optik të të dhënave dhe softueri 

kompjuterik dhe programe të xhiruara me to; publikime elektronike të cilat mund të 

shkarkohën dhe të xhirohen; kartela të koduara magnetike dhe optike; antenë satelitore, 

zmadhuese për antena-valëmarres, pjesë për produkte të përmendura; botuesit e kartelave, 

numruesit automatik të monedhave [ATM]; komponente elektronike të cilat shfrytëzohen 

në pjesët elektronike të makinave dhe aparateve; gjysëm-përçuesit, qarku elektronik, qarku 

integral, çip [qark i integruar]; dioda, tranzistor [elektronik]; koka magnetike për pajisje 

elektronike; dorëz dere (bravë) elektronike, fotoçeliza, drejtues nga largësija për hapjen dhe 

mbylljen e dyerve, senzora optik; numërues dhe indikatorë për sasi  për matjën e sasisë së 

shpenzuar, ndërprerësit automatik të kohës (tajmer); rroba për mbrojtje nga fatkëqësitë, 

radiacioni dhe zjarri,  jelek sigurije dhe aparate dhe pajisje për shpetim; syza, syza të diellit, 

thjerrëza optike dhe këllëf, kontejner, pjesë të tyre dhe komponenta; aparate dhe 

instrumente për bartje, transformim, akumulim ose kontrollim të elektricitetit; priza 

elektrike, kuti shpërndarëse [rryme], ndërpreres elektrik, nderprerës të qarkut të rrymes; 

siguresa, përkufizues për ndriqim, kabllo për akumulatorë, pllaka të shtypura, elektrike, 

rezistues, elektrik, priza elektrike, transformatorë [rryme]; adaptues rryme, mbushës i 

baterive, zile elektrike për dyer, kabllo elektrike dhe elektronike, bateri, akumulues 

elektrik; alarm dhe alarm sigurie, përpos për automjete, zile elektrike; aparate dhe  

instrumente për sinjalizim; shenja ndriquese ose mekanike për përdorim në komunikacion; 

aparate për shuarjen e zjarrit, automjete zjarrfikësish, gypa zjarrëfikësish dhe topa uji me 

shtypje për gypa; radarë, sonarë, aparate dhe instrumente për kontrollim natën;  magnet 

dekorativ; metronom.   

11   Instalime ndriqimi;drita për automjete dhe për hapsira të brendshme dhe të 

jashtme;Instalime ngrohëse të cilat përdorin lëndë djegëse të forta, lëngshme ose gazi ose 

rrymë, brener për ngrohje qëndrore, brener për instalime të ngrohjes, radiator [ngrohje], 

shëndrruesit e ngrohjes, të cilët nuk janë pjesë të makinave, stufa, furra kuzhine, terminal 

kolektor solarë [ngrohje];instalacione për prodhimin e avullit, gazit dhe mjegullës, brener 

avulli të cilët nuk janë për pjesë makinash, gjenerator acetileni, gjeneratorë për oksigjen, 

gjeneratorë azoti;instalacione për klimatizim dhe ventilim;instalacione freskuese dhe ngirës 

të thellë;pajisje të cilat lëvizin me rrymë apo gaz, instalacione dhe aparate për zierje, tharje 

dhe vlim: aparate për zierje, tengjere elektrike për zierje, bojler elektrik, skara, tharëse 

elektrike për rroba;fen-tharëse flokësh;aparate për tharjen e duarve;instalacione sanitare, 

rubinet uji, instalacione për dush, toalet, kabina për pastrim dhe dush, vaska, dërrasa për 
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guasken e tualetit, lavaman, lavabo [pjesë te instalacioneve sanitare];aparate për zbutjen e 

ujit;aparate për pastrimin e ujit;instalacione për pastrimin e ujit;instalacione për pastrimin e 

ujit të ndotur;ngrohëse elektrike për krevat dhe batani elektrike, jo për përdorim 

mjekësor;jastek elektrik për ngrohje;ngrohës për këmbë elektrik apo jo 

elektrik;termofor;filtra për akuarium dhe aparate për filtrimin e akuariumit;instalacione 

industriale për zierje, tharje dhe ftohje;pasterizues dhe sterizues.   

 

 

 

(111)  22715 

(151)  22/03/2018 

(181)  14/04/2027 
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Osaka-shi, Osaka 550-0002, , JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1    Kemikalje, kemikalje industriale, kemikalje të cilat përdoren për bateri, kemikalje 

për prodhimin e pigmenteve, dioksid titaniumi për përdorim industrial, titaniumoxide, 

litium titanijumi, litijum oksid mangani, mjete fotokatalititike, oksidi i zingut për përdorim 

industrial, oksid kallaji për përdorim industrial, lyrës kimik për qelq, agjense sipërfaqësore 

aktive kimike, mjete për spërkatje, mjete për spërkatje për përdorim në bujqësi, kemikalje 

për përdorim  si lëndë të pa përpunuara për pesticide, kemikalje për përdorim në prodhimin 

e pesticideve, kemikalje për bujqësi, përveç fungicideve, preparate për shkatërrimin e 

bimëve të dëmshme, herbicide, insekticide dhe paraziticide, preparate për regullimin e 

rritjës së bimëve, kemikalje për përgaditjën e dheut-tokës, pleh artificial, prajmer git-ngjitës 

dritaresh, metale të pa ngjyrosura, minerale jo metalike, plastikë e pa përpunuar (plastika në 

formën fillestare).   

5   Herbicide, insekticide, nematicide, fungicide, preparate për shkatrrimin e dëmtuesve dhe 

rrënjeve, pesticide, rodenticide, fumingante (tymosës), repelente-rezistues për insekte, 

antiseptik, të gjitha mallërat e lartë përmendura për përdorim në bujqësi, farmakologji, 

preparate veterinere dhe sanitare, mjete farmaceutike për organet e tretjës, preparate 

farmaceutike për kafshë, barëra për përdorim veterinerë, letër reagjense për përdorim 

mjekësorë,  lëtër e vajosur (yndyrore) për përdorim mjekësor, maska sanitare, vafle për 

paketimin e dozave të barërave, fasha për lidhje, kapsula të zbrazura për produkte 

farmaceutike, leukoplaste për sy për përdorim mjekësor, fasha për vesh, pelena sanitare, 

tampona menstrual, peceta-shtroja higjienike, brekë higjienike, pambuk thithës, 

leukoplaste, fasha për lidhje, lëng për lidhje,  shtresa gjoksore për thithje të foshnjeve, 

shkopa nga pambuku për përdorim mjekësorë, material stomatologjik, çimento kockash për 

qellime kirurgjike dhe ortopedike, çimento kockash për qellime mjekësore, letër për kapjen 

e mizave, letër për mbrojtje nga molat (teja), suplemente-shtesa.   
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(111)  22717 

(151)  22/03/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/488 

(732)  ISHIHARA SANGYO KAISHA, 

LTD. 3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, 

Osaka-shi, Osaka 550-0002, , JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1    Kemikalje, kemikalje industriale, kemikalje të cilat përdoren për bateri, kemikalje 

për prodhimin e pigmenteve, dioksid titaniumi për përdorim industrial, titaniumoxide, 

litium titanijumi, litijum oksid mangani, mjete fotokatalititike, oksidi i zingut për përdorim 

industrial, oksid kallaji për përdorim industrial, lyrës kimik për qelq, agjense sipërfaqësore 

aktive kimike, mjete për spërkatje, mjete për spërkatje për përdorim në bujqësi, kemikalje 

për përdorim  si lëndë të pa përpunuara për pesticide, kemikalje për përdorim në prodhimin 

e pesticideve, kemikalje për bujqësi, përveç fungicideve, preparate për shkatërrimin e 

bimëve të dëmshme, herbicide, insekticide dhe paraziticide, preparate për regullimin e 

rritjës së bimëve, kemikalje për përgaditjën e dheut-tokës, pleh artificial, prajmer git-ngjitës 

dritaresh, metale të pa ngjyrosura, minerale jo metalike, plastikë e pa përpunuar (plastika në 

formën fillestare).   

5   Herbicide, insekticide, nematicide, fungicide, preparate për shkatrrimin e dëmtuesve dhe 

rrënjeve, pesticide, rodenticide, fumingante (tymosës), repelente-rezistues për insekte, 

antiseptik, të gjitha mallërat e lartë përmendura për përdorim në bujqësi, farmakologji, 

preparate veterinere dhe sanitare, mjete farmaceutike për organet e tretjës, preparate 

farmaceutike për kafshë, barëra për përdorim veterinerë, letër reagjense për përdorim 

mjekësorë,  lëtër e vajosur (yndyrore) për përdorim mjekësor, maska sanitare, vafle për 

paketimin e dozave të barërave, fasha për lidhje, kapsula të zbrazura për produkte 

farmaceutike, leukoplaste për sy për përdorim mjekësor, fasha për vesh, pelena sanitare, 

tampona menstrual, peceta-shtroja higjienike, brekë higjienike, pambuk thithës, 

leukoplaste, fasha për lidhje, lëng për lidhje,  shtresa gjoksore për thithje të foshnjeve, 

shkopa nga pambuku për përdorim mjekësorë, material stomatologjik, çimento kockash për 

qellime kirurgjike dhe ortopedike, çimento kockash për qellime mjekësore, letër për kapjen 

e mizave, letër për mbrojtje nga molat (teja), suplemente-shtesa.   

 

 

 

(111)  22723 

(151)  22/03/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/489 

(732)   NUTRINAT AG  c/o Engel Copera 

AG Waldeggstrasse 37 3097 BERN-

LIEBEFELD, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

(540)   
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(511) 29   Qumësht soje (zëvendësues i qumshtit); tofu (gjizë nga soja); ajkë soje; sojë e 

konzervuar, për ushqim; këto produkte janë fituar me kultivimin organik ose të përgaditur 

nga produktet e tyre organike.   

30   Preparate të punuara nga drithërat dhe /ose tofu- gjiza nga pure soje dhe/ose perimet; 

biskota; kuleç embëlsirë; bukë; salca; brumëra-shpageteri; buk e pjekur dy here; çokolata; 

kuleç ëmbelsirë nga xhenxhefili; lëngje nga drithërat;  këto produkte janë fituar me 

kultivimin organik ose janë punuar nga produktet e tyre organike.    

32   Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; preparate për përgaditjen e pijeve; 

lëngje nga perimet; këto produkte janë fituar më kultivimin organik ose të përgaditur nga 

produktet e tyre organike. 

 

   

 

 

(111)  22725 

(151)  22/03/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/490 

(591)  verdhë, portokall, kafe dhe bardhë 

(732)  NUTRINAT AG c/o Engel Copera 

AG  Waldeggstrasse 37 3097 BERN-

LIEBEFELD, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ushqim dietal dhe substanca për përdorim mjekësor; shtesa të ushqimit dhe shtesa 

për  ushqim të shëndetëshëm.   

29   Qumësht soje (zëvendësues i qumështit);  ajkë soje; pekmez; fruta të thara; fara për 

ushqim; lecitin-(substancë nga indet shtazore) për qellime kulinarie   

30   Miell dhe preparate të punuara nga drithërat; drithëra të përgaditura për konsumim; 

biskota; kuleç ëmbëlsirë; bukë; salca; brumëra-shpageteri; çokolata; kuleç ëmbëlsirë nga 
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xhenxhefili; ekstrakte tharmi për përdorim njerëzorë; musli-drithëra; kafe artificiale; 

grimësira me bazë drithërash; biskota për aperitiv; pllaka nga drithërat; bimë të thara;  

lëngje nga drithërat; drithëra të përpunuara   

32   Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; preparate për përgaditjen e pijeve; 

lëngje nga perimet   

 

 

 

(111)  22788 

(151)  28/03/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/493 

(591)  E kaltër, kaltër e ndritshme, e verdhë, 

e gjelbër,e gjelbër e ndritshme, e kuqe, e zezë 

dhe e bardhë. 

(732)  Koral Dairy SH.P.K Miradi e Ulët, 

Fushë Kosovë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi; pije me përzierje qumështi, me dominim të 

qumështit; ëmbëlsira, të përgatitura ose gjysmë të përgatitura, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; produkte të tharta qumështi, produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produktet e hirrës, për aq sa janë të 

përfshirë në klasën 29; gjizë dhe produkte gjize, i gjithë malli i lartpërmendur po ashtu si 

produkt i përzier, me dominim të qumështit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djathë, djathë i 

freskët dhe përgatitje djathi; ëmbëlsira, kryesisht nga qumështi dhe/ose të gjitha produktet e 

qumështit të lartpërmendur po ashtu me shtesa nga përgatitje pemësh, fruta të freskëta, me 

substanca të aromatizuara; i gjithë malli i lartpërmendur i klasës 29.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. 

   

 

 

 

(111)  22737 

(151)  22/03/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/494 

(591)  E kaltër, e bardhë, e zezë, e gjelbër, e 

kuqe. 

(732)  Koral Dairy SH.P.K Miradi e Ulët, 

Fushë Kosovë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi; pije me përzierje qumështi, me dominim të 

qumështit;ëmbëlsira, të përgatitura ose gjysmë të përgatitura, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; produkte të tharta qumështi, produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produktet e hirrës, për aq sa janë të 

përfshirë në klasën 29; gjizë dhe produkte gjize, i gjithë malli i lartpërmendur po ashtu si 

produkt i përzier, me dominim të qumështit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djathë, djathë i 

freskët dhe përgatitje djathi; ëmbëlsira, kryesisht nga qumështi dhe/ose të gjitha produktet e 

qumështit të lartpërmendur po ashtu me shtesa nga përgatitje pemësh, fruta të freskëta, me 

substanca të aromatizuara; i gjithë malli i lartpërmendur i klasës 29.   

35     Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 

 

 

(111)  22726 

(151)  22/03/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/495 

(591)  E kuqe, e zezë, e bardhë, e gjelbër, e 

kaltër, hiri. 

(732)  Koral Dairy SH.P.K Miradi e Ulët, 

Fushë Kosovë,, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi; pije me përzierje qumështi, me dominim të 

qumështit;ëmbëlsira, të përgatitura ose gjysmë të përgatitura, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; produkte të tharta qumështi, produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produktet e hirrës, për aq sa janë të 

përfshirë në klasën 29; gjizë dhe produkte gjize, i gjithë malli i lartpërmendur po ashtu si 

produkt i përzier, me dominim të qumështit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djathë, djathë i 

freskët dhe përgatitje djathi; ëmbëlsira, kryesisht nga qumështi dhe/ose të gjitha produktet e 
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qumështit të lartpërmendur po ashtu me shtesa nga përgatitje pemësh, fruta të freskëta, me 

substanca të aromatizuara; i gjithë malli i lartpërmendur i klasës 29.    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 

 

 

(111)  22724 

(151)  22/03/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/496 

(591)  E zezë, e verdhë e errët. 

(732)  Koral  Group SH.P.K Lagjja Veternik, 

pn, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobile, tavolina, karrige, divane, kolltukë, krevate prej druri; shtrat për fëmijë; 

pasqyra, korniza për piktura, raft rrobash, punime arti nga druri, komod ndarëse mobilesh 

nga druri, mbështetëse libri (për lexim), raft magazine, dyer për mobile, mbajtëse për vazo 

lulesh, raft dhe kabina për renditje, shkallë nga druri, enë nga druri, tavolina për shkrim, 

tavolina, kolltuk për pushim, mbështetëse këmbësh, shtupë mbyllës për shishe, perde 

tekstili të brendshme për dritare, mbulesa tavoline, mobile për zyre, bazamentet e krevatit, 

mobile, posaçërisht drunjte e gdhendur, tapiceri, vitrina; të mirat materiale prej druri që nuk 

janë të përfshira në klasa tjera; të gjitha produktet e më lartpërmendura për aq sa është i 

përfshirë në klasën 20.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 

 

 

(111)  22738 

(151)  22/03/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/497 

(732)  Koral Dairy SH.P.K Miradi e Ulët, 

Fushë Kosovë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KORAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë gjahu; ekstrakte mishi; mish i konservuar; mish i 

përpunuar; mish për salsiçe; mish i prerë në formë të fletëzave; ushqime nga mishi për 

rosticeri; ushqime të mishit të njohura si biftek, copëza, qofte; mishi i skuqur; fletza mishi; 

filetë pule; qofte; mish i grirë; qofte për hamburger; salsiçe; rosto viçi; ushqime nga mishi 

të përgatitura; mish dhe salsiçe të konservuara; mish i konservuar; pelte për mish; produkte 
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të përpunuara të mishit; ushqime të përgatitura të përbëra kryesisht nga mishi; ushqimet e 

përgatitura të përbëra kryesisht nga zëvendësuesit e mishit; hamburgerë, salsiçe, qofte; 

djathë; ekstraktet e mishit; qumësht dhe produktet e tij, djathë dhe produktet e djathit, gjizë, 

jogurt, kos, gjalpë, ajkë, vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

32   Pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate tjera për 

prodhimin e pijeve.     

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre;    

 

 

 

(111)  21959 

(151)  08/02/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/498 

(732)  VIZYONER GIDA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yavuz Selim 

mh, Yavuz Selim Cad. No:8/1, 

Esenaler, ISTANBUL, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.  

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm   

 

 

 

(111)  21960 

(151)  08/02/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/499 

(732)  YUCEL BORU VE PROFIL 

ENDUSTRISI ANONIM SIRKETI 

Kosuyolu Cad. Baris Mah. 1801 Sok., 

No: 22 41400, Gebze Kocaeli, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)  YUCEL BORU 
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(511) 6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll 

joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba 

prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të 

papërfshira në klasa të tjera; minerale. 

   

 

 

(111)  21961 

(151)  08/02/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/501 

(732)  Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot 

Spolka Cywilna Ul. Grunwaldzka 62a, 

37-700 Przemysl, PL 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  INGLOT 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë.   

 

 

 

(111)  21962 

(151)  08/02/2018 

(181)  18/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/504 

(300)  302016000105901  20/10/2016  IT 

(732)  ATAS SRL VIA NAZIONALE 279, 

42045 CODISOTTO di LUZZARA (RE), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  ATAS 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Agjentë kimik aktiv në sipërfaqe, detergjentë për përdorim në procese të 

prodhimit; mbushës për pjesë automobilistike; substanca për heqjen e shkëlqimit; tretës për 

llak; silikon; substanca për forcimin e gëlqeres; preparate për zbardhim (dekolorant); për 

përdorim në industri; kemikale industriale; kemikale të mbushura me tekstil; kemikale për 

materiale tekstili rezistente ndaj ujit; kemikale, përveq pigmenteve, për prodhimin e 

zmaltit; kemikale për dekarbonizimin e motorëve; kemikale për parandalimin e njollave për 

përdorim në pëlhurë; rrëshirë (ngjitës) për përdorim në industri; ngjitës për përdorim në 

industri; baza (preparate kimike); ngjitës për përdorim në industri.   

3   Tretës për gërryerje dhe fërkim; letër për shkëlqim; letër  për gërryerje; shkëlqyes për 

mobilje dhe dysheme; kremëra shkëlqyes; detergjentë; tjerë jo nga ata për përdorim në 

operimet e prodhimeve si dhe për qëllime mjekësore; lëngje jo-rrëshqitëse për larjen e 
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dyshemeve; lëngje për pastrimin e xhamit mbrojtës; vajëra për pastrim; preparate për 

shkëlqim; preparate për pastrim; preparate për heqjen e ndryshkut; për heqjen e yndyrës; jo 

për përdorim në proceset e prodhimit; preparate për heqjen e zmaltit; sapunë; pastrues 

njollash; preparate për lustrim; lecka me detergjent për pastrim; lecka për gërryerje; terpene 

(vajëra esenciale); terpentinë për heqjen e yndyrës; amoniak (alkalin i panqëndrueshëm); 

(detergjent); ajër ne kanaqe me presion për pastrim dhe heqjen e pluhurit; shkumës 

pastrues; preparate lustruese; lëngje jo-rrëshqitëse për larjen e dyshemeve; preparate 

shkëlqyese (lustruese); gur tripoli për shkëlqim; preparate për ruajtjen e lëkurës 

(shkëlqyes); dyll për automobilë; detergjent për automobilë; shkëlqyes per automobilë; 

preparate për pastrim për goma dhe rrota të automobilëve.   

5   Deodorantë, jo për përdorim nga njerzit apo për kafshë; deodorantë për veshje dhe 

materiale; preparate për pastrimin e ajrit; dezinfektues për përdorim në higjenë; preparate 

për shkatërrimin e kafshëve helmuese; deodorantë për makina.   

 

 

 

(111)  21963 

(151)  08/02/2018 

(181)  19/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/511 

(591)  E hirte dhe e verdhe 

(732)  UCB Biopharma SPRL  Allée de la 

Recherche 60 B-1070 Brussels, BE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte dhe substanca farmaceutike.   

 

 

 

(111)  21964 

(151)  08/02/2018 

(181)  19/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/512 

(732)  UCB Biopharma SPRL  Allée de la 

Recherche 60 B-1070 Brussels, BE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  MIVELI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte dhe substanca farmaceutike.   
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(111)  21965 

(151)  08/02/2018 

(181)  19/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/513 

(732)  UCB Biopharma SPRL  Allée de la 

Recherche 60 B-1070 Brussels, BE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte dhe substanca farmaceutike.   

 

 

 

(111)  21966 

(151)  08/02/2018 

(181)  19/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/514 

(732)  UCB Biopharma SPRL  Allée de la 

Recherche 60 B-1070 Brussels, BE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  EVENITY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte dhe substanca farmaceutike.   

 

 

 

(111)  21967 

(151)  08/02/2018 

(181)  19/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/520 

(732)  INTRAFFICO d.o.o. Augusta Brauna 

14, 71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre, materiale ndërtimore metalore (nga 

metali), ndërtesa (objekte) të transportueshme (të lëvizshme) nga metali, tela dhe kabllo jo-
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elektrik nga metalet e zakonshme, hekurishte, sende të vogla të pajisjeve metalike, tuba dhe 

gypa të metalit, mallra nga metalet e zakonshme që nuk përfshihen në klasat tjera.   

8   Pajisje të dorës dhe vegla (që operohen me dorë); krahë anësorë, makina rroje mekanike 

dhe elektrike, pajisje të dorës dhe vegla (që operohen me dorë); krahë anësorë, makina rroje 

elektrike.   

21   Pajisje shtëpiake ose enë kuzhine dhe kontejner, krehër dhe sfungjerë, brusha (përveç 

brushave për pikturim), materiale për prodhimin e brushave, artikuj për pastrim, sfungjer 

nga çeliku, xham i pa përpunuar apo gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), enë qelqi, enë porcelani dhe enë prej argjile që nuk përfshihen në klasat tjera.   

25   Veshje, këpucë, kapele.   

 

 

 

(111)  21968 

(151)  08/02/2018 

(181)  20/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/526 

(732)  PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starcevica 32 HR-48000 

Koprivnica, HR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ajvar; perime të thartuara; perime të përpunuara; perime të konzervuara; perime 

të përziera 

  

 

 

 

(111)  21969 

(151)  08/02/2018 

(181)  21/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/528 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG  Rötelstraße 35  74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BEVOLA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtojca ushqimore; preparatet multi-vitaminë; karamele mjekësore; ngjitës për 

përdorim dentar dhe stomatologji; ngjitës për proteza; preparatet mjekësore të kujdesit të 

gojës; preparatet për të lehtësuar dhëmbët; artikuj absorbues për higjienën personale; 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

653 

 

kremra antibakteriale për duar; pastruesit antibakterial për duar; sprej antibakterial; pelena 

letër; pelena për foshnje dhe mos përmbajtje; pelena për bebe të cilat përdorën si veshje;  

pelena për foshnje; peceta higjenike; produktet higjenike për femra; dezinfektantët; 

deodorant pëlhurë; peceta në formë  trekëndëshi [letër] për bebe; masë e butë e fuqishme 

për pjesen e mosmbajtjes; masë e butë nga letra për mospërmbajtje; llajnera për një 

përdorim prej celuloze për peceta; llajnera për një përdorim për pelena mospërmbajtëse; 

brekë të letrës për një përdorim për mbajtjen në vend të  pecetës për bebe; brekë prej 

celulozës për një përdorim për mbajtjen në vend të  pecetës për bebe; jastek për një 

përdorim për mos përmbajtjeje; pelena për një përdorim prej letre për mos përmbajtje; 

pelena për një përdorim për not për fëmijët dhe foshnjat; pelena për një përdorim për not 

për foshnjat; brekë për një përdorim për lëvizje të lirë [pelena]; pelena për një përdorim; 

pecetë në formë të letrës për bebe; pecetë formë të celulozës për bebe; preparatet e aromave 

neutralizuese për veshje dhe tekstil; xhel lubrifikant për përdorim personal; rripa për peceta 

[peshqir]; preparatet për higjenën e duarve; faculeta intime; veshje sanitare; preparate 

sanitare për qëllime mjekësore; brekë për mos përmbajtje; brekë, absorbuese, për 

mospërmbajtje; preparatet freskuese të ajrit; fashë menstruale; facoleta për një përdorim të 

mbushura me dezinfektues për qëllime higjienike; preparate dushi për qëllime mjekësore; 

artikuj absorbues sanitar; jastëk për nënat gjidhënëse; pelena pëlhurë; tampona sanitar; 

pelenë mbështjellëse; kremra mjekësore; preparatet mjekësore për kujdesin e flokëve; 

preparatet mjekësore për rritjen e flokëve; losione mjekësore për duar; pluhur mjekësor për 

trup; balsam mjekësor për buzë; preparatet mjekësore për kujdesin e buzëve; kremra 

mjekësore; xhel mjekësor për kujdesin oral; sprej mjekësorë për gojë; medikamente për 

akne; sprej mjekësorë për dhimbje të fytit; vajra mjekësore; kremra mbrojtëse (mjekësore); 

pudër mjekësore talkum; çamçakëz për qëllime mjekësore; lëngë për shpërlarjen e gojës 

(gangarë) për qëllime mjekësore; preparatet farmaceutike për kujdesin e lëkurës; vajra për 

djegie nga dielli; preparatet për djegie nga dielli për qëllime farmaceutike; pambuk 

antiseptik; fasho e lëngshme antiseptike; fasha për sy; fasha për fashim; pambuk për 

përdorim mjekësor; tampon dezifektues; materialet lidhëse dezinfektuese; fasha; fasho 

elastike [fasha]; llaçe anti-inflamatore analgjezik; materiale lidhëze të  ndihmës së parë; 

ngjitës për fashim; llaçe ngjitëse; jastëk corn ( jastëk të vegjël  të cilët vendosen në shputë 

të këmbës për shkak të presionit të ecjes) corn në formë unaze për këmbë ( jastëk të vegjël  

në formë unzae të cilët vendosen në shputë të këmbës për shkak të presionit të ecjes); 

facoleta te ngopura antiskeptike; ngjitës për qëllime mjekësore; shirita për venat me variçe; 

materialet lidhëse ngjitëse; fasha; fasha për përdorim si materialet lidhëse; llaçe mjekësore; 

tampon mjekësor; lidhëse, mjekësore; preparatet për trajtimin e djegieve; fasha për vesh; 

llaçe, materiale për fashim; llaçe që inkorporojnë një magnet; leukoplast corn; pambuk për 

përdorim mjekësor; leukoplast mustard; fashë e sterilizuar; tampon për qëllime mjekësore; 

facoleta për përdorim mjekësor; fasho për plagët e lëkurës; materiale lidhëse mjekësore; 

materiale lidhëse për djegje; fashë ngrohëse për qëllime mjekësore; vatë për qëllime 

mjekësore; tampon pambuku për qëllime mjekësore; material lidhëse për plagë   

8   Pajisje elektrike për stilizimin e flokëve; vegla për prerjen dhe heqjen e flokëve; pajisje 

për stilimin e flokëve; aparate që operohen me dorë për kujdesin kozmetik të vetullave; 

vegla dore për përdorim në kujdesin e bukurisë; gërshërë manuale; mjetet për manikyr dhe 

pedikyr; gërshërë; pajisje dore për flokë kaçurela; pllaka emeri; gërshërë për thonjë; pajisje 

për gërryerjen e lëkurës; vegla për manikyr; limë për thonjë; prerëse thonjësh; gërshërë për 

thonjë; set për manikyr; set për pedikyr; vegla për pedikyr; makinë prerëse për trajtimin e 
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lëkurës së thonjëve; piskatore për heqjen e vetullave; makina rroje; thika rroje; këllëf që 

përmbajnë brisqet e rrojës; brisqe për një përdorim; këllëfët për brisqe; tehe për makina 

rroje elektrike; brisk rroje; këllëfët e pajisjeve të rrojës   

10   Shishe me biberon; shishe me biberon për ushqim; biberona për foshnja [biberonët]; 

unaza për dhëmbë (për procesin e rritjes së dhëmbëve, veçanërisht dhëmbët e qumështit); 

pompa gjiri për përdorim nga nënat gjidhënëse; karficë për biberon; mbështjellëse për 

shishet e të ushqyerit për fëmijë; dhëmbët artificial   

16   Letër mëndafshi për largimin e grimit; përparëse letre për fëmijë; lloj pëlhurash për 

fytyrë prej letre; shami letre e trashë [për qëllime tualeti]; peshqir higjienik për duar prej 

letre; përparëse të letrës; jastëk grimi prej letre për largimin e grimit; peceta prej letre; 

peshqir fytyre prej letre; peshqir duarsh prej letre; shami letre; mbulesa tryeze  mats prej 

letre; shtupë prej letre; letër higjienike; letër për kapaka tualeti; pajisje për vendosjen e 

pecetave të letrës për tharjen e duarve; letër mëndafshi  për përdorime kozmetike; pecetë 

nga celuloza për qëllime kozmetike   

21   Vaskë për proteza; enë për pastat e dhëmbëve; furçë dhëmbësh, elektrike; brusha 

ndërdhëmbësh për pastrimin e dhëmbëve; aparat të ujit për pastrimin e dhëmbëve dhe 

mishrave  të dhëmbëve; pajisje pastruese ultrasonike për proteza dentare; furçë të 

dhëmbëve; enë për furça të dhëmbëve; mbajtësit e furçave të dhëmbëve; furçë të dhëmbëve 

për proteza të dhëmbëve; penj për pastrimin e dhëmbëve për qëllime dentare; pajisje 

dentare për penj; kruese dhëmbësh; mbajtëse muri për leter tualeti; këllëfe të përshtatura 

për veglat e tualetit; vegla shkopinjsh për përdorim në grim; vegla për kozmetikë; enë për 

kozmetikë; brusha për banjo; sfungjerë për banjo; raft plastik për banjo [rafte të vogëla]; 

pufje për pastrimin e trupit; brusha për higjienë personale; brusha për grim; kutia për shami 

letre; shishe spreji për kozmetikë; shishe spreji për sapun të lëngshëm [për qëllime 

shtëpiake]; shishe spreji për sapun të lëngshëm; vegla për kozmetikë; mbajtës qelqi për 

banjo; furça flokësh; mbajtës sapuni; sfungjerë gërryes për pastrimin e lëkurës; këllëf 

tualeti; brusha për thonj; kuti për mbajtjen e pecetave të letrës; perfume vaporizers; jastëk 

me shtresa ; sfungjerë trupi; bombol me vrimë nxjerrëse për shampon; bombol me vrimë 

nxjerrëse për top pambuku; brusha për shishe me biberon; brusha elektrike rrotulluese për 

flokë; furçë dhëmbësh manuale.   

 

 

 

(111)  22793 

(151)  28/03/2018 

(181)  21/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/532 

(591)  Gjelbër e hapur dhe gjelbër e mbyllur 

(300)  Nr. 30 2016 109 685.3       26/10/2016  

DE 

(732)  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-StraBe 1 76185  Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 3   Preparate për larje dhe zbardhim; preparate për pastrim, lustrim, heqjen e yndyrës 

dhe për gërryerje; sapunë; parfume, vajra esencialë, preparate për kujdesin ndaj trupit dhe 

bukurisë; losione për flokë; preparate për kujdesin ndaj dhëmbëve; preparatet kozmetike 

për banjë; produkte kozmetike, preparate kozmetike për buzë, sy, vetulla, thonjtë e duarve, 

thonjtë e këmbëve, për fytyrë ose duar; lapsa kozmetikë; preparate të kujdesit kozmetik për 

buzë, sy, vetulla, thonjtë e duarve ose të këmbëve; losione për trup; xhel dushi; deodorantë 

për njerëz ose për kafshë; parfume; kremra të lëkurës [për përdorim kozmetik]; gjalpë trupi 

[për përdorim kozmetik]; losione kozmetike të lëkurës; qumësht për fytyrë dhe trup [për 

përdorim kozmetik]; serume për lëkurë [për përdorim kozmetik]; preparate për fërkim për 

lëkurë [për përdorim kozmetik]; preparate për fërkim për duar [për përdorim kozmetik]; 

maska të bukurisë për duar; dorashka, të ngopura me losione kozmetike [për përdorim 

kozmetik]; buzëkuqe; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; maska të bukurisë; krem 

zbardhues për lëkurë; llak thonjsh; preparate makijazhi; losione për flokë; vajra esenciale 

prej drurit të kedrit; ngjyra flokësh; preparate për valëzimin e flokëve; qerpikë artificialë; 

preparate kozmetike për qerpikë; takëme kozmetike; mbushje pambuku për qëllime 

kozmetike; preparate për heqjen e makijazhit; sapunë dezinfektues; ujë zhaveli (zbardhues); 

ujë livande; ujë i aromatizuar; ujë tualeti; preparate depilimi; dyllë depilimi; ekstrakte 

lulesh [parfume]; makijazh; baza për parfumet prej luleve; preparate për tymosje [parfume]; 

vaj i bimës gaultheria; vazelinë për qëllime kozmetike; geraniol; yndyra për qëllime 

kozmetike; peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike; vaj 

jasemini; vaj livande; vajra për parfume dhe aroma; vaj trëndafili; vajra për qëllime tualeti; 

jonone [parfumeri]; losione për qëllime kozmetike; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; 

preparate për rrobalarje; produkte tualeti; esenca nenexhiku [vaj esencial]; nenexhik për 

parfume; sapunë mjekësorë; produkte kozmetike për vetulla; misk [parfumeri]; neutralizues 

për valëzim të përhershëm; shampo; thonj artificialë; preparate për kujdesin ndaj thonjve; 

parfume; preparate kozmetike për kujdesin ndaj lëkurës; sapunë kundër djersitjes së 

këmbëve; pomada për qëllime kozmetike; pudër makijazhi; preparate për rrojë; sapunë 

deodorantë; qeska për parfumimin e çarçafëve; sapunë tualeti; lapsa vetullash; pudër talk, 

për përdorim tualeti; ngjyra kozmetike; antiperspirantë [produkte tualeti]; sapunë 

antiperspirantë; qumësht bajamesh për qëllime kozmetike; preparate për rrezitje nën diell 

[produkte kozmetike]; produkte aromatike [vajra esencialë]; aroma [aromatizues] për pije 

freskuese [vajra esencialë]; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; ngjyra për mjekër; 

preparate kozmetike për humbje peshe; ngjitës për vendosjen e qerpikëve artificialë; 

transferë dekorativë për qëllime kozmetike; astringjentë për qëllime kozmetike; preparate 

zbardhuese [dekolorante] për qëllime kozmetike; preparate për pastrimin e protezave të 

dhëmbëve; shami të njomura me losione kozmetike; lustra për proteza dhëmbësh; ngjitëse 

për qëllime kozmetike; losione pas rroje; llak flokësh; maskara; lule të thara dhe erëza 

[aroma]; spraj për freskimin e gojës; xhel për zbardhimin e dhëmbëve; shkopinj temjani; 

preparate për aromatizimin e ajrit; shirita për freskimin e gojës; preparate dushi për qëllime 

personale higjienike ose deodorizuese [produkte tualeti]; preparate nga aloe vera për 

qëllime kozmetike; xhel masazhi përveç atyre për qëllime mjekësore; shkëlqim për buzë; 

balsame, përveçse atyre për qëllime mjekësore; shampo të thata; ngjitëse artistike për thonj; 

preparate për mbrojtje nga dielli; preparate për fërkim; preparate nga aloe vera për qëllime 

kozmetike; vajra masazhi për qëllime kozmetike; gargara jo mjekësore; vaj bajamesh; 

sapunë me bazë bajamet; qelibar [parfum]; sapunë për feksjen e tekstilit; sapunë rroje; 
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gargara, që nuk janë për qëllime mjekësore; dyllë për mustaqe; vajra esencialë prej limoni; 

ujë kolonje; ngjyrues për qëllime tualeti; letër zmerile; preparate heqjen e vernikut; ngjitëse 

për fiksimin e flokëve artificialë; kripëra zbardhuese; sodë zbardhuese; zbardhues rrobash; 

zmalt rrobash; dru aromatik; karabite prej metali [gërryese]; karabit prej silikoni [gërryes]; 

hi vullkanik për pastrim; krem këpucësh; preparate riparimi; preparate lustrimi; dyllë 

këpucësh; lustër për mobilie dhe dysheme; preparate shkëlqimi [lustër]; dyllë fabrikuesish 

të këpucëve; dyllë këpucëtarësh; dyllë për lavanderi; dyllë për dysheme nga parketi; dyllë 

lustrimi; dyllë rrobaqepësi; kimikate për gjallërimin e ngjyrave [ngjyra] për qëllime 

shtëpiake [lavanderi]; ruajtës të lëkurës [lustra]; produkte kozmetike për kafshët; shkumës 

pastrimi; heqës njollash; kremra lustrimi; sodë larëse, për pastrim; pasta për rripat për 

mprehjen e brisqeve; krem për lëkurë; preparate për heqjen e ngjyrës; preparate për heqjen 

e vernikut; temjan; preparate për qulljen e rrobave; esenca eterike; preparate pastrimi; letër 

lustruese; letër zmerile; gurë lustrimi; shtuf; safrol; sodë kaustike; terpentinë, për heqjen e 

yndyrës; vaj terpentine për heqjen e yndyrës; terpene [vajra esencialë]; leckë abrazive; 

leckë xhami qelqi; gur tripoli për lustrim; lëndë abrazive; letër abrazive; amoniak [alkale të 

avullueshme] [detergjent]; gurë alumi [astringjentë]; zbutës rrobash për përdorim në 

lavanderi; shampo për kafshët shtëpiake; ajër i konservuar me presion për qëllime pastrimi 

dhe heqjen e pluhurit; lecka të lagura me detergjent për pastrim; deodorantë për kafshë 

shtëpiake; shami të lagura me vajra esencialë për përdorim kozmetik dhe shami kozmetike 

të lagura paraprakisht; vajra, losione, kremra, pudra për qëllime kozmetike dhe preparate 

kozmetike për dush; preparate për larjen e trupit dhe xhel dushi; kremra për fytyrë, lëkurë 

dhe trup për përdorim kozmetik; ushqyes flokësh [për përdorim kozmetik]; kremra pas 

rroje; ujë tualeti; shkumë rroje; xhel rroje; kremra rroje, lapsa rroje [astringjentë]; 

eksfoliantë; spraj me ujë mineral për përdorim kozmetik; preparate për larjen e flokëve; 

vajra për qëllime pastrimi; preparate për pastrim të thatë; gurë rroje [astringjentë]; shami të 

lagura me vajra dhe losione kozmetike; makijazh për sy; konsilerë [kozmetikë]; zbutës 

kutikulash; kremra për kutikula; heqës të llakut thonjve; hollues të llakut thonjve; perla për 

thonj; ngjitëse dekorative për thonj   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinarie; preparate higjienike për përdorim mjekësor; 

ushqime dietetike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebet; shtesa ushqimore për njerëzit dhe kafshët; emplastër, materiale për fashimin e 

plagëve; preparate për mbushjen e dhëmbëve dhe material impresioni për qëllime dentare; 

dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide; preparate për 

pastrimin e ajrit; emplastër ngjitëse; preparate banje për qëllime mjekësore; kripërat për 

banjat me ujë mineral; banjat me oksigjen; ujë deti për banjë mjekësore; preparate 

terapeutike për banjë; preparate balsamike për qëllime mjekësore; fasha mjekësore; fasha 

për lidhje; balsame për qëllime mjekësore; bonbone, mjekësore; baltë mjekësore;  baltë për 

banjë; byzylyk për qëllime mjekësore; preparate për trajtimin e djegieve; preparate për 

kallot; preparate farmaceutike; rripa për peceta higjienike [peshqirë]; vatë për qëllime 

mjekësore; preparate kimiko-farmaceutike; shkopinj fumigues; preparate vitaminash; 

solucione për lente kontakti; preparate për djegiet nga dielli për qëllime farmaceutike; lapsa 

për dhimbje koke; lapsa kaustikë; preparate për morth; lapsa hemostatikë; ujë melise për 

qëllime farmaceutike; ujëra mineralë për qëllime mjekësore; kripëra të ujit mineral; ujë 

termal; lëvore bimësh për qëllime farmaceutike; eliksirë [preparate farmaceutike]; tretës për 

heqjen e emplastrave ngjitëse; purgativë; graso për mjelje; losione për qëllime 

farmaceutike; çamçakëz për qëllime mjekësore; brekë higjienike; tamponë higjienikë; 
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mbushje higjienike; peshqirë higjienikë; preparate farmaceutike për kujdesin e lëkurës; 

çajra  bimore për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike për trajtimin e zbokthit; 

preparate kundër djersitjes së këmbëve; preparate sterilizuese; pomada për trajtimin e 

djegieve nga dielli; kripëra vaske për qëllime mjekësore; pije dietetike të përshtatura për 

qëllime mjekësore; pentilinerë [higjienike]; preparate fumiguese për qëllime mjekësore; 

shami të lagura me losione farmaceutike; preparate me element gjurmë për përdorim te 

njerëzve dhe kafshët; gargara për qëllime mjekësore; deodorantë për rroba dhe tekstile; 

preparate për deodorizimin e ajrit; pilula për rrezitje; gargara mjekësore; preparate me aloe 

vera për qëllime farmaceutike; dezinfektues për qëllime higjienike; preparate për 

dezinfektimin e duarve; ngjitës për protezat e dhëmbëve; produkte për dhimbje koke; 

pambuk antiseptik; emplastra mjekësore; preparate për trajtimin e fshikave të forta në 

shputa; pambuk për qëllime mjekësore; kopër për qëllime mjekësore; infuzione mjekësore; 

çaj mjekësor; vaj i mëlçisë së merlucit; nervine (bimë për sistemin nervor); preparate 

kundër djersitjes; shirita ngjitës për qëllime mjekësore; peceta për inkontinencë (përmirrje 

natën); preparate pastrimi për lente kontakti; fibra dietetike; pantallona, absorbues, për 

inkontinencë; jastëkë për gjinj; çimento kockash për qëllime kirurgjike dhe ortopedike; 

supresantë të oreksit për qëllime mjekësore; preparate të dushingut vaginal për qëllime 

mjekësore; preparate për larjen e syve; pilula për supresimin e oreksit; pilula antioksidante; 

preparate mjekësore për qëllime hollimi; axhuvantë për qëllime mjekësore; alkool 

mjekësor; alkool për qëllime farmaceutike; anestetikë; antibiotikë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; preparate antiseptike; barna për përdorim nga njerëzit; barna për 

qëllime veterinarie; barna për qëllime dentare; preparate farmaceutike për përdorim okular; 

preparate bakteriale për përdorim mjekësor dhe veterinar; preparate bakteriologjike për 

përdorim mjekësor dhe veterinar; sedativë; preparate biologjike për qëllime mjekësore; 

preparate biologjike për qëllime veterinarie; depurativë; lapsa stiptikë; kontraceptivë 

kimikë; preparate kimike për diagnozën e shtatzënësisë; preparate kimike për qëllime 

mjekësore; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate kimike për qëllime 

veterinarie; deodorantë, tjera nga ato për njerëz ose për kafshë; detergjente për qëllime 

mjekësore; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor; ushqim dietetik i 

përshtatur për përdorim mjekësor; ilaçe për qëllime mjekësore; preparate albuminoze për 

qëllime mjekësore; enzime për qëllime mjekësore; enzime për qëllime veterinarie; 

preparate enzimatike për qëllime mjekësore; glukozë e përshtatur për përdorim mjekësor; 

camçakëz për qëllime mjekësore; infuzione mjekësore; hormone për qëllime mjekësore; 

preparate për dëbimin e insekteve; myshk irlandez për qëllime mjekësore; kapsula për 

barna; germicide; kompresa; pije qumështi me malt për qëllime mjekësore; qumësht 

bajamesh për qëllime farmaceutike; pije medicinale; preparate për rritjen e flokëve; bimë 

mjekësore; brekë higjienike; tamponë higjienikë; mentol; shtojca ushqimore minerale; ujëra 

minerale për qëllime mjekësore; preparate për lehtësimin e daljes së dhëmbëve; preparate 

kundër tenjave; letër kundër tenjave; shtesa ushqimore të përshtatura për përdorim 

mjekësor; vajra mjekësore; preparate antiparazitike; paraziticide; pastile për qëllime 

farmaceutike; nenexhik për qëllime farmaceutike; jastëkë për nyellin e këmbës; fenol për 

qëllime farmaceutike; pilula për qëllime farmaceutike; preparate antikriptogamike; kuti 

barnash, të bartshme, të mbushura; kripëra për nuhatje; vaj ricini për qëllime mjekësore; 

pomada për qëllime farmaceutike; lozengje me kripë amoniaku; kripëra për qëllime 

mjekësore; barna gjumi; çaj dobësimi për qëllime mjekësore; shurupe për qëllime 

farmaceutike; shirita për testime mjekësore; tinktura për qëllime mjekësore; glukozë për 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

658 

 

qëllime mjekësore; preparate për dushing vaginal; vazelinë për qëllime mjekësore; kuti të 

ndihmës së parë, të mbushura; digjestivë për qëllime farmaceutike; lapsa për lytha; lecka 

[shami] për larje të lagura me preparate farmaceutike; pelena prej tekstili për foshnja; 

brekë-peceta të foshnjave [brekë-pelena   

8   Vegla dhe pajisje dore (që operohen me dorë); takëme për ngrënie [thika, pirunë dhe 

lugë]; armë brezi; brisqe rroje; mashë; shtyse kutikulash; bigudi qerpikësh; prerëse 

mjekrash; gërshërë; dara thonjsh; piskatore kutikulash; piskatore për heqjen e qimeve; sete 

për pedikyrë; kuti për brisqet e rrojës; pajisje dore për rregullimin e flokëve; brisqe të 

rrojës; kuti për rrojë; lima thonjsh, elektrike ose jo elektrike; prerëse thonjsh, elektrike ose 

jo-elektrike; lustrues thonjsh, elektrikë ose jo-elektrikë; sete për manikyr; pajisje depilimi, 

elektrike dhe jo-elektrike; sete manikyri, elektrike; shkopinj manikyri [vegla manikyri]; 

shkopinj palisandëri [vegla manikyri]; mashë përdredhëse; rripa për mprehjen e brisqeve të 

rrojës; instrumente holluese; instrumente mprehëse; lima; instrumente të mprehjes së tehut; 

hekur polirimi [vegla lustrimi]; vegla për tatuazh; brisqe të rrojës, elektrike ose jo elektrike; 

takëme tavoline, në veçanti për fëmijët, gjithashtu të bëra prej plastike; gërshërë thonjsh për 

foshnja, elektrike ose jo elektrike; lugë senzor, në veçanti lugët që ndryshojnë ngjyrën nga 

temperatura; hekura rrafshues, jo elektrikë; pajisje për heqjen e qimeve (elektrike dhe jo-

elektrike); qethëse flokësh për përdorim personal, elektrike dhe jo-elektrike; nxjerrëse 

gozhdash; pajisje për shpimin e veshit; pajisje të dorës për përdredhjen e flokut; pajisje të 

dorës për rrudhosjen e flokut   

16   Letër, karton; material i shtypur; material libralidhës; fotografi; shkresori; ngjitëse për 

shkresori ose për qëllime shtëpiake; materiale të artistëve; furça të bojës; makina shkrimi 

dhe pajisje zyre (me përjashtim të mobilieve); materiale udhëzuese dhe mësimdhënie (me 

përjashtim të aparaturave); materiale prej plastike për ambalazhim, që nuk përfshihen në 

klasa tjera; shkronja tipografike; blloqe tipografike; thasë të ripërdorshëm prej letre ose 

plastike për ambalazhim; thasë prej letre për ambalazhim; thasë prej plastike për 

ambalazhim; letër; furça të piktorëve; letër higjienike; thasë prej letre; shami prej letre; 

shkresori; thasë [zarfe, qese] prej letre ose plastike, për ambalazhim; gluten [ngjitës] për 

shkresori ose për qëllime shtëpiake; shirita ngjitës për shkresori ose për qëllime shtëpiake; 

fasha ngjitëse për shkresori ose për qëllime shtëpiake; pastë niseshteje [ngjitës] për 

shkresori ose për qëllime shtëpiake; penel; shirita vetë-ngjitëse për shkresori ose për 

qëllime shtëpiake; grykëse prej letre; kuti prej kartoni ose letre; peceta prej letre për heqjen 

e makijazhit; peceta prej letre për tryezë; shami prej letre; shami prej letre për një përdorim; 

peshqirë prej letre për duar për një përdorim; rrecka prej letre për një përdorim; peshqirë 

prej letre për duar; peshqirë prej letre për fytyrë; tabela prej letre ose kartoni; ngjitëse 

[shkresori]; brusha shkrimi; instrumente shkrimi; fjongo prej letre; tabakë absorbues prej 

letre ose plastike; tabakë prej letre ose plastike për kontrollin e lagështisë; kuti lapsash; 

lapsa pastel; stilolapsa me majë shajaku; dispenserë të shiritit ngjitës [mjete të zyrës]; shirit 

i gomuar [shkresori]; bllok vizatimi; bllok [shkresori]; rrip dore për mbajtjen e 

instrumenteve të shkrimit; dizajne për zbukurim [paterne]; lagështues [mjete të zyrës]; letër 

thithëse; kuti prej kartoni në formë kapele; këmbalecë piktorësh; grafit lapsash; goma 

fshirëse; Lapsa qymyr druri; pjatëza për bojëra uji [akuarel] për artistë; lapsa pastel 

[krejonë]; paterne për rrobaqepësi; paterne për bërjen e rrobave; fjongo prej letre; shirita 

elastikë për zyra; shkopinj me ngjyrë; letër e parafinuar; stilolapsa për shenjëzim 

[shkresori]; libra; bllok shënimesh; mprehëse për lapsa kozmetikë; thasë [zarfe, qese] të 

plastikës, për ambalazhim; shtresa për një përdorim prej letre ose celuloze për ndërrimin e 
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pelenës; çanta prej letre, jo për ambalazhim; klishe thonjsh për manikyr [mjete kozmetike 

dhe tualeti].   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurë dhe gëzof kafshësh; sëndukë dhe valixhe 

udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala kuajsh; çanta; 

çanta udhëtimi të bëra prej materialeve plastike; lidhëse kafshësh prej lëkure; kuleta dore; 

kaishë për pajisjet e ushtarëve; shkopinj ombrellash; bastunë; bastunë me ulëse; çanta për 

lojë [aksesorë gjuetie]; çanta të shkollës; kuti kartelash [portofol]; kuti prej lëkurë në formë 

kapele; sëndukë udhëtimi; lidhëse këpucësh prej lëkure; kaishë prej lëkure; mbulesa të 

lëkurës [gëzofë]; lëkurë, e papërpunuar ose gjysmë të përpunuar; fije lëkure; lëkurë imitim; 

çantë shpine; çadra dielli; gëzof; doreza ombrellash; kuleta xhepi; çanta për pazar me rrota; 

çanta për pazar; çanta atashe; çanta për alpinistë; çanta për kampistë; çanta plazhi; çanta 

dore; çanta udhëtimi; çanta [zarfe, qese] prej lëkure, për ambalazhim komercial; palldëme 

prej lëkure; valixhe të vogla; sete udhëtimi [artikuj prej lëkure]; valixhe; doreza valixhesh; 

kuti prej lëkure ose prej lëkurës artificiale; çanta dore me rrjetë zinxhiri; kuti, prej lëkure 

ose lëkurës artificiale; sëndukë [bagazh]; çanta tualeti, jo të pajisura; kuti prej fibrave të 

vullkanizuara; krahoshe; çanta për veshje për udhëtime; çantë çelësash; çanta në formë 

rrjete për pazar; çanta për sport; hobe për bartjen e foshnjave; çanta për bartjen e foshnjave; 

çanta brezi; sëndukë; çanta tualeti, kuti tualeti; çanta; hunj për hajking; çanta hobe për 

bartjen e foshnjave; çanta për ndërrimin e foshnjës; kuti prej lëkure ose lëkure artificiale; 

çanta kozmetike që shiten bosh; thasë të ripërdorshëm   

21   Enë dhe kuti amvisërie dhe kuzhine; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç atyre që 

përdoren për ngjyrosje); materiale për bërjen e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; lesh 

çeliku; xham i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari); qelqurina, artikuj prej porcelani dhe prej argjile, që nuk përfshihen në klasa të 

tjera; brusha kozmetike; brusha për aplikimin e makijazhit; sfungjerë për aplikimin e 

makijazhit; brusha të thonjve; brusha të tualetit; artikuj të brushave; fije për brusha; krehër; 

lecka për pastrim; vegla kozmetike; krehër me dhëmbë të mëdhenj për flokë; kuti tualetit; 

sfungjerë tualeti; kuti krehërish; fleta xhami [material i papërpunuar]; furça katrani, me 

bisht të gjatë; pufe pudre; enë dhe vegla për qëllime amvisërie; krehër elektrikë; kuti pudre; 

kontejnerë për përdorim në amvisëri ose kuzhinë; brusha të vetullave; vegla tualeti; 

avullues parfumesh; furça të rrojës; mbajtëse të furçës së rrojës; furça dhëmbësh; furça 

elektrike, përveç pjesëve të makinave; furça elektrike për pastrimin e fytyrës; buste prej 

porcelani, argjile ose qelqi; aparat me ujë për pastrimin e dhëmbëve dhe gjingjivave; 

shporta për përdorim shtëpiak; furça dhëmbësh, elektrike; aparate deodoruese për përdorim 

personal; sfungjerë për qëllime shtëpiake; faqore; doreza për qëllime shtëpiake; dorashka 

për lustrim; gota prej letre ose plastike; fill për qëllime dentare; sfungjerë abraziv për 

pastrimin e lëkurës; pajisje për heqjen e makijazhit; vegla dhe enë amvisërie ose kuzhine; 

fshesa; kova; lavaman [enë]; kuti metalike për mbajtjen e peshqirëve të letrës; kuti sapuni; 

misurë [legenë]; ndezës parfumesh; furça për këpucë; gota [enët]; hekurosëse kravatash; 

dispenserë të letrave të tualetit; dispenserë sapuni; mbajtës sfungjerësh; pajisje dhe makina 

lustrimi, për qëllime shtëpiake, jo elektrike; materiale për shkëlqim, përveç preparateve, 

letrës dhe gurit; mbajtëse sapuni; mbajtëse pecetash; qelqurina të pikturuara; vepra arti prej 

porcelani, argjile ose qelqi; tabaka për qëllime shtëpiake; fshirëse pluhuri me pupla; lecka 

për fshirjen e pluhurit [rrecka]; figurina [statujëza] prej porcelani, qeramike, argjile ose 

qelqi; shtupë për pastrim; kapëse rrobash; gota për pije; çanta izotermike; gota, pjata me 

lëfyt; vaska foshnjash (portative); ngrohëse të shisheve për foshnja (jo elektrike); furça për 
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larjen e shishes dhe biberonit; furçat të flokëve; mbajtëse të shishes; kuti për drekim; kuti 

ushqimi për frigoriferë; enë ngrohëse (kontejnerë termoizolues); furça pudre; shporta 

mbeturinash; pajisje për heqjen e makijazhit, jo elektrike; avullues aerosoli, jo për qëllime 

mjekësore; kulluese të hirit (artikuj amvisërie); kupa; dërrasa për hekurosje; aparate 

deodoruese për përdorim personal; pllaka për një përdorim; kova akulli; furça elektrike, 

përveç pjesëve të makinave; shufra peshqirësh dhe unaza peshqirësh; kurthe insektesh; 

kontejnerë që e ruajnë nxehtësinë; shishe me izolim; qeramika për qëllime amvisërie; çanta, 

kuti ftohëse, portative, jo elektrike; pajisje pastrimi, që operohen me dorë; lecka pastrimi; 

lugë këpucësh; pajisje për pastrimin e këpucëve, jo elektrike; hekur i kallëpit (për të 

mbajtur këpucët në kallëp); mbajtës letrash higjienike; gota për pije; dërrasa për larje 

rrobash; govata; kruese dhëmbësh; kuti kruese dhëmbësh; ndarëse gishtërinjsh për përdorim 

në pedikurë [mjete kozmetike dhe tualeti]; mjete për aplikimin e qerpikëve artificialë [mjete 

kozmetike dhe tualeti]; gota të furçave të dhëmbëve   

24   Tekstile dhe mallra prej tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; batanije krevati; 

mbulesa tavoline; të linjta banje (përveç veshjeve); pëlhurë; çarçafë [tekstil]; peceta gotash 

[peshqirë]; dorashka për larje; shtresa të gomuara, tjera nga ato për shkresori; kanavacë 

[pëlhurë thesi] të linjta amvisërie; peshqirë prej tekstili; shami prej tekstili; peshqirë fytyre 

prej tekstili; shami prej tekstili për heqjen e makijazhit; të linjta amvisërie; stof nga imitimi 

i lëkurës së kafshëve; velenxë udhëtimi [mantel prehri]; të linjta krevati; këllëf jastëkësh; 

ndërresa krevatesh; mbulesa për jastëkë; mbulesa prej stofi të fiksueshme të kapakut të 

tualetit; perde dushi prej tekstili ose plastike; mbulesa shtrati; mbulesa për ulëset e 

fëmijëve; leckë për larjen e trupit; rrjeta kundër mushkonjave; pëlhura pambuku; mbulesa 

krevati prej letre; jorganë me pupla [mbulesa krevati me pupla]; astarë [tekstil]; astar për 

këpucë; fanellata higjienike; pëlhura për përdorim në fushën e tekstilit; këllëf dysheku 

[mbulesa dysheku]; mbulesa dyshekësh; rrjeta kundër mushkonjave; astarë të dyshekut-

thes; mëndafsh [cohë]; peceta tekstili; pëlhurë për këpucë; pëlhurë për veshje të brendshme 

grash; ndërresa në formë pelene   

25   Tekstile dhe mallra prej tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; batanije krevati; 

mbulesa tavoline; të linjta banje (përveç veshjeve); pëlhurë; çarçafë [tekstil]; peceta gotash 

[peshqirë]; dorashka për larje; shtresa të gomuara, tjera nga ato për shkresori; kanavacë 

[pëlhurë thesi] të linjta amvisërie; peshqirë prej tekstili; shami prej tekstili; peshqirë fytyre 

prej tekstili; shami prej tekstili për heqjen e makijazhit; të linjta amvisërie; stof nga imitimi 

i lëkurës së kafshëve; velenxë udhëtimi [mantel prehri]; të linjta krevati; këllëf jastëkësh; 

ndërresa krevatesh; mbulesa për jastëkë; mbulesa prej stofi të fiksueshme të kapakut të 

tualetit; perde dushi prej tekstili ose plastike; mbulesa shtrati; mbulesa për ulëset e 

fëmijëve; leckë për larjen e trupit; rrjeta kundër mushkonjave; pëlhura pambuku; mbulesa 

krevati prej letre; jorganë me pupla [mbulesa krevati me pupla]; astarë [tekstil]; astar për 

këpucë; fanellata higjienike; pëlhura për përdorim në fushën e tekstilit; këllëf dysheku 

[mbulesa dysheku]; mbulesa dyshekësh; rrjeta kundër mushkonjave; astarë të dyshekut-

thes; mëndafsh [cohë]; peceta tekstili; pëlhurë për këpucë; pëlhurë për veshje të brendshme 

grash; ndërresa në formë pelene. 

Klasa 25: Veshje, këpucë, kapela për veshje; mbathje foshnjash [veshje]; paja të fëmijës së 

porsalindur [veshje]; rrobat foshnjash; pelerinë për shi; shalle të qafës; sutjena; sutjena për 

gjidhënie; veshje të brendshme për këpucë; kapela të thurura, çorape të vogla, këpucë për 

ecje këmbadoras; kostume banje; mbathje për banjë; mantel banje; kapuça noti; sandale 

banje; shapka banje; shami të larme [shami qafe]; veshje prej letre; qafore gëzofi [jakë 
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gëzofi]; tedi (veshje e brendshme); korse [femrash]; kapuça dushi; sholla të brendshme; 

mindila xhepi; galloshe; dollakë; rripa parash [veshje]; pajisje jo-rrëshqitëse për këpucë; 

rripa [veshje]; veshje për gjimnastikë; këpucë për gjimnastikë; doreza [veshje]; pantofla; 

sete kanotiere të poshtme grash [ndërresa]; këmisha grash; bolero e fustanit; këmisha; jaka 

këmishësh [veshje]; fytyra këmishësh; aski për veshje [llastik]; brezare; xhaketa [veshje]; 

triko [veshje]; kësula; kapole [veshje]; astarë të gatshme [pjesë të veshjeve]; xhepa për 

veshje; shami koke; jelekë grash; not korse [ndërresa]; jaka [veshje]; kravata; shami 

kravata; grykashkë, prej letre; veshje prej lëkure; të brendshme; të brendshme që 

absorbojnë djersën; uniforma; mansheta; korse; xhybe; këëlf gëzofi për duart [veshje]; 

kapela [veshje për kokë]; streha kapelash; veshje për veshë [veshje]; kombinime [veshje]; 

pantofla; pizhame; sandale; sari; shalle të trasha; breza për veshje; pizhame triko; maska të 

gjumit; vello [veshje]; penti; sholla për këpucë; përparëse [veshje]; mburoja të fustanit; 

pantallona të shkurtra; çorape; kapëse çorapesh; kordele flokësh [veshje]; këpucë esparto 

ose sandale; shall i gjerë grash prej gëzofi; rroba plazhi; këpucë plazhi; llastik çorapesh; 

çorape; çorape që absorbojnë djersën; thembra për çorape; rripa të çorapeve; gete; triko; 

bluza me mëngë të shkurtra; të brendshme; të brendshme që thithin djersën; mbathje; 

ndërresa; çorape mi gjunjë; veshje të brendshme grash; çorape 

   

 

 

 

(111)  22064 

(151)  27/02/2018 

(181)  24/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/535 

(732)  Samsung Electronics Co., Ltd. 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, KR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  SAMSUNG 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pjata larëse; miksera elektrik për qëllime shtëpiake; qese për patrues elektrik me 

vakum; pastrues elektrik me vakum; makinë larëse elektrike për qëllime shtëpiake; pastrues 

robotik me vakum   

9   Telefonat mobilë; kamera dixhitale; media player portativ; kompjuter portativ; kufje pa 

tela për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë kompjuteri; bateri rimbushëse; 

mbushës baterish; këllëfe nga lëkura për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë 

kompjuter; këllëfe me mbyllje (flip) për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë 

kompjuter; kompjutera tabletë; receptorë për televizion; komponente audio elektronike, 

përkatësisht sisteme zërimi sorround; kuti dixhitale set-top; DVD player; ekrane me diodë 

që emetojnë dritë; monitorë; syze 3D; kompjuter; printer për kompjuter; gjysëmpërçues   

11   Kondicioner ajri;sterilizues ajri;furrë elektrike;tharëse rrobash elektrike;frigorifer 

elektrik;llampa me diodë që emetojnë dritë;furrë mikrovalore   
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(111)  22066 

(151)  27/02/2018 

(181)  24/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/536 

(732)  Samsung Electronics Co., Ltd. 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, KR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pjata larëse;miksera elektrik për qëllime shtëpiake;qese për patrues elektrik me 

vakum;pastrues elektrik me vakum;makinë larëse elektrike për qëllime shtëpiake;pastrues 

robotik me vakum   

9   Telefonat mobilë; kamera dixhitale; media player portativ; kompjuter portativ; kufje pa 

tela për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë kompjuteri; bateri rimbushëse; 

mbushës baterish; këllëfe nga lëkura për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë 

kompjuter; këllëfe me mbyllje (flip) për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë 

kompjuter; kompjutera tabletë; receptorë për televizion; komponente audio elektronike, 

përkatësisht sisteme zërimi sorround; kuti dixhitale set-top; DVD player; ekrane me diodë 

që emetojnë dritë; monitorë; syze 3D; kompjuter; printer për kompjuter; gjysëmpërçues   

11   Kondicioner ajri; sterilizues ajri; furrë elektrike; tharëse rrobash elektrike; frigorifer 

elektrik; llampa me diodë që emetojnë dritë; furrë mikrovalore   

 

 

 

(111)  22082 

(151)  27/02/2018 

(181)  24/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/537 

(732)  Samsung Electronics Co., Ltd. 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, KR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pjata larëse; miksera elektrik për qëllime shtëpiake; qese për patrues elektrik me 

vakum; pastrues elektrik me vakum; makinë larëse elektrike për qëllime shtëpiake; pastrues 

robotik me vakum.   

9   Telefonat mobilë; kamera dixhitale; media player portativ; kompjuter portativ; kufje pa 

tela për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë kompjuteri; bateri rimbushëse; 

mbushës baterish; këllëfe nga lëkura për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë 

kompjuter; këllëfe me mbyllje (flip) për telefona mobilë, telefona të mençur dhe tabletë 

kompjuter; kompjutera tabletë; receptorë për televizion; komponente audio elektronike, 

përkatësisht sisteme zërimi sorround; kuti dixhitale set-top; DVD player; ekrane me diodë 

që emetojnë dritë; monitorë; syze 3D; kompjuter; printer për kompjuter; gjysëmpërçues   
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11   Kondicioner ajri;sterilizues ajri;furrë elektrike;tharëse rrobash elektrike;frigorifer 

elektrik;llampa me diodë që emetojnë dritë;furrë mikrovalore   

 

 

 

(111)  22083 

(151)  27/02/2018 

(181)  25/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/540 

(732)  Beiersdorf AG  Unnastraße 48  

20253 Hamburg, DE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3    Preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe pastrim të lëkurës.   

 

 

 

(111)  22085 

(151)  27/02/2018 

(181)  25/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/541 

(732)  SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 104-

0061, JP 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  ReNeura Technology 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate që përdoren në industri; kimikate që përdoren në shkence; kimikate që 

përdoren në agrikulture (përveç fungicideve, shkatërruesve të barërave të këqija, 

herbicideve, insekticideve dhe parazitocideve); kimikate për përdorim në industrinë 

kozmetike (përveç pigmenteve dhe parfumeve); reagensë kimik; kimikate për përdorim në 

prodhimin e preparateve kozmetike, sapuneve, parfumeve dhe produkteve industriale; 

kolagjen që përdoret si përbërës i papërpunuar në prodhimin e preparateve kozmetike; 

preparate kimike për përdorim në prodhimin e preparateve kozmetike; proteina për 

përdorim në prodhimin e preparateve kozmetike.   

3   Sapune; sapunë të parfumuar; parfume; preparate kozmetike; losione për pastrim; vajra 

për flokë; preparate për trajtimin e flokëve; kremëra për fytyrë; ujëra tonifikues; pambuk 

për kozmetikë; vajra për lëkurë; vajra esenciale; shampone; balsam për flokët; losione 

permanente; ngjyra të flokëve; pasta për dhëmbë.   
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(111)  22088 

(151)  27/02/2018 

(181)  26/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/544 

(732)  PHC CO., LTD. 56, Techno sunhwan-

ro 1-gil, Yuga-myeon, Dalseong-gun, Daegu 

, KR 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Friksione për automjete tokësore; amortizatorë spiral për automobila; 

amortizatorë për automjete; frena për automjete; disqe të frenimit për automjete; jastëk 

(gutne) frenimi për automobila; kutitë e ndërruesit të shpejtësive për automjetet tokësore; 

ingranazhe (dhëmbëzor) reduktuese për automjete tokësore; motorë për automjete tokësore; 

lidhës për automjete tokësore; ndërrues i shpejtësive (transmision) për automjete tokësore; 

automjete  lëvizëse në tokë, ajër, ujë dhe hekurudhë; dyer për automobila; trupa (korniza) të 

automobilave; shasi të automobilave; mbrojtës të diellit të përshtatura për dritaret e 

automobilave; kapak për automobila (kapak për motorët e automobilave); pajisje të sigurisë 

me natyrë të pllakave nga metali ose çeliku për mjete të tregut dytësor për aplikacione për 

makina dhe kamionë që janë të vendosura në automjete për të përforcuar ose forcuar 

dorezat e derës; leva (shul) për dyer të automjeteve; drynjë për dyer të automjeteve; sisteme 

të kontrollimit manuale, elektrike dhe elektronike të dritareve për automjete; mbrojtës të 

dyerve për automobila.   

 

 

 

(111)  21955 

(151)  07/02/2018 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/550 

(591)  E kuqe, E bardhë 

(732)  “PECB Group inc” “PECB Group 

inc”Branch in Kosovo Isa Kastrati, Nr.95a, 

KS 

(740)  Korab Rexhepi  Invicta LLC Nëna 

Terezë 30 D, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit; Funksionet e zyrës 

Advertising; business management; business administration; office functions   

41   Arsimi; Sigurimi i trajnimeve; Argëtim; Aktivitete sportive dhe kulturore. 

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe projektet që lidhen me 

to;Analiza industriale dhe shërbime kërkimore;Projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe 

programeve kompjuterike. 
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Scientific and technological services and research and design relating thereto;industrial 

analysis and research services;design and development of computer hardware and software   

 

 

 

(111)  22089 

(151)  27/02/2018 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/552 

(732)  Yongkang Xulang Industry and Trade 

Co., Ltd. 216 MEILONG ROAD, XICHENG  

YONGKANG, ZHEJIANG, CN 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Kultivator [makina]; Kandela për motorët me djegie të brendshme; makineri 

bujqësore; Filtra për pastrimin e ajrit te ftohjes, për motorët; tehe prerëse [pjesë të 

makinave]; makina prerëse; diamant për prerjen e xhamit [pjesë të makinave]; makina për 

përgatitjen e ushqimit, elektromekanike; makina per heqjen e lëkurës; kositëse bari 

[makina]; makina për korrje; thika për makina kositëse; makina qethëse për kafshët; makina 

mbështjellëse; karburator; krike [makina]; aparate elevuese; cilindra rrotullues; makineri 

kuzhine, elektrike; dinamo; makina për përzierje; sprej për armë; tehe të sharrave rrethore si 

pjesë të makinave; hedhëse mbeturinash; Tokmak [makina]; makina për gjalpë; shtrydhëse 

frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; mullinjë për qëllime shtëpiake, të ndryshëm nga 

ata që operohen me dorë; sharra ne forme shiriti; prerëse  [mjete të makinës]; shpues; 

trapan elektrik për mbajtje me dorë; makina paketimi; Shtyllangulës [makineri]; Makinat 

dhe aparatet për lustrim [elektrike]; Gërmues [makineri]; Makinat përzierëse; Tokmak 

[makina]; Mbjellës [makina]; Kollodoke; Makinat e përpunimit të drurit; Robotë [makina]; 

Udhëzues për makina; Doreza për makina; Lopata, mekanike; volant të makinës; Copëza 

prej lëkure për makina [përfshirë cilinder lëkure, jakë lëkure, paketim lëkure, kupë lëkure]; 

Sharra [makina]; Shkrifërikator [makina që heqin tokën]; Makinat e mbjelljes së pemëve; 

Presa/mullinje me vaj [makineri]; aparatura per gozhdim pneumatike; Aparat për saldim me 

gaz; aparate per heqjen e lekures se frutave  [makina]; Pistone për cilindra; Pompa [pjesë te 

makinave, motorëve ose makinave]; Pompa [makina]; Makina larëse [lavanderi]; Unaza 

pistoni; Makina per ngjyrosje; Pompa lubrifikuese; Vibratorët e betonit; Miksera betoni 

[makina]; Instalimet e shkarkimit të pluhurit për qëllime pastrimi; Aparat larës; Gërshërë, 

elektrike; Pistoleta per ngjites, elektrike; Trapan elektrik qe operohet me duar; Terheqes 

elektrik; Makineri dhe aparate për pastrim, elektrike; Aparat prerës elektrik per harqe; 

Makinat e saldimit, elektrike; Aparat elektrik saldimi; Mulli elektrik; Çekiçë elektrikë; 

Pastruesit me vakum; Makina për prerjen e gurëve me dimensione; Makinat e përpunimit të 

gureve; Makinat e minierave; Gurethyes  [pjesë te makinave]; Mullinj  [makina]; Pompa 

centrifugale; Mullinj centrifugale; Makinat e ajrit të kompresuar; Pompa të ajrit të 

kompresuar; Presa per shporta; Makina per lyerje; Disintegratore; Grirese te mishit 

[makina]; Makinat suvatuese të kombinuara; Makina manovruese, automatike 

[manipuluese]; Preres barerash  [makina]; Aparate dore për ngarkim dhe shkarkim; 
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Lustruesit e këndit; çikrik; Vinça ngritës; Torno  [mjetet e makinës]; Makinat e përpunimit 

të metaleve; Makina për prerjen e çelikut për armaturë; Pjesët per shpim [pjesë te 

makinave]; Sharra zingjirore; Tavolinë sharra [pjesë te makinave]; Tehe te sharrave [pjesë 

te makinave]; Makinat e gdhendjes; Vegla bujqësore të ndryshme nga ato qe operohen me 

dorë; Mjete per mbajtje me dorë, te ndryshme nga ato qe operohen me dorë; Mjete 

pneumatike që mbahen me dorë; Përpunuesit e ushqimit, elektrik; Motorino per makina dhe 

motore; Mbështjellësit për motorët dhe makinat; Lavatrice me presion të lartë; Makinat e 

fryrjes; Makina gërryerëse; Makina bluarse; Makina që lëvizin tokën; Makina per 

zhvoshjen e misrit dhe drithrave; Makinat e spërkatjes; Brushat e karbonit [elektriciteti]; 

Makina pune me rrota; Kushineta [pjesë te makinave]; Makina për  

fshirje të rrugëve, vetëlëvizëse; Pajisje elektrike per pastrimin e tubacionit (pajisje per 

pastrimin e kanalizimit).   

8   Gershere; Vegla bujqësore, qe operohen me dorë; Dalta; Dalta konkave [mjete dore]; 

Thika per perime; Zdrukth; Boshte per zdrukth; Tehe per zdrukth; Pena per gdhendje; 

Zhveshes telash (mjete dore); Gërshërë; Gërshërë per leshin (qimet) për kafshët 

[instrumente te dorës]; Morsa; Vegla kopshti, qe operohen me dorë; Tokmak per dheun 

[mjete dore]; Darë; Krik per ngritje, qe operohen me dorë; Pompa dore; Pompat (Dore ---); 

Vegla dore, qe operohen me dorë; Korniz per sharra dore; Ekspandues, [mjete dore]; Cikrik 

[mjete dore]; Leva; Boshte; Shiringa për spërkatjen e insekticideve; Spërkatësit e 

insekticideve [mjete dore]; Vjeles frutash [mjete dore]; Perdaf [kopshtari]; Hekur [mjete të 

dorës jo elektrike]; Gur zmeril [mjete dore]; Instrumente abradimi [instrumente dore]; 

Instrumentet per mprehjen e teheve; Turjela; Gerryes [mjete dore]; Rubineta [mjete dore]; 

Lima gerryerese zmerili; Lima zmerili; Lima per gjilpera; Sharra per shabllone; Darë; 

Pinca; Maja shpuese [pjesë të veglave të dorës]; Gozhdues [mjete dore]; çekan gozhdues 

[mjete dore]; Lopata [mjete dore]; Shati [mjete dore]; Lima [vegla]; çekan shpues; çekan 

[mjete dore]; Vegla per gdhendje [mjete dore]; Trapan gdhendes; hapes kanaqesh jo 

elektrike; Heqës gozhdash, qe operohet me dorë; Trapan dore, qe operohet me dore; Tehe te 

sharrave [pjesët e veglave të dorës]; Kaçavida; Preres filetature [mjete dore].    

9   Fotometra;Mikrometra;Diodat qe emetojne dritë [LED];Konvertor, 

elektrike;Transformatorët [energjia elektrike];Bateritë diellore;Helmeta mbrojtëse;Busullat 

drejtuese;Vizore [instrumente matëse];Mburoja mbrojtëse per fytyrën e 

punëtoreve;Detektorë;Ndërprerësit e rrymës;Instrumentet azimuth;Shufrat [instrumente 

matëse];Nivele [instrumente për përcaktimin e horizontalitetit];Ujëmatës;Matës 

benzine;Aparat matës të presionit;Instrumentet matëse;Telemetra;Aparat matës të 

distancës;Instrumentet matëse;Aparate dhe instrumente vezhgimi;Nivelator 

topografesh;Instrument udhëzues me lazer;Mates 

gazi;Kondensator;Ampermeter;Nderpreres, elektrik;Bateritë, elektrike;Pajisjet matëse, 

elektrike;Materialet për rrjetin elektrik [telat, kabllot];Tela elektrike;Kabllo 

elektrike;Kyçes, elektrik;Materiali i karbonit;Peshore;Teodolitët;Aparatet dhe instrumentet 

e peshimit;Metra;Kontrollues voltazhi;Njehsor rrotullues;Invertorët 

[elektriciteti];Matesa;Kolektore, elektrik;Altimetrat;Gazometra [instrumente matëse];Priza, 

fole dhe kontakte te tjera [lidhje elektrike];Furçë karboni.   
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(111)  22091 

(151)  27/02/2018 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/553 

(732)  Yongkang Xulang Industry and Trade 

Co., Ltd. 216 MEILONG ROAD, XICHENG  

YONGKANG, ZHEJIANG, CN 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Kultivator [makina]; Kandela për motorët me djegie të brendshme; makineri 

bujqësore; Filtra për pastrimin e ajrit te ftohjes, për motorët; tehe prerëse [pjesë të 

makinave]; makina prerëse; diamant për prerjen e xhamit [pjesë të makinave]; makina për 

përgatitjen e ushqimit, elektromekanike; makina per heqjen e lëkurës; kositëse bari 

[makina]; makina për korrje; thika për makina kositëse; makina qethëse për kafshët; makina 

mbështjellëse; karburator; krike [makina]; aparate elevuese; cilindra rrotullues; makineri 

kuzhine, elektrike; dinamo; makina për përzierje; sprej për armë; tehe të sharrave rrethore si 

pjesë të makinave; hedhëse mbeturinash; Tokmak [makina]; makina për gjalpë; shtrydhëse 

frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; mullinjë për qëllime shtëpiake, të ndryshëm nga 

ata që operohen me dorë; sharra ne forme shiriti; prerëse  [mjete të makinës]; shpues; 

trapan elektrik për mbajtje me dorë; makina paketimi; Shtyllangulës [makineri]; Makinat 

dhe aparatet për lustrim [elektrike]; Gërmues [makineri]; Makinat përzierëse; Tokmak 

[makina]; Mbjellës [makina]; Kollodoke; Makinat e përpunimit të drurit; Robotë [makina]; 

Udhëzues për makina; Doreza për makina; Lopata, mekanike; volant të makinës; Copëza 

prej lëkure për makina [përfshirë cilinder lëkure, jakë lëkure, paketim lëkure, kupë lëkure]; 

Sharra [makina]; Shkrifërikator [makina që heqin tokën]; Makinat e mbjelljes së pemëve; 

Presa/mullinje me vaj [makineri]; aparatura per gozhdim pneumatike; Aparat për saldim me 

gaz; aparate per heqjen e lekures se frutave  [makina]; Pistone për cilindra; Pompa [pjesë te 

makinave, motorëve ose makinave]; Pompa [makina]; Makina larëse [lavanderi]; Unaza 

pistoni; Makina per ngjyrosje; Pompa lubrifikuese; Vibratorët e betonit; Miksera betoni 

[makina]; Instalimet e shkarkimit të pluhurit për qëllime pastrimi; Aparat larës; Gërshërë, 

elektrike; Pistoleta per ngjites, elektrike; Trapan elektrik qe operohet me duar; Terheqes 

elektrik; Makineri dhe aparate për pastrim, elektrike; Aparat prerës elektrik per harqe; 

Makinat e saldimit, elektrike; Aparat elektrik saldimi; Mulli elektrik; Çekiçë elektrikë; 

Pastruesit me vakum; Makina për prerjen e gurëve me dimensione; Makinat e përpunimit të 

gureve; Makinat e minierave; Gurethyes  [pjesë te makinave]; Mullinj  [makina]; Pompa 

centrifugale; Mullinj centrifugale; Makinat e ajrit të kompresuar; Pompa të ajrit të 

kompresuar; Presa per shporta; Makina per lyerje; Disintegratore; Grirese te mishit 

[makina]; Makinat suvatuese të kombinuara; Makina manovruese, automatike 

[manipuluese]; Preres barerash  [makina]; Aparate dore për ngarkim dhe shkarkim; 

Lustruesit e këndit; çikrik; Vinça ngritës; Torno  [mjetet e makinës]; Makinat e përpunimit 

të metaleve; Makina për prerjen e çelikut për armaturë; Pjesët per shpim [pjesë te 

makinave]; Sharra zingjirore; Tavolinë sharra [pjesë te makinave]; Tehe te sharrave [pjesë 

te makinave]; Makinat e gdhendjes; Vegla bujqësore të ndryshme nga ato qe operohen me 

dorë; Mjete per mbajtje me dorë, te ndryshme nga ato qe operohen me dorë; Mjete 
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pneumatike që mbahen me dorë; Përpunuesit e ushqimit, elektrik; Motorino per makina dhe 

motore; Mbështjellësit për motorët dhe makinat; Lavatrice me presion të lartë; Makinat e 

fryrjes; Makina gërryerëse; Makina bluarse; Makina që lëvizin tokën; Makina per 

zhvoshjen e misrit dhe drithrave; Makinat e spërkatjes; Brushat e karbonit [elektriciteti]; 

Makina pune me rrota; Kushineta [pjesë te makinave]; Makina për  

fshirje të rrugëve, vetëlëvizëse; Pajisje elektrike per pastrimin e tubacionit (pajisje per 

pastrimin e kanalizimit).   

8   Gershere; Vegla bujqësore, qe operohen me dorë; Dalta; Dalta konkave [mjete dore]; 

Thika per perime; Zdrukth; Boshte per zdrukth; Tehe per zdrukth; Pena per gdhendje; 

Zhveshes telash (mjete dore); Gërshërë; Gërshërë per leshin (qimet) për kafshët 

[instrumente te dorës]; Morsa; Vegla kopshti, qe operohen me dorë; Tokmak per dheun 

[mjete dore]; Darë; Krik per ngritje, qe operohen me dorë; Pompa dore; Pompat (Dore ---); 

Vegla dore, qe operohen me dorë; Korniz per sharra dore; Ekspandues, [mjete dore]; Cikrik 

[mjete dore]; Leva; Boshte; Shiringa për spërkatjen e insekticideve; Spërkatësit e 

insekticideve [mjete dore]; Vjeles frutash [mjete dore]; Perdaf [kopshtari]; Hekur [mjete të 

dorës jo elektrike]; Gur zmeril [mjete dore]; Instrumente abradimi [instrumente dore]; 

Instrumentet per mprehjen e teheve; Turjela; Gerryes [mjete dore]; Rubineta [mjete dore]; 

Lima gerryerese zmerili; Lima zmerili; Lima per gjilpera; Sharra per shabllone; Darë; 

Pinca; Maja shpuese [pjesë të veglave të dorës]; Gozhdues [mjete dore]; çekan gozhdues 

[mjete dore]; Lopata [mjete dore]; Shati [mjete dore]; Lima [vegla]; çekan shpues; çekan 

[mjete dore]; Vegla per gdhendje [mjete dore]; Trapan gdhendes; hapes kanaqesh jo 

elektrike; Heqës gozhdash, qe operohet me dorë; Trapan dore, qe operohet me dore; Tehe te 

sharrave [pjesët e veglave të dorës]; Kaçavida; Preres filetature [mjete dore].    

9   Fotometra;Mikrometra;Diodat qe emetojne dritë [LED];Konvertor, 

elektrike;Transformatorët [energjia elektrike];Bateritë diellore;Helmeta mbrojtëse;Busullat 

drejtuese;Vizore [instrumente matëse];Mburoja mbrojtëse per fytyrën e 

punëtoreve;Detektorë;Ndërprerësit e rrymës;Instrumentet azimuth;Shufrat [instrumente 

matëse];Nivele [instrumente për përcaktimin e horizontalitetit];Ujëmatës;Matës 

benzine;Aparat matës të presionit;Instrumentet matëse;Telemetra;Aparat matës të 

distancës;Instrumentet matëse;Aparate dhe instrumente vezhgimi;Nivelator 

topografesh;Instrument udhëzues me lazer;Mates 

gazi;Kondensator;Ampermeter;Nderpreres, elektrik;Bateritë, elektrike;Pajisjet matëse, 

elektrike;Materialet për rrjetin elektrik [telat, kabllot];Tela elektrike;Kabllo 

elektrike;Kyçes, elektrik;Materiali i karbonit;Peshore;Teodolitët;Aparatet dhe instrumentet 

e peshimit;Metra;Kontrollues voltazhi;Njehsor rrotullues;Invertorët 

[elektriciteti];Matesa;Kolektore, elektrik;Altimetrat;Gazometra [instrumente matëse];Priza, 

fole dhe kontakte te tjera [lidhje elektrike];Furçë karboni.   
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(111)  22132 

(151)  28/02/2018 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/554 

(591)  E kuqe, e verdhë, e bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  22136 

(151)  28/02/2018 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/555 

(591)  E kaltër, e kuqe, e verdhë, e bardhë, e 

zezë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   
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28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  22138 

(151)  28/02/2018 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/556 

(591)  E gjelbër, e verdhë, e kaltër, ngjyrë 

kafe, ngjyrë hiri, e bardhë, e zezë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjar   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  22146 

(151)  28/02/2018 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/557 

(591)  E kuqe, e verdhë, e bardhë, e zezë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 
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shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  22150 

(151)  28/02/2018 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/558 

(591)  E kuqe, e verdhë, e bardhë, e zezë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  22283 

(151)  07/03/2018 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/559 

(732)  Tsvetan Stefanov Lukanov Ob. 

Botevgrad, gr. Botevgrad, Ul. 6ti Septemvri 

No. 13, Sofia district, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)   
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(511) 7   Bateri, elektrike; makina për përgatitjen e pijeve, elektro-mekanike; blender, 

elektrik, për qëllime shtëpijake; makina për prerje të bukës; kompresorë për frigoriferë; 

makina për larej enësh të përshtatura për montim; makina larëse; lavatriqe të përshtatura 

për montim; makina tharëse; makina mishi; processor ushqimi, elektrik; presë frutash, 

elektrike, për qëlime shtëpijake; mulli  (bluajtës), elektrik, për qëllime shtëpijake; gërshërë, 

elektrike; makina për qepje; deponues mbejtesh  (makina);  deponues mbetjesh i 

përshtatshëm për montim; makina shpimi, elektrike.   

11   Aspirator për kuzhinë; aspirator kuzhine i përshtatshëm për montim; pijanuara të 

përshtashme për montim, gazi dhe elektrike; makina për kafe, elektrike; paisje për nxehje; 

radiatorë (nxehje), elektrik; tosterë; fura (soba) të përshtatshme për montim; frigorifer të 

përshtatsëm për montim; fura (soba) të përshtatshme për montim, gazi me gril, elektrike, 

ose grile gazi; zgara; zgara të përshtatshme për montim, elektrike; tiganë, elektrik; boilerë, 

elektrik dhe gazi; gatues me presion (autoklav), elektrik; mjete shtëpijake për gatim, 

elektrike; furnela, elektrike; fura mikrovalësh; fura mikrovalësh të përshtatura për montim; 

aparate dhe makina për ftohje; aparate dhe makina për ftohje të përshtatshme për montim; 

mjete dhe instalime për ftohje të përshtatshme për montim; ftohës-ngrirës të përshtatshëm 

për montim; lavaman kuzhine i përshtatshëm për montim; tharës flokësh; tavë (rosterë) për 

kafe; tavë (rosterë) frutash; çepe për tuba uji.   

 

 

 

(111)  22287 

(151)  07/03/2018 

(181)  28/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/563 

(732)  Bahlsen GmbH & Co. KG,  

Podbielskistrasse 11, 30163 Hannover, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LEIBNIZ 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk; shpendë; kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta të ngrira; fruta të 

ruajtura; fruta të thata; fruta të gatuara; perime të ngrira; perime të ruajtura; perime të thata; 

perime të gatuara; xhelatinë; reçel; kompot; vezë; qumësht; produktet e qumështit; vajra 

ushqimore; yndyra ushqimore; ushqime me patate të skuqura; rrush i thatë; arra të thata; 

arra të pjekura; arra të kripura; arra me erëza; fruta të thata; xhelatinë (rriska buke); kos; 

produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; miell palme; zëvendësuesit e kafesë; miell; 

përgatitjet e bëra nga drithërat; bukë; pastë; ëmbëlsira; akuj; mjaltë; melasë; maja; pluhur 

për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca (erëza); erëza; akull; cookies ( biskota të bëra nga 

mielli i trash) ; biskota aperitiv (biskota me përmbajtje alkooli për stimulim oreksi); rolled 

wafers (vafel me formë cilindrike të mbushura) ( biskota); tortë; çokollatë; produkte me 

çokollatë; shufër çokollate; pralina; ëmbëlsira prej sheqeri ; sheqerka; marzipan; produkte 

ushqimore të shtrydhura të bëra nga gruri; produkte ushqimore të shtrydhura të bëra nga 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

673 

 

orizi; produkte ushqimore të shtrydhura të bëra nga misri;  produke të fryra me përbërje 

prej  misri; vafel   

41   Argëtim; aktivitete sportive; aktivitete kulturore   

 

 

 

(111)  22289 

(151)  07/03/2018 

(181)  02/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/565 

(732)  Dunhill Tabacco of London Limited 

Global House 4 temple Place London WR 

PG, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak; 

shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; makina 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani të cilat ngrohen; pajisje 

elektronike dhe pjesë për to të cilat shërbejnë për ngrohjen e cigares ose duhanit   

 

 

 

(111)  22294 

(151)  07/03/2018 

(181)  02/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/566 

(300)  3198613  24/11/2016  GB 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  WILD SIDE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për larje dhe substancat tjera për larje rrobash;preparate për pastrimin, 

kujdesin, trajtimin dhe zbukurimin e pëlhurave;zbutës të pëlhurave, përmirësues të 

pëlhurave   
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(111)  22297 

(151)  07/03/2018 

(181)  02/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/567 

(732)  Nelba S.A.M  c/- PO BOX 1302,  

Mooloolaba, Queensland, 4557, AU 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  SILA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa dietike ushqimore; Shtesa të proteinave dietike; Shtesa dietike; Pije 

energjike (shtesa dietike); Shtesat te ushqimit (shtesa dietike); Shtesa ushqimore minerale; 

Preparate minerale për përdorim si shtesa për pirje me ujë; Shtesa ushqimore; Komponimet 

e bimëve për përdorim si shtesa dietike (medicinale); Ekstrakte bimore (shtesa dietike); 

Shtesat (elemente ne gjurmë) për produktet ushqimore për konsum njerëzor; Shttesa të 

vitaminave; Pije me vitamina; Pluhurat zëvendësues të vakteve ushqimore; Zëvendësime te 

vakteve ushqimore   

32   Pije zëvendësuese të elektroliteve për qëllime të përgjithshme dhe sportive; Pijet 

izotonike; Pijet jo alkoolike (përveç birrës jo-alkoolike); Preparatet për të bërë pije; Pije 

sportive të pasuruara me proteina; Pije sportive (pa ilaçe).   

 

 

 

(111)  22709 

(151)  22/03/2018 

(181)  02/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/571 

(591)  Ngjyra e Zezë, dhe Ngjyra Portokalli. 

(732)  Fatmir Kadriu GNTC “ Gorenje Niti-

Tiki Company “ SH.A Prishtine, Veternik, 

KS 

(740)  Vjosa Misini Deloitte Kosova sh.p.k 

Str. Ali Hadri NN 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   110002 akumulatorët e nxehtësisë, 110069 regeneratorë të ngrohjes, 110129 

Këmbyesit e nxehtësisë, përveç pjesëve të makinave , 110268 pompat e nxehtësisë, 110340 

armë të ngrohjes, 110335 kabinete të nxehta të ekranit, 110038 ngrohje për banjot,  110081 

ngrohje për automjete, 110086 ngrohje për pranga për ngrohje,  110257 ngrohje, elektrike, 

për të ushqyer shishe, 110067 aparat i ngrohjes ,110073 instalime ngrohjeje, 110076 

instalime ngrohje [uji] / instalime të ngrohjes së ujit të ngrohtë, 110077 kaldaja për ngrohje, 

110080 aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta, 110082 

aparate për ngrohje, elektrike, 110085 elemente ngrohjeje, 110201 pllaka ngrohjeje, 110250 

aparat nxehës për shkrirjen e dritareve të automjeteve, 110293 filamente për ngrohje, 

elektrike, 110296 jastekë për ngrohje [jastek], elektrike, jo për qëllime mjekësore / pads 
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ngrohëse [jastekë], elektrike, jo për qëllime mjekësore, 110137 radiatorë, elektrike, 110198 

radiatorë [ngrohje],110319 valvola termostatike [pjesët e instalimeve të ngrohjes], 110052 

ngrohje uji   

 

 

 

(111)  22796 

(151)  28/03/2018 

(181)  02/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/573 

(591)  Bardhë, kaltër, kafe dhe gjelbër 

(732)  ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumështi, produktet e qumështit, kajmak, ajkë, pijet freskuese dhe preparatet me 

bazë qumështi; preparatet që përdoren si zëvendësues të qumështit, kajmakut dhe ajkës   

 

 

 

(111)  22798 

(151)  28/03/2018 

(181)  02/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/574 

(591)  Bardhë, kuqe, kafe dhe gjelbër 

(732)  ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumështi, produktet e qumështit, kajmak, ajkë, pijet freskuese dhe preparatet me 

bazë qumështi;preparatet që përdoren si zëvendësues të qumështit, kajmakut dhe ajkës   
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(111)  22807 

(151)  28/03/2018 

(181)  03/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/575 

(591)  Gjelbër; kaltër; portokalli; portokalli e 

lehtë; kaltër e mbyllët; verdhë 

(300)  015991491  03/11/2016  EU 

(732)  Green for Growth Fund Southeast 

Europe S.A, SICAV-SIF 14, Boulevard 

Royal, 8070 Bertrange, LU 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim i biznesit; administrimin e biznesi; funksione te zyrës; 

këshilla dhe asistencë për menaxhimin e biznesit; këshilla dhe asistencë për menaxhimin e 

tregtisë; shërbimet e planifikimit, konsulencës, vlerësimit, analizës dhe informacionit, të 

gjitha që lidhen me biznesin dhe tregtinë; shërbimet e parashikimeve ekonomike dhe 

këshillimore ekonomike; vlerësimi i mundësive të biznesit; hulumtimi i tregut; projeksion i 

tendencave të biznesit; përgatitja e statistikave të biznesit; studime statistikore të biznesit në 

fushën e projekteve të investimeve mikrofinanciare; shërbimet e informacioneve dhe 

këshillëdhënëse lidhur me shërbimet e lartpërmendura; organizimi i ekspozitave për qëllime 

tregtare ose reklamuese; rekrutimi i personelit; konsulencë për menaxhimin e personelit   

36   Çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme; shërbime 

bankare; shërbimet e investimeve dhe të financimit; rritja e financave; financimin, sigurimi 

dhe rregullimi i kredive; shërbimet e nënvleftësimit; shërbimet e investimeve financiare dhe 

të menaxhimit financiar; shërbimet e garancionit; shërbimet e financave të korporatave; 

shërbimet financiare dhe të planifikimit të investimeve; shërbimet e këshillimeve, 

konsulencës, informacioneve, asistencës, analizave dhe te vlerësimit në lidhje me shërbimet 

e mësipërme; vlerësimi financiar; investimet e fondeve   

42   Konsulencë në fushat e kursimit të energjisë dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe në 

çështjet e qëndrueshmërisë, të përfshira në këtë klasë; Shërbime këshilluese në lidhje me 

efeçiencen  e energjisë   

 

 

 

(111)  22811 

(151)  28/03/2018 

(181)  03/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/577 

(732)  FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, CR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

(540)   FLEXAKTIV 
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(511) 5   Lëndë dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  22801 

(151)  28/03/2018 

(181)  04/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/580 

(591)  Bardhë, kaltër, kafe dhe verdhë 

(732)  ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumështi, produktet e qumështit, pijet freskuese dhe preparatet me bazë 

qumështi dhe qokollade;preparatet që përdoren si zëvendësues të qumështit,   

 

 

 

(111)  22298 

(151)  07/03/2018 

(181)  05/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/583 

(591)  E kuqe dhe e bardhë   

(732)  IPEK ZUCCACIYE ITHALAT 

IHRACAT SANAYI VE TICARET 

LIMITED Istoç Ticaret Merkezi Ze Plaza Z 

Blok No: 1-2-3 Bagcılar, Istanbul, TR 

(740)  Arben Avdiu, Ana SH.P.K.  Malush 

Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; brushat, përveç 

brushave të bojës; materialet për krijimin e brushave; artikujt për qellim pastrimi; qelqi i 

përpunuar ose gjysmë i përpunuar, përveç qelqit (xhamit) që përdoret në ndërtimtari; 

qelqet, enët prej porcelani dhe argjile.   
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(111)  22299 

(151)  07/03/2018 

(181)  05/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/584 

(591)  Gjelbër, kuq, bardhë, gjelbër e lehtë 

(732)  RADENSKA, družba za polnitev 

mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, 

d.o.o. Boračeva 37 9252 Radenci, SI 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj i ftohtë, çaj i ftohtë me shurupe të frutave;çaji;pijet me bazë çaji;pijet me 

bazë çokollate;kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme;mielli dhe përgatitjet e 

punuara nga drithi, buka, brumë dhe ëmbëlsira, akujt;mjaltë, melasë, 

shurupet;tharmi;pluhur për pjekje;kripë, mustardë;uthullë, salcat (mëlmesa), erëza;akulli.   

32   Ujërat e tryezës;ujë për pije;ujë i gazuar, ujë i burimit;ujë mineral;ujërat e 

gazuar;limonadat;pije të aromatizuera me bazë të ujit mineral, ujë për pije,  ujë i tryezës, 

ujë i gazuar, uji i burimit, uji me dyoksid karboni dhe fruta apo ekstrakte të frutave;pijet e 

aromatizuar me fruta;lëngjet e frutave;nektarët;pijet jo-alkoolike;shurupet dhe preparatet 

tjera për përgatitjen e pijeve pa alkool;birrat, përzierjet e birrës së ndritshme dhe të 

errët;birrat  pa alkool;birrat me pak kalori dhe me pak alkool;pijet e hopit;përzierjet e birrës 

dhe lëngjeve te frutave, ekstrakteve te frutave dhe/ose pijet e aromatizuera me 

frute;përzireja e birrës dhe limonadës (shandi);përzierja e birrës dhe e pijeve jo-alkoolike, 

përveç pijeve që përmbajnë kafe.   

39   Mbushja dhe  paketimi i pijeve, në veçanti e ujit mineral, ujit për pije, ujit të tryezës, 

ujit të gazuar, pijeve pa alkool, lëngjeve, përzierjeve  të lëngjeve dhe birrave, pijeve të 

përziera me birrë, birrave të të gjitha llojeve dhe pijeve alkoolike.   

 

 

 

(111)  22301 

(151)  07/03/2018 

(181)  05/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/586 

(591)  E kaltër, e bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

679 

 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie;aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit;aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve;transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi;makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë;kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna;aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur;artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera;zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  22303 

(151)  07/03/2018 

(181)  05/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/587 

(591)  E verdhë, e zezë, e bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  22305 

(151)  07/03/2018 

(181)  05/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/588 

(591)  E kuqe, e verdhë, e zezë, e bardhë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

(540)   
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   
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(540)  CERT 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Publikime të printuara, domethënë, këshillime, buletine, përmbledhje lajmesh, 

këshilla teknike dhe udhëzues, të gjitha në lëmin e sigurisë së informacioneve të ruajtura në 

kompjuter.   

41   Shërbime arsimimi, domethënë, udhëheqje seminaresh, takime teknike, konferenca, 

dhe puntori (workshop), të gjitha në lëmin e sigurisë së informacioneve të ruajtura në 

kompjuter.   

42   Shërbime konsultative, domethënë, ofrim asistence dhe këshillime teknike dhe 

mbështetje në lëmin e sigurisë së informacioneve të ruajtura në kompjuter; shërbime 

kompojuteri, domethënë, mirëmbajtje dhe sigurim on line, të distribuimit elektronik të 

listave postare (maileve), këshillimeve, buletinëve, dhe përmbledhjeve të lajmeve në lëmin 

e sigurisë së informacioneve të ruajtura në kompjuter.   
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(540)  NUTRICIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ushqim për qëllime të veçanta mjekësore; substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor; ushqim për bebe, foshnja dhe invalidë; ushqim për bebe me nevoja të 

veçanta ushqyese; qumësht për bebe dhe foshjne; pluhur qumështi për bebe dhe foshnje; 

shtesa dietike ushqyese për përdorim mjekësor; produkete ushqyese për përdorim mjekësor; 

preparate vitaminash; gjëra ushqimore dhe pije për shtatzëna dhe gratë që ushqejnë me gji, 

për përdorim mjekësor; shtesa ushqimore dhe vitamina dhe preparate minerale për gra para, 

gjatë dhe pas shtatzanisë, për përdorim mjekësor; ujëra vitaminoz; pije vitaminoze; pije me 

shtesa vitaminoze; ushqim bebesh i bërë nga drithrat (ceraliet); shtesa vitaminoze.   

29   Qumësht dhe produkte qumështi; pluhur qumështi; vakte të përgatitura për fëmije që 

sapo kanë ecur që përmbajnë kryesisht mish, peshk, shpendë, ose perime; ushqime të ngrira 

ose të vet të përgatitura që përmbajnë kryesisht mish, peshk, shpendë, ose perime; ushqime 

snack (meze e lehtë) që kryesisht përmbajnë fruta dhe lajthi; ushqime snack me bazë 

frutash; fruta dhe gjalpë kikirikash i përzier me ushqime snack (meze); jogurt; salca 

mollësh; ushqime meze (snack) me bazë jogurti; ushqim organik meze (snack) me bazë 

jogurti; ushqim meze (snack) me bazë qumështi me fruta, perime dhe kokos për bebe dhe 

fëmijë, me përjashtim të akullores, qumështit të ngrirë dhe jogurtëve të ngrirë; pije jogurti; 

meze (snack) jogurti dhe frutave të tharë dhe të ngrirë; pemë dhe perime të thara-ngrira në 

formë të çipseve; pure frutsh; qumësht; qumësht i aromatizuar; ushqim meze (snack) me 

bazë organike-frutash; ushqim meze (snack) me bazë organike-perimesh; qumësht për 

shtazana, që tajojnë qumësht dhe ata që ushqejne me gji.   

30   Ceralie (drithëra) dhe përgatitje nga ceraliet; kafjall nga ceraliet; shufra ceralies; muesli 

(fruta); ushqim meze, me bazë cerealesh (drithra); ushqim meze, me bazë orizi; biskota.   

32   Pije të pasuruara me shtesa minerale (të cilat nuk janë për përdorim mjekësor); pije të 

pasuruara me shtesa vitaminash (jo për përdorim mjekësor); ujëra mineral; pije jo alkoolike 

të pasuruara me minerale; ujëra të aromatizuar; pije frutash  dhe lëngje frutash; pije 

perimesh dhe lëngje perimesh.   
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Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(511) 9   Byzylyk që kanë të inkorporuara funksione për monitorimin dhe raportimin e 

ndryshimeve të lëkurës në lidhje me balancën mendore si stresi dhe zemerimi, ruajtjen e të 

dhënave te aktiviteteve; Byzylyk që komunikojnë të dhëna për asistentë personalë dixhitalë, 

telefona të menqur dhe kompjuter përmes ueb faqeve të internetit, kompjuter dhe rrjet 

elektronik për komunikim.Softuer kompjuterik; Softuer kompjuterik për aplikacione mobile 

në pajisjet elektronike për transmetimin e të dhënave nga pajisjet e matjes dhe pajisjeve 

monitoruese të shëndetit personal; Mjete e matjet dhe paisjet e monitorimit të shëndetit 

personal për parametrat fiziologjik, përkatësisht presionin e gjakut, vetitë e gjakut, 

funksionin e mushkërive, nivelin e stresit, parametrat e gjumit, veprimet në frymëmarrjes, 

ritmin e zemrës, ritmin e pulsit, temperatura e trupit, pesha, matësit e ekspozimit të dritës 

ultravjollcë (UV), parametrat e ekspozimit të dritës, nivelet e aktivitetit, shpenzimet e 

energjisë dhe kaloritë e djegura;Softuerë për përdorim në fushën e kujdesit shëndetësor dhe 

shëndetit dhe mirëqenies personale për të lehtësuar marrjen, kombinimin, lidhjen dhe 

analizën e të dhënave të shëndetit personal, parametrat fiziologjik dhe informacione 

jetesore për shëndetin e perdoruesve; Softuerin për lehtësimin e trajnimit të një përdoruesi; 

Ndërlidhjet e softuerit për përdorim personal me pajisjet e matjes dhe monitorimit të 

shëndetit, gjegjësisht pajisjet për parametrat fiziologjik; Pajisjet për matjen e shëndetit 

personal, domethënë kompjuterët që mund të vishen në formë të manshetës (gjubletës), 

shirita magnetik/shëndetesor, orë të dorës dhe orë të menqura për analizimin dhe 

transmetimin e të dhënave varesisht nga konteksti, të dhëna për shëndetin personal, 

informacioni për shenjat vitale, përçueshmërinë e lëkurës dhe parametrat fiziologjik, në 

pajisjet elektronike, sikurse permes telefoneve të menqur, tableta kompjuterike dhe 

kompjutera nëpërmjet faqeve të internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe 

komunikimeve elektronike; Module elektronike të ekranit për kompjuterët e lëvizshëm dhe 

periferikët e tyre; Peshore per matje; Termometra, për qëllime jo mjekësore; Pajisjet e 

komunikimit pa tel për transmetimin e zërit, të dhënave dhe imazhit; Softuere kompjuterik 

(i shkarkueshëm); Aparat për zbulimin e lëvizjes për qellime jo mjekësore; Aparate për 

ruajtjen e të dhënave; Lidhësit elektrikë dhe elektronikë, bashkues, tela, kabllo, ngarkues, 

doke (lidhëse për bashkim), stacione dokingash (lidhëse për bashkim), adaptorë, aparate 

elektronike me multimedia dhe funksione interaktive për përdorim me të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura; Akcesor, pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura;Aparate testimi për të gjitha llojet e mallrave të 

lartepermendura;Mbështjellëse, çanta dhe këllef të përshtatura ose të formuara për të 

mbajtur të gjitha llojet e mallrave të lartpërmendura.   

10   Aparatet dhe instrumentet mjekësore, domethënë, monitorues për shëndet, fitnes, 

stërvitje dhe mirëqenje dhe ekran për matje të gjurmeve, monitorimin, ruajtjen dhe 

transmetimin e parametrave fiziologjik, shenjat vitale, përçueshmërinë e lëkurës, të dhënat 

biometrike, ritmin e e zemrës, ritmin e frymëmarrjes, lëvizjen e trupit dhe kalorive të 

djegura; aparatura për matjen e lëvizjes dhe ndjesinë e levizjes; pajisjet për monitorimn e 

lëkurës në lidhje me balancimin mendore si stresi dhe zemerimi (eksitim).   

14   Orë, byzylyk, orë që kanë të inkorporuara funksione për monitorimin dhe raportimin e 

ndryshimeve të lëkurës në lidhje me balancën mendore si stresi dhe zemerimi, ruajtjen e të 

dhënave te aktiviteteve; orë që komunikojnë të dhëna për asistentë personalë dixhitalë, 

telefona të menqur dhe kompjuter përmes ueb faqeve të internetit, kompjuter dhe rrjet 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

683 

 

elektronik për komunikim.    

41    Trajnim shëndetësor të një përdoruesi.   

42   Sherbime shkencore dhe teknologjike lidhur me shendetin dhe mirëqenjen;duke ofruar 

sugjerime për menyren e jetesës;Shërbime për lehtësimin e mbajtjes, kombinimit dhe 

lidhjes së të dhënave personale shëndetësore në një re ose platformë, përkatësisht ofrime të 

shërbimeve të ruajtura në re, platforma te shërbimeve që paraqesin platforma softuerike për 

marrjen, kombinimin dhe lidhjen e të dhënave të shendetit personal.   

44   Analiza e kujdesit shëndetësor, domethënë rekomandimet që lidhen me të ushqyerit, 

gjumin, stresin dhe stërvitjen e bazuar në të dhënat e shendetit personale, parametrat 

fiziologjik, informatat vitale të shëndetit varesisht nga konteksti; Sherbime mjeksore dhe të 

kujdesit shëndetësor, pra këshilla dhe konsultime nga fusha; sherbime profesionale të 

kujdesit shendetësor, testime dhe ekzaminime me qellim të matjeve personale shendetesore 

të vazhdueshme dhe monitorim personal, të gjitha shërbimet e permendura me lartë ofrohen 

qofshin ato përmes lidhjes direkte me internet, nëse jo përmes lidhjes direkte, atëhere 

nëpërmjet internetit ose platformës dixhitale të kujdesit shëndetësor bazuar në re; të gjitha 

sherbimet e cekura me lartë për lehtesimin dhe mbajtjen e të dhënave duke kombinuar dhe 

lidhur të dhënat shendetesore, paraqitur nga pajisjet e matjeve personale shëndetësore dhe 

të dhënat shëndetësore të vetë-gjeneruara. 
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(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik, përkatësisht softueri për aplikacione mobile në pajisjet 

elektronike për transmetimin e të dhënave nga pajisjet e matjes dhe pajisjeve monitoruese 

të shëndetit personal, domethënë matjet e shëndetit personal dhe pajisjet e monitorimit për 

parametrat fiziologjik, përkatësisht presionin e gjakut, vetitë e gjakut, funksionin e 

mushkërive, nivelin e stresit, parametrat e gjumit, veprimet në frymëmarrjes, ritmin e 

zemrës, ritmin e pulsit, temperatura e trupit, pesha, matësit e ekspozimit të dritës 

ultravjollcë (UV), parametrat e ekspozimit të dritës, nivelet e aktivitetit, shpenzimet e 

energjisë dhe kaloritë e djegura;Softuerë për përdorim në fushën e kujdesit shëndetësor dhe 

shëndetit dhe mirëqenies personale për të lehtësuar marrjen, kombinimin, lidhjen dhe 

analizën e të dhënave të shëndetit personal, parametrat fiziologjik dhe informacione 

jetesore për shëndetin e perdoruesve dhe softuerin për lehtësimin e trajnimit të një 

përdoruesi;Ndërlidhjet e softuerit për përdorim personal me pajisjet e matjes dhe 

monitorimit të shëndetit, gjegjësisht pajisjet për parametrat fiziologjik;Pajisjet për matjen e 

shëndetit personal, domethënë kompjuterët që mund të vishen në formë të manshetës 
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(gjubletës), shirita magnetik/shëndetesor, orë të dorës dhe orë të menqura për analizimin 

dhe transmetimin e të dhënave varesisht nga konteksti, të dhëna për shëndetin personal, 

informacioni për shenjat vitale, përçueshmërinë e lëkurës dhe parametrat fiziologjik, 

përkatësisht shtypjen e gjakut, vetitë e gjakut, nivelin e stresit, parametrat e gjumit, 

veprimet e frymëmarrjes, nivelin e shtypjen e zemrës, nivelin e impulsit, temperatura e 

trupit, pesha, matësit e ekspozimit të dritës ultravjollcë (UV), nivelet e aktivitetit, 

shpenzimet e energjisë dhe kaloritë e djegura në terminalet elektronike (përmes telefoneve 

të menqur, tableta kompjuterike dhe kompjutera) nëpërmjet faqeve të internetit dhe rrjeteve 

të tjera kompjuterike dhe komunikimeve elektronike;module elektronike të ekranit për 

kompjuterët e lëvizshëm dhe periferikët e tyre;peshore, termometra, për qëllime jo 

mjekësore;Pajisjet e komunikimit pa tel për transmetimin e zërit, të dhënave dhe 

imazhit;softuere kompjuterik (i shkarkueshëm);Aparat për zbulimin e lëvizjes për qellime 

jo mjekësore;aparate për ruajtjen e të dhënave;Lidhësit elektrikë dhe elektronikë, bashkues, 

tela, kabllo, ngarkues, doke (lidhëse për bashkim), stacione dokingash (lidhëse për 

bashkim), adaptorë, aparate elektronike me multimedia dhe funksione interaktive për 

përdorim me të gjitha mallrat e sipërpërmendura;akcesor, pjesë, pajisje, dhe aparate testimi 

për të gjitha mallrat e sipërpërmendura;mbështjellëse, çanta dhe kellef të përshtatura ose të 

formuara për të mbajtur të gjitha llojet e mallrave të lartpërmendura.   

10    Aparatet dhe instrumentet mjekësore, domethënë, monitorues për shëndet, fitnes, 

stërvitje dhe mirëqenje dhe ekran për matje të gjurmeve, monitorimin, ruajtjen dhe 

transmetimin e parametrave fiziologjik, shenjat vitale, përçueshmërinë e lëkurës, të dhënat 

biometrike, ritmin e e zemrës, ritmin e frymëmarrjes, lëvizjen e trupit dhe kalorive të 

djegura; aparatura për matjen e lëvizjes dhe ndjesinë e levizjes; pajisjet për monitorimn e 

lëkurës në lidhje me balancimin mendore si stresi dhe zemerimi (eksitim).   

14   Orë, byzylyk, orë dhe byzylyk që kanë të inkorporuara funksione për monitorimin dhe 

raportimin e ndryshimeve të lëkurës në lidhje me balancën mendore si stresi dhe zemerimi, 

ruajtjen e të dhënave te aktiviteteve;orë dhe byzylyk që komunikojnë të dhëna për asistentë 

personalë dixhitalë, telefona të menqur dhe kompjuter përmes ueb faqeve të internetit, 

kompjuter dhe rrjet elektronik për komunikim.   

42   Sherbime shkencore dhe teknologjike lidhur me shendetin dhe mirëqenjen; analaiza të 

kujdesit shendetesor dhe sherbime kerkimore, pra, trajnim shëndetësore të një përdoruesi, 

duke ofruar sugjerime për menyren e jetesës dhe rekomandime lidhur me të ushqyerit, 

gjumin, stresin dhe ushtrimet, bazuar në të dhenat e shendetit personal, parametrat fizik, 

informacionet për shenjat vitale të shendetit dhe informacionet që varet nga konteksti.    

44   Sherbime mjeksore dhe të kujdesit shëndetësor, pra këshilla dhe konsultime nga 

fusha;sherbime profesionale të kujdesit shendetësor, testime dhe ekzaminime me qellim të 

matjeve personale shendetesore të vazhdueshme dhe monitorim personal, të gjitha 

shërbimet e permendura me lartë ofrohen qofshin ato përmes lidhjes direkte me internet, 

nëse jo përmes lidhjes direkte, atëhere nëpërmjet internetit ose platformës dixhitale të 

kujdesit shëndetësor bazuar në re;të gjitha sherbimet e cekura me lartë për lehtesimin dhe 

mbajtjen e të dhënave duke kombinuar dhe lidhur të dhënat shendetesore, paraqitur nga 

pajisjet e matjeve personale shëndetësore dhe të dhënat shëndetësore të vetë-gjeneruara.   
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(511) 9   Softuer kompjuterik, përkatësisht softueri për aplikacione mobile në pajisjet 

elektronike për transmetimin e të dhënave nga pajisjet e matjes dhe pajisjeve monitoruese 

të shëndetit personal, domethënë matjet e shëndetit personal dhe pajisjet e monitorimit për 

parametrat fiziologjik, përkatësisht presionin e gjakut, vetitë e gjakut, funksionin e 

mushkërive, nivelin e stresit, parametrat e gjumit, veprimet në frymëmarrjes, ritmin e 

zemrës, ritmin e pulsit, temperatura e trupit, pesha, matësit e ekspozimit të dritës 

ultravjollcë (UV), parametrat e ekspozimit të dritës, nivelet e aktivitetit, shpenzimet e 

energjisë dhe kaloritë e djegura;Softuerë për përdorim në fushën e kujdesit shëndetësor dhe 

shëndetit dhe mirëqenies personale për të lehtësuar marrjen, kombinimin, lidhjen dhe 

analizën e të dhënave të shëndetit personal, parametrat fiziologjik dhe informacione 

jetesore për shëndetin e perdoruesve dhe softuerin për lehtësimin e trajnimit të një 

përdoruesi;Ndërlidhjet e softuerit për përdorim personal me pajisjet e matjes dhe 

monitorimit të shëndetit, gjegjësisht pajisjet për parametrat fiziologjik;Pajisjet për matjen e 

shëndetit personal, domethënë kompjuterët që mund të vishen në formë të manshetës 

(gjubletës), shirita magnetik/shëndetesor, orë të dorës dhe orë të menqura për analizimin 

dhe transmetimin e të dhënave varesisht nga konteksti, të dhëna për shëndetin personal, 

informacioni për shenjat vitale, përçueshmërinë e lëkurës dhe parametrat fiziologjik, 

përkatësisht shtypjen e gjakut, vetitë e gjakut, nivelin e stresit, parametrat e gjumit, 

veprimet e frymëmarrjes, nivelin e shtypjen e zemrës, nivelin e impulsit, temperatura e 

trupit, pesha, matësit e ekspozimit të dritës ultravjollcë (UV), nivelet e aktivitetit, 

shpenzimet e energjisë dhe kaloritë e djegura në terminalet elektronike (përmes telefoneve 

të menqur, tableta kompjuterike dhe kompjutera) nëpërmjet faqeve të internetit dhe rrjeteve 

të tjera kompjuterike dhe komunikimeve elektronike;module elektronike të ekranit për 

kompjuterët e lëvizshëm dhe periferikët e tyre;peshore, termometra, për qëllime jo 

mjekësore;Pajisjet e komunikimit pa tel për transmetimin e zërit, të dhënave dhe 

imazhit;softuere kompjuterik (i shkarkueshëm);Aparat për zbulimin e lëvizjes për qellime 

jo mjekësore;aparate për ruajtjen e të dhënave;Lidhësit elektrikë dhe elektronikë, bashkues, 

tela, kabllo, ngarkues, doke (lidhëse për bashkim), stacione dokingash (lidhëse për 

bashkim), adaptorë, aparate elektronike me multimedia dhe funksione interaktive për 

përdorim me të gjitha mallrat e sipërpërmendura;akcesor, pjesë, pajisje, dhe aparate testimi 

për të gjitha mallrat e sipërpërmendura;mbështjellëse, çanta dhe kellef të përshtatura ose të 

formuara për të mbajtur të gjitha llojet e mallrave të lartpërmendura.   
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10   Aparatet dhe instrumentet mjekësore, domethënë, monitorues për shëndet, fitnes, 

stërvitje dhe mirëqenje dhe ekran për matje të gjurmeve, monitorimin, ruajtjen dhe 

transmetimin e parametrave fiziologjik, shenjat vitale, përçueshmërinë e lëkurës, të dhënat 

biometrike, ritmin e e zemrës, ritmin e frymëmarrjes, lëvizjen e trupit dhe kalorive të 

djegura; aparatura për matjen e lëvizjes dhe ndjesinë e levizjes; pajisjet për monitorimn e 

lëkurës në lidhje me balancimin mendore si stresi dhe zemerimi (eksitim).   

14   Orë, byzylyk, orë dhe byzylyk që kanë të inkorporuara funksione për monitorimin dhe 

raportimin e ndryshimeve të lëkurës në lidhje me balancën mendore si stresi dhe zemerimi, 

ruajtjen e të dhënave te aktiviteteve;orë dhe byzylyk që komunikojnë të dhëna për asistentë 

personalë dixhitalë, telefona të menqur dhe kompjuter përmes ueb faqeve të internetit, 

kompjuter dhe rrjet elektronik për komunikim.   

42   : Sherbime shkencore dhe teknologjike lidhur me shendetin dhe mirëqenjen; analaiza të 

kujdesit shendetesor dhe sherbime kerkimore, pra, trajnim shëndetësore të një përdoruesi, 

duke ofruar sugjerime për menyren e jetesës dhe rekomandime lidhur me të ushqyerit, 

gjumin, stresin dhe ushtrimet, bazuar në të dhenat e shendetit personal, parametrat fizik, 

informacionet për shenjat vitale të shendetit dhe informacionet që varet nga konteksti.    

44   Sherbime mjeksore dhe të kujdesit shëndetësor, pra këshilla dhe konsultime nga fusha; 

sherbime profesionale të kujdesit shendetësor, testime dhe ekzaminime me qellim të 

matjeve personale shendetesore të vazhdueshme dhe monitorim personal, të gjitha 

shërbimet e permendura me lartë ofrohen qofshin ato përmes lidhjes direkte me internet, 

nëse jo përmes lidhjes direkte, atëhere nëpërmjet internetit ose platformës dixhitale të 

kujdesit shëndetësor bazuar në re; të gjitha sherbimet e cekura me lartë për lehtesimin dhe 

mbajtjen e të dhënave duke kombinuar dhe lidhur të dhënat shendetesore, paraqitur nga 

pajisjet e matjeve personale shëndetësore dhe të dhënat shëndetësore të vetë-gjeneruara. 

   

 

 

 

(111)  22329 

(151)  08/03/2018 

(181)  10/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/596 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place,  

London WC2R 2PG, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  SILK 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare;duhan, i papërpunuar ose i përpunuar;produkte nga duhani;zëvendësues të 

duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë);cigare, cigarillos, 

çakmak;shkrepsa;produkte për duhanpirës;letër për duhan, tub për cigare, filtra për 

cigare;makina gjepi për mbështjelljen e cigareve;makina dore për mbushjen e tubeve nga 

letra me duhan;cigare elektrike;lëng për cigare elektrike;produkte nga duhani të cilat 

ngrohen;pajisje elektronike dhe pjesë për to të cilat shërbejnë për ngrohjen e cigares ose 

duhanit.   
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(111)  22847 

(151)  29/03/2018 

(181)  10/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/597 

(732)  ALTERNATIVA MEDICA doo, 

Loznica Zmaj Jovina 1, 15300 Loznica, RS 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike veterinare dhe sanitare; substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; leukoplast, materiale për paketim; material për 

mbushjen e dhëmbit, dyll dentar; preparate dezinfektuese; përbërës për shkatërrimin e 

parazitëve, fungjicide dhe herbicide.   

 

 

 

(111)  22330 

(151)  08/03/2018 

(181)  10/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/598 

(732)  HELLENICA COSMETIC 

PRODUCTS EXPLOITATION S.A.  7, 

Chimaras str. 151 25 Maroussi, Athens, GR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapune, shampone, preparate për kujdes të flokëve, ngjyra për flokë, tonifikues 

për flokë, losione, produkte stilizuese, vajra, pudër tallku, pudër për makijazh, preparate për 

makijazh, kremëra bazë, kremëra për fytyrë, kremëra për trup, maskara, hijëzues të syve, 

produkte për thonjë dhe manykir, buzëkuqë, parfume, ujë kolonje, deodorant dhe 

antiperspirant, kremëra dhe xhele për rroje, preparate për nxirje, preparate kundër 

rrudhosjes, preparate kozmetike.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

688 

 

(111)  22331 

(151)  08/03/2018 

(181)  10/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/599 

(732)  HELLENICA COSMETIC 

PRODUCTS EXPLOITATION S.A.  7, 

Chimaras str. 151 25 Maroussi, Athens, GR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapune, shampone, preparate për kujdes të flokëve, ngjyra për flokë, tonifikues 

për flokë, losione, produkte stilizuese, vajra, pudër tallku, pudër për makijazh, preparate për 

makijazh, kremëra bazë, kremëra për fytyrë, kremëra për trup, maskara, hijëzues të syve, 

produkte për thonjë dhe manykir, buzëkuqë, parfume, ujë kolonje, deodorant dhe 

antiperspirant, kremëra dhe xhele për rroje, preparate për nxirje, preparate kundër 

rrudhosjes, preparate kozmetike.   

 

 

 

(111)  22403 

(151)  13/03/2018 

(181)  10/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/600 

(591)  E kaltert dhe e bardh 

(732)  HELLENICA COSMETIC 

PRODUCTS EXPLOITATION S.A. 7, 

Chimaras str. 151 25 Maroussi, Athens, GR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapune, shampone, preparate për kujdes të flokëve, ngjyra për flokë, tonifikues 

për flokë, losione, produkte stilizuese, vajra, pudër tallku, pudër për makijazh, preparate për 

makijazh, kremëra bazë, kremëra për fytyrë, kremëra për trup, maskara, hijëzues të syve, 

produkte për thonjë dhe manykir, buzëkuqë, parfume, ujë kolonje, deodorant dhe 

antiperspirant, kremëra dhe xhele për rroje, preparate për nxirje, preparate kundër 

rrudhosjes, preparate kozmetike.   
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(111)  22853 

(151)  29/03/2018 

(181)  10/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/601 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  CANESBALANCE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  22860 

(151)  29/03/2018 

(181)  11/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/608 

(591)  E kuqe, e bardhë, hiri. 

(732)  Rex Automobile Sh.p.k.  Korishë – 

Prizren, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë për automjete, pjesë këmbimi për automjete, elemente dekorative për 

automjete.   

35   Shërbime të tregtisë me pakicë, tregtisë me shumicë dhe tregtisë me porosi postare, 

gjithashtu nëpërmjet internetit dhe programeve teleshopping në sektorët e: pjesëve për 

automjete, pjesëve  të këmbimit për automjete, elementeve dekorative për automjete, 

vajrave motorike; automjeteve të reja dhe të përdorura; shërbimet e menaxhimit të parkut të 

automjeteve; organizimi i ekspozitave dhe prezantimit të pjesëve për automjete, pjesë 

këmbimi për automjete, elemente dekorative për automjete.   

 

 

 

(111)  22865 

(151)  29/03/2018 

(181)  11/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/609 

(732)  HADITH TALO Rruga Hysen 

Rexhepi Nr. 10, 20000 Prizren, KS 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  MEINLER 

 
 

     

 
 

 

(511) 9    Aparate dhe instrumente përdoren për matjen për qëllime shkencore dhe qe 

përdoren në laborator, aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe 
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imazheve duke përfshirë aparatet për përpunim e të dhënave, pajisjet e komunikimit, 

softueri dhe hardueri kompjuterik; memorizuesit kompjuterik, rrjetet kompjuterike; 

mediumet magnetike dhe optike te të dhënave dhe filmat e ekspozuar te kamerave; antenat, 

antenat satelitore, marrësit satelitor, përforcuesit dhe pjesët e tyre; makine automatike qe 

operojnë me monedha për bileta, makine automatike për të holla; pajisje elektronike te 

përdorura në makina dhe pajisje, gjysmë-përçuesit elektronik, qarqet elektronike të 

integruara, çipat elektronik; orëmatësit elektrik, orëmatësit e ujit, orëmatësit e gazit, 

numëruesit dhe matësit e kohës që përdoren për matjen e konsumit në një njësi të kohës; 

veshje mbrojtëse, pajisje për shpëtim dhe mbrojtje; syze, syze dielli, lente dhe kutitë e tyre, 

kutitë, pjesë dhe aksesorët; aparate dhe instrumente për transmetimin, konvertimin dhe 

ruajtjen e  energjisë elektrike duke përfshirë kabllot dhe furnizuesit me energji elektrike të 

përdorura në elektrik dhe elektronik; priza elektrike, priza elektrike (zgavra), kuti elektrike 

kryqëzimi, kyqës elektrik, ndërprerës të qarkut, siguresa elektrike, çakëll ndriçimi, panele 

elektrike kontrolli, panele kontrolli elektronike për menaxhimin e rrymës, pjesët lëvizëse 

dhe funksionale në ashensorë, lidhëset elektrike dhe prizat; laserët, jo për qëllime 

mjekësore; sistemet e kontrollit të ndriçimit; dioda për emetimin e dritës (LED), duke 

përfshirë diodat organike për emetimin e dritës, dioda laserike, në veçanti dioda laserike me 

përformancë të lartë, dioda laserike gjysmëpërçues me performancë të lartë, po ashtu edhe 

për përpunimin e materialit, përbërësve gjysmëpërçues, përçuesve të dritës, optocouplers, 

sensorë optik, mbrojtës të dritës, module diode për emetimin e dritës përkatësisht module të 

ndërtuara nga diodat  për emetimin e dritës, përfshirë diodat organike për emetimin e  

dritës, për qëllime sinjalizimi, për diodat e emetimit te dritës se treguesve teknologjik, duke 

përfshirë treguesit teknologjik organik LED; pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendur, të 

përfshira në këtë klasë; adapterët për përdorim me pajisje portative elektronike dhe 

ngarkuesit e baterisë, telave dhe kabllove elektrike, kabllot e fibrave optike të përdorura në 

elektrik, elektronik dhe linja telefonike, furnizime të energjisë elektrike, bateritë e 

akumulatorëve elektrike, qeliza diellore, furnizuesit pa ndërprerje me energji elektrike 

(UPS)  për kompjuterë; anodat, katodat; zilet elektrike për dyer, alarme të ndryshme nga 

alarmet e automjeteve; pajisje të sinjalizimit të trafikut; aparate për fikjen e zjarrit; radarët, 

radarët nëndetëse (sonars), pajisje dhe aparate për ofrim dhe zmadhim të vëzhgimit natën, 

domethënë, syze vëzhgimi nate; magnetet, magnetët dekorativ.   

11   Instalimet e ndriçimit, aparate ndriçimi për automjetet, dritat e brendshme dhe të 

jashtme;llambat;pajisjet për ngrohje dhe instalimeve për prodhimin e avullit, stufat 

(aparatet për ngrohje), aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngshme ose të 

gazta, furnela;këmbyesit e ngrohjes që nuk janë pjesë të makinave;mbështjellje si pjesë 

instalimeve për ngrohje apo ftohje;instalimet dhe aparatet për ajër të kondicionuar, 

freskuese (ajër të kondicionuar), ventilatorët, aparatet për ajër të kondicionuar duket 

përfshirë ato për automjete;pajisje për sterilizimin dhe pastrimin e ajrit, instalimet dhe 

pjesët e tyre dhe aksesorët për vendbanimet;frigoriferët, ngrirësit e thellë;ftohësit me 

avullim të ajrit;aparatet , makinat dhe pajisjet që operojnë me elektrike apo me gaz të 

përdorura në gatim dhe zierje, domethënë, tosterët, tosterët e bukës, fërguesit e thellë, 

grillët, furrat, stufat, kaldajat e ujit (kazanët) dhe pjesët e tyre;makina për tharjen e rrobave 

(elektrike, për qëllime shtëpiake), flokë-tharëse elektrike, aparate për tharjen e duarve për 

banja;tubat e vaskës, lavamanët, instalimet e vaskes, rrethoja të dushit, urinalet (instalimet 

sanitare), kazanat e ujit, tualetet, që hapen (portative);lavamanët, lavamanet, çezmat 

(ventilat) për instalimet e ujit dhe gazit, kokat e dushit të dorës, tuba fleksibël duke qenë 
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pjesë të instalimeve mbyllëse të dushit;instalimet automatike të ujitjes, tuba uji për 

instalimet sanitare, makina ujitjeje për qëllime bujqësore;aparate dhe instalime për zbutjen 

e ujit, aparatet dhe makinat për pastrimin e ujit, instalimet e pastrimit të ujit, incineratorët 

(trajtues të mbeturinave), pastruesit e ujit;ngrohësit e shtratit dhe batanije, elektrike, jo për 

qëllime mjekësore;jastëk (mbajtës)  dhe mbështetës elektrike për ngrohje, jo për qëllime 

mjekësore;ngrohës të shputave elektrik;mbështjellës të shputave (këmbëve), të ngrohur 

elektrikisht;shishe me ujë të nxehtë;filtra të akuariumit, aparate për filtrim duke përfshirë 

një pajisje me motor;ngrohës dhe drita të akuariumit;furrat të llojit industrial;instalimet 

tharëse të tipit industrial;instalimet ftohëse të tipit industrial, kullat ftohëse, aparate për 

ftohje të ajrit;pastruesit dhe  sterilizuesit;aparatet ndriçimi dhe objekte ndriçimi sidomos 

duke përdorur diodat që emitojnë dritë (LED);ndriçuesit LED të të gjitha llojeve dhe 

llambat LED të gjitha llojeve, po ashtu edhe për aplikimet që kanë të bëjnë me trafikun, për 

aplikimet që kanë të bëjnë me  automjetet që lëvizin me energji dhe për qëllime 

dekorimi;aparatet e sipërpërmendura për ndriçim ndër të tjera, në veçanti me ballastet 

(sistemi flourescent i ndriçimit) elektronik te intergruar, transformatorëve, aparate për 

rregullimin ose kontrollimin ose ndërfaqe elektronike;modulet LED, përkatësisht moduleve 

të ndërtuara prej LED-ve, po ashtu edhe LEDs organike, me funksione drite për qëllime të 

ndriçimit;pajisje mbajtëse për llambat dhe LED-e, pjesë dhe aksesorë të të gjitha mallrave 

të sipërpërmendur të përfshira në këtë klasë.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve elektrike te përfshira ne klasën 9 dhe 

11;reklamimi;marketingu, reklamimi;menaxhimi i biznesit;administrimi i 

biznesit;funksionet e zyrës;shërbimet administrative;sondazhet e opinionit;shitje me 

ankand;shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materialet e shtypura, 

mostra);publikimi i teksteve reklamuese;qiradhënie e hapësirave për reklamim;reklamim 

on-line në rrjetin kompjuterik;demonstrimi i produkteve;shpërndarja e materialeve 

reklamuese;reklamimi i sipas porosisë me postë;agjencitë e 

publicitetit;reklamimi;reklamimi në radio;reklamimi në televizion;relacionet me 

publikun;hulumtimi i tregut;publikimi dhe botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe 

imazheve të mediave të regjistruara për qëllime komerciale dhe reklamimi;përgatitja, 

aranzhimi dhe mbajtja e panaireve tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve tjera për 

qëllime komerciale dhe reklamimi.   

 

 

 

(111)  22869 

(151)  29/03/2018 

(181)  12/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/610 

(591)  Ngjyrë e verdhë, e kaltër dhe e bardhë. 

(732)  Zllatevski Ljubisha Ul. Fazanerija 1, 

br. 96, Dolna Banjica, 1230 Gostivar, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   
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(511) 32   Pije energjike dhe pije të tjera joalkoolike.   
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(511) 7   Makina pune për metal, dru, gomë dhe plastikë, për përpunimin, riparimin dhe 

çmontimin e automjeteve toksore dhe detare, për industrinë kimike, bujqësi, miniera, 

tekstil, ushqim dhe pije, konsktruksion dhe industrinë e paketimit; vegla makinash; makina 

printimi; korniza printimi, pllaka printimi; makina që përdoren në prodhimtarinë e pllakave 

të printimit; pllaka printimi (jo të ndijshme ndaj dritës); kallëp për derdhje me presion 

(makina; komponenetë); pllaka litografike printimi për makina printimi; motor dhe makina 

(pos për automjete toksore dhe automjete ajrore); komponenetë për motorë dhe makina të 

gjitha llojeve, përfshi motorët elektrik dhe komponentët e tyre (pos për automjete toksore 

dhe automjete ajrore); njësi kontrolli për motorë dhe makina (pos për automjete ajrore); 

starter elektrik për motorë dhe makina (pos për automjete ajrore); gjeneratorë elektrik me 

forcë motorike (pos për automjete ajrore); cilindra kryesor; motor elektrik (pos për 

automjete toksore dhe automjete ajrore) dhe pompa (makina); aktivizues motori (mbyllës 

valvulash), rregullatorë pa ngarkesë, aktivizues linear, valvule për kontroll të ajrit, 

aktivizues të rjedhës së ajrit, valvula për riqarkullimin e gazrve dalës) (pos për automjete 

ajrore); valvula injektuese, pipza injektuese për makina (pos për motorë të automjete 

ajrore); pompa karburanti; sisteme injektuese karburanti; kandela elektrike për motorët me 

djegie të brendshme (pos për motorë të automjete ajrore); kandela skuqëse për disel motorë 

(pos për motorë të automjete ajrore); ndezës spiral; filtra ajri për motorë; konvertues 

katalitik; karikues (turbokarikues); trurbokompresorë; njësi kontrolli për makina; pajisje për 

rregullimin e pjesëve të automjeteve siç janë ulset, dritaret, pasqyrat, çatitë rëshqitëse, 

mbylës valvulash, boshtet gungëzor; bashkues makine dhe komponentë transmisioni, 

përfshirë marshin e shpejtësisë (pos për automjete tokësore); rripa makinash, rripa 

transmisioni, V-ripa, V-ripa brinjëzor, rripa variator, rripa dhëmbzor (kohor), rripa 
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sinkronizues, rripa gungaç, rripa kohor të dyanshëm dhëmbzor, rripa të shesht, rripa për 

ngritje (komponent makine), shirita transportues; komponentë makine, siq janë spiralet, 

pistonat për absorbim të goditjeve, zbutës të vibracioneve; pjesë të derdhura të bëra nga 

goma dhe gomë-metal të lidhura për kontroll të vibracioneve për aq sa janë të përfshirë në 

këtë klasë; bartës të motorit; bartës hidraulik, zbutës torsional të vibracioneve; aktivizues; 

të gjitha mallrat e lartëpërmendura posaqërisht për mjete ajrore elektroenergjetike, pistona 

motori për mjete ajrore, turbina motori për mjete ajrore dhe pjesë dhe kontroll për ato; 

valvula (komponentë makinash); rripa transportues, transportues rripash, pjesë dhe 

aksesuarë për rripa transporti dhe transportues rripash; transportues pasaxherësh jo të 

përfshirë në klasat tjera; (ajr i kompresuar) pistoleta spraji për ujë, vaj, gaz, ngjyra dhe 

substanca tjera gazi dhe të lëngshme; paisje metalike (aksesuarë për pistoleta sprai ose 

spërkatës); krik mekanik për automjete; kositëse lendinash (makina); mjete bujqësie, të 

ndryshme nga ato që operojne me dorë; makina automatike distribuimi.         

9   Instrumenta dhe aparatura shkencore, nautike, mbikqyrje, elektrike, fotografike, 

kinematografike, optike, peshime, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikqyrje), jetë shpëtues 

dhe mësimdhënie për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; paisje dhe instrumente matës 

(pos për automjete ajrore); sisteme për regullimin dhe kontroll të rymës elektrike (pos për 

automjete ajrore); përfshi procesorët e tyre dhe sensorët për drejtimin dhe kontrollin 

automjeteve, për përmirsimin e sigurisë së vozitjes të automjetit, stabilitetin e vozitjes, 

stabilitetin e amortizimit dhe redukim të zërit; siteme për kontroll dhe regullim të rymës 

elektrike (pos për automjete ajrore); përfshi procesorët dhe sensorët e tyre për regullimin 

dhe kontrollin e frenave, pedaljes së gazit, transmisioneve, shasisë dhe gazrave dalës; 

regullues voltazhi për automjete; sisteme automatike kontrolli për automjete (pos për 

automjete ajrore); drejtues elektrik dhe hidraulik të fuqisë (pos për automjete ajrore); 

ampermetra, voltmetra, ometra, manometra, termometra, tahometra (pos për automjete 

ajrore); busolla, acid matës, alkool matës, peshore; termostate (pos për automjete ajrore); 

menaxhim motori dhe/ose paisje për kontroll të shpejtësisë së lirë (pos për automjete 

ajrore); paisje për menaxhim të dhënash, paisje për procesuim të dhënash; paisje dhe 

instrumenta për matje, paralajmërim dhe  ekran (display) për distancë, monitorimin e 

ngarkesës boshtore, përshpejtësisë, shpejtësisë, shpejtësisë së motorit, forcës kthyese 

(torque), shkallës së kthimit, shtypjes, nivelit të mbushjes, furnizimit me fluid (posaqërisht 

karburantit dhe lëngut për larje), lartësisë, ftohjes së temperaturës, shtypjes së ngarkesës, 

rymës elektrike, kualitetit të ajrit, masës së ajrit, nivelit të vajit, shtypjes së vajit, pozicionit, 

pozicionit të timonit, temperaturës, udhëtimit, distancës së udhëtimit, erës, dhe thellsisë së 

ujit (e gjith e lartëpërmendura pos për automjete ajrore); paralajmërim distance dhe paisje 

kontrolli dhe instrumente display (pos për automjete ajrore); paisje radari (pos për 

automjete ajrore); paisje për monitorim të pasëm; sisteme automatike asistence për parkim; 

paisje dhe instrumente të displeit optik, akustik të përgjumjes dhe pralajmërim të 

shpejtësisë; matës të shtypjes së gomave, paisje për fryrje të gomave; shërbime indikatori, 

shenja (tregues) veshjesh, paisje për matjen e konsumimit, indikator mirëmbajtjeje, 

punishte për testim të paisjeve; njësi për incizim të kohës; regjisrues të dhënash 

aksidentesh, aparate dhe instrumente për firnizim, kyqje, konvertim, ruajtje, regullim dhe 

monitrim të rymës elektrike (pos për automjete ajrore); siguresa elektrike, relejë elektrik, 

transponderë, sensorë, aktivizues elektrik (për aq sa jantë të përfshirë në këtë klasë); 

detektorë (pos për automjete ajrore); ndërprerës shtypjeje; kontrollues; testues të lëngut të 

frenave; aparate diagnostifikimi (jo për qëllime mjekësore); aparate dhe paisje monitorimi 
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dhe diagnostifikimi dhe sisteme për motorët e automjeteve dhe trenat elektrik (pos për 

automjete ajrore); drita paralajmërimi për automjete; valvula magnetike; laserë, jo për 

qëllime mjekësore; bateri elektrike dhe komponentët e tyre, bateri të karikueshme dhe 

komponentët e tyre, bateri solare; qeli karburanti dhe komponentët e tyre, karikues për 

bateri elektrike; paisje alarmi; alarme kundër vjedhjes, paisje për detektim të vjedhjes; 

paisje elektrike për hapje dhe mbyllje për automjetet motorike, përfshi njësi kontrolli, 

kontrolluesit dhe motorët elektrik; siteme qëndrore për mbyllje; imobilizues elektronik për 

automjete motorike; paisje për kontrollim nga distanca; sisteme për operim nga distanca për 

sistemet qëndrore të mbylljes; gjetës i pozicionimit, ndjekës të drejtimit dhe paisje për rutë 

në komunikacion (pos për automjete ajrore); instrumente navigimi; paisje navigimi për 

automjete; paisje GPS (pos për automjete ajrore); kontrollues elektrik/elektronik për kulme 

të buta të konvertueshëm, kulme rëshqitës dhe pasije kundër diellit; paisje për procesuim të 

dhënash, kompjuter përfshi kalendarët elektronik, faks makinat, monitorët, paisjeve 

periferike të kompjuterit, kalkulatorëve, programeve të kopmjuterit dhe softuerit, të 

regjistruara; paisje dhe instrumete elektrike, elektronike, opto-elektrinike dhe mekanazma 

analog dhe displej digjital (pos për automjete ajrore); paisje për transmetim dhe reprodukim 

të imazheve; paisje displeji elektronik ose elektrike; paisje displeji, module displeji, 

elementë displeji, panele displeji, displejë, monitorë, ekrane, LCD, paisje me LCD, ekrane 

të sheshtë, video ekrane dhe monitorë; ekrane me prekje; paisje për incizim, pranim, 

transmetim dhe reprodukim analog dhe/ose të sinjaleve digjitale, si dhe imazheve dhe zërit, 

antena, radio, aparateve televizive, telefonëve përfshi video telefonëve; paisje për hands 

free (duar të lira) për telefona; paisje shpëtimi, posaqërisht trape jetëshpëtuese, dalje për 

shpëtim nga zjari, rrjeta shpëtimi, trampolina shpëtimi, rripa jetë shpëtues, goma shpëtimi, 

xhaketa shpëtimi, paisje për shuarje të zjarrit; kontakt thjerza, syza dhe kuti syzash, dylbi, 

lupë, syze dielli, trekëndsha paralajmërimi për automjete ne difekt; projektorë; kamera 

filmike; fotoaparatë (fotografi); fotokopjues; përkthyes elektronik; përkthyes elektronik 

xhepi; film i ekspozuar, magnetik, media incizuese elektronike dhe optike, me përjashtim të 

filmave të pa ekspozuar; disqe regjistruese, përfshi kartelat magnetike; kartela me qarqe 

integruese (smart cards); kartela telefonike; mekanizma për aparate që punojnë me 

monedha përfshi makinat e parave të gatshme (bankomatë); arka parash, makina 

kompjuteri; elementë fotovoltik; foto qeli; paisje për monitorim të prezencës.      

12   Automjete për transport toksor dhe/ose ujor; pjesë dhe aksesuarë për automjete për 

transport toksor dhe/ose ujor për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; instrumente të 

kombinuara displeji, kabina shoferi për automjete toksore, instrumente paneli, konsolë 

qëndrore; goma (rrota), goma të brendshme për rrota, timon, disqe rrotash, sipërfaqe gome, 

për rikuperim të gomës, bucala rrote, shirita bucelle, riparim i jashtëm i gomës, trajtim dhe 

takëm i jashtëm për riparim to gomave të brendshme që nuk janë të përfshirënë klasat tjera; 

valvula për rrota autmojetesh; shasi dhe pjesë të tyre të përfshira në këtë klase; shasi të 

kontrollueshme dhe jo të kontrolluara dhe amortizatorë; frena mekanik, elektronik, 

hidraulik, elektromekanik, elektrohidraulik për vetura; pjesë dhe aksesuarë për frena 

mekanik, elektronik, hidraulik, elektromekanik, elektrohidraulik për vetura; cilindra 

frenash, nofulla frenash, kaliper frenash, disqe frenash, astar frenash, zorë frenash; 

kontrollues dhe regullatorë mekanik dhe hidraulik të cilët nuk janë të përfshirë në klasat 

tjera; sisteme drejtimi elektromekanik dhe hidraulik të regulluar dhe të paregulluar dhe 

kompoentët e tyre; fuqi drejtimi hidraulike, shtylla (shufra) drejtimi, ingrenazh drejtimi; 

aktivizues elektrik, elektronik dhe mekanik, bosht makine dhe motorë elektrik (pos për 
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automjete ajrore); paisje sigurie për motorët e automjeteve për aq sa janë të përfishirë në 

këtë klasë; airbag (jastëk sigurie), tensioner (shtrëngues) rripash dhe pjesët dhe aksesuarët e 

tyre për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; lidhës boshti dhe mekanizma transmisioni, 

përfshirë boshtet transmetuese për automjete toksore; amortizatorë dhe spirale aktive dhe 

pasive të regulluara dhe të pa regulluara për automjete, timonë dhe pjesët e tyre posaqërisht 

amortizatorët spiral me shtypje ajri dhe amortizatorët spiral me shtypje gazi; njësi furnizimi 

ajri për sistemet e amortizatorëve spiral; absorbues goditjesh dhe suspensues të përdredhur 

për automjete; absorbues spiral goditjesh për automjete; zbutës vibracionesh dhe zbutës 

përdredhës të vibracioneve (në përjashtim si komponenetë të automjeteve toksore) për 

automjete; motorë automjetesh, aparate timoni; kabina automjeti dhe ulëse shoferi; 

hidromontime si komponent të automjetit për aq sa janë përfshirë në këtë klasë; boshte dhe 

module boshtesh, çizme boshtesh, diafragma, rripa makinash, rripa transmisioni që nuk 

janë të përfshirë në klasat tjera; zorrë hidraulike për ftohje, ngrohje, frena, karburant, 

çarkullim ajri, vaji të cilat janë pjesë dhe aksesuarë për automjete për aq sa janë të prëfshirë 

në këtë klasë; veshje e brendshme e automjeteve; mbulesa airbegu (jastuk ajri); panele për 

tabelën e vozitsit; tapiceri për automjete; ulëse për automjete motorike; shkrepse për 

automobilë; tra të kryqzuar kabinash; stacione pune për vozitës, kabina vozitësi; hundashka 

ventilacioni, elementë deflektimi (shmangie) dhe linja ajri; sisteme pastrimi për dritare dhe 

drita të përparme për automjete motorike si dhe kontejnerët e bashklidhur, pipza, zorrë, 

lidhje zorrësh, pompa, ngrohës dhe valvule; sisteme pastrimi për xhamin dhe dritat e 

përparme; sisteme pozicionimi dhe ngritjeje të xhamave për automjete; lëvizës 

elektrik/elektronik për çati të buta konvertible, çati rëshqitëse dhe paisje kundër diellit; 

mure paluese (harmonike) nga plastika ose goma për trena dhe autobusë të zgjatur; linja 

karburanti; sisteme rezervuari për karburant për automjete motorike.     

16   Gjëra të printuara; shkronja printimi, bloqe printimi, mbulesa jo tekstile për printim, 

komponentë dhe aksesuarë për ato, që nuk përfshihen në klasat tjera; atlase, kalendarë, 

harta gjeografike, publikime (shkrime); stilo lapsa sferik dhe lapsa, artikuj libërlidhës; 

fotografi; gjëra zyrash pos gjërave të bëra pa letër; adeziv për zyra dhe nevoja shtëpiake; 

materiale artistësh; tastiera dhe rekuizita zyrash (pos mobiljeve); materiale instruksioni dhe 

mësimdhënije (pos aparateve), përfshi tekstet, libra të specializuar, magazinave, riparimit 

dhe/ose istruksioneve për përdorim në pjesët e atomobilëve; materiale plastike për paketim 

për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; forma, forma të printuara, rule printimi dhe pllaka 

diagrami jo nga letra për përdorim në tahografë.   

17   Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, mika mallra të bëra nga këto materiale që nuk janë të 

përfshira në klasat tjera; mallra plastike (prodhime gjysëm të përpunuara); materiale 

izoluese, vulosës dhe paketues; tuba fleksibël (jo të bëra nga metali); lidhje fleksible për 

gypa (jë të bëra nga metali); armaturë (mbulesa) për tuba (jo të bëra nga metali); 

kompensatorë gome; mbyllës linjash; gete mbylëse, unaza mbyllëse, diafragma (që nuk 

përfshihen në klasat tjera); gomë natyrale (likuid); shtroje nën-balasti të bëra nga goma ose 

zëvendësues gome për vibracione dhe zbutje të goditjeve për ndërtim udhësh; shtroje për 

absorbim vaji të bëra nga goma ose zëvendësues gome; valvule gome; çati të  buta, dyer, 

dritare, mbyllës të ndarë për motor; tapiceri nga materiali i gomës ose plastikës; çarçaf 

(copë) plastike (pos për qëllime paketimi), përfshi çarçafët për qëllime mbyllëse dhe 

izoluese, çatie dhe oxhaqe pellgu (ullqe) të bërë nga plastika; bartës, mure paluese 

(harmonikë) të bërë nga goma ose plastika për urat e udhtarve në aeroporte; pjesë dhe 

aksesuarë për të gjihta mallrate e përmendura që nuk përfshihen në klasat tjera; gomë për 
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rikuperim të gomave; solucione gome.   

37   Konstruksione ndërtimi, shërbime instalimi, shërbime të punishteve për automobila, 

ndrim, riparim servisim, montim, çmontim, mirëmbajtje, kujdes, pastrim dhe ngjyrosje të 

veturave (pos automjeteve ajrore), motorë (pos motorëve përautomjete ajrore), frena, goma 

dhe pjesët e tyre; riparim i automjeteve (pos automjeteve ajrore) si pjesë të  veturës gjatë 

asistencës në avari; rikuperim i gomave; aparate dhe instrumente  mirëmbajtje, bashkimi, 

montimi, riparimi të instrumenteve për vlersim të pllakës së diagramit, tahografit, incizimit 

të dhënave të aksidentit, të ditarëve elektronik të autmojeteve, testimit dhe diagnostifikimit; 

instalim, mirmbajtje dhe riparim të makinave dhe komponentëve për makina; instalim, 

mirmbajtje dhe riparim të rripave dhe sistemeve bartës; instalim, mirmbajtje dhe riparim të 

sistemeve EDP.   
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(511) 7   Makina pune për metal, dru, gomë dhe plastikë, për përpunimin, riparimin dhe 

çmontimin e automjeteve toksore dhe detare, për industrinë kimike, bujqësi, miniera, 

tekstil, ushqim dhe pije, konsktruksion dhe industrinë e paketimit; vegla makinash; makina 

printimi; korniza printimi, pllaka printimi; makina që përdoren në prodhimtarinë e pllakave 

të printimit; pllaka printimi (jo të ndijshme ndaj dritës); kallëp për derdhje me presion 

(makina; komponenetë); pllaka litografike printimi për makina printimi; motor dhe makina 

(pos për automjete toksore dhe automjete ajrore); komponenetë për motorë dhe makina të 

gjitha llojeve, përfshi motorët elektrik dhe komponentët e tyre (pos për automjete toksore 

dhe automjete ajrore); njësi kontrolli për motorë dhe makina (pos për automjete ajrore); 

starter elektrik për motorë dhe makina (pos për automjete ajrore); gjeneratorë elektrik me 

forcë motorike (pos për automjete ajrore); cilindra kryesor; motor elektrik (pos për 

automjete toksore dhe automjete ajrore) dhe pompa (makina); aktivizues motori (mbyllës 

valvulash), rregullatorë pa ngarkesë, aktivizues linear, valvule për kontroll të ajrit, 

aktivizues të rjedhës së ajrit, valvula për riqarkullimin e gazrve dalës) (pos për automjete 

ajrore); valvula injektuese, pipza injektuese për makina (pos për motorë të automjete 

ajrore); pompa karburanti; sisteme injektuese karburanti; kandela elektrike për motorët me 

djegie të brendshme (pos për motorë të automjete ajrore); kandela skuqëse për disel motorë 

(pos për motorë të automjete ajrore); ndezës spiral; filtra ajri për motorë; konvertues 

katalitik; karikues (turbokarikues); trurbokompresorë; njësi kontrolli për makina; pajisje për 

rregullimin e pjesëve të automjeteve siç janë ulset, dritaret, pasqyrat, çatitë rëshqitëse, 

mbylës valvulash, boshtet gungëzor; bashkues makine dhe komponentë transmisioni, 

përfshirë marshin e shpejtësisë (pos për automjete tokësore); rripa makinash, rripa 
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transmisioni, V-ripa, V-ripa brinjëzor, rripa variator, rripa dhëmbzor (kohor), rripa 

sinkronizues, rripa gungaç, rripa kohor të dyanshëm dhëmbzor, rripa të shesht, rripa për 

ngritje (komponent makine), shirita transportues; komponentë makine, siq janë spiralet, 

pistonat për absorbim të goditjeve, zbutës të vibracioneve; pjesë të derdhura të bëra nga 

goma dhe gomë-metal të lidhura për kontroll të vibracioneve për aq sa janë të përfshirë në 

këtë klasë; bartës të motorit; bartës hidraulik, zbutës torsional të vibracioneve; aktivizues; 

të gjitha mallrat e lartëpërmendura posaqërisht për mjete ajrore elektroenergjetike, pistona 

motori për mjete ajrore, turbina motori për mjete ajrore dhe pjesë dhe kontroll për ato; 

valvula (komponentë makinash); rripa transportues, transportues rripash, pjesë dhe 

aksesuarë për rripa transporti dhe transportues rripash; transportues pasaxherësh jo të 

përfshirë në klasat tjera; (ajr i kompresuar) pistoleta spraji për ujë, vaj, gaz, ngjyra dhe 

substanca tjera gazi dhe të lëngshme; paisje metalike (aksesuarë për pistoleta sprai ose 

spërkatës); krik mekanik për automjete; kositëse lendinash (makina); mjete bujqësie, të 

ndryshme nga ato që operojne me dorë; makina automatike distribuimi.   

9  Instrumenta dhe aparatura shkencore, nautike, mbikqyrje, elektrike, fotografike, 

kinematografike, optike, peshime, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikqyrje), jetë shpëtues 

dhe mësimdhënie për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; paisje dhe instrumente matës 

(pos për automjete ajrore); sisteme për regullimin dhe kontroll të rymës elektrike (pos për 

automjete ajrore); përfshi procesorët e tyre dhe sensorët për drejtimin dhe kontrollin 

automjeteve, për përmirsimin e sigurisë së vozitjes të automjetit, stabilitetin e vozitjes, 

stabilitetin e amortizimit dhe redukim të zërit; siteme për kontroll dhe regullim të rymës 

elektrike (pos për automjete ajrore); përfshi procesorët dhe sensorët e tyre për regullimin 

dhe kontrollin e frenave, pedaljes së gazit, transmisioneve, shasisë dhe gazrave dalës; 

regullues voltazhi për automjete; sisteme automatike kontrolli për automjete (pos për 

automjete ajrore); drejtues elektrik dhe hidraulik të fuqisë (pos për automjete ajrore); 

ampermetra, voltmetra, ometra, manometra, termometra, tahometra (pos për automjete 

ajrore); busolla, acid matës, alkool matës, peshore; termostate (pos për automjete ajrore); 

menaxhim motori dhe/ose paisje për kontroll të shpejtësisë së lirë (pos për automjete 

ajrore); paisje për menaxhim të dhënash, paisje për procesuim të dhënash; paisje dhe 

instrumenta për matje, paralajmërim dhe  ekran (display) për distancë, monitorimin e 

ngarkesës boshtore, përshpejtësisë, shpejtësisë, shpejtësisë së motorit, forcës kthyese 

(torque), shkallës së kthimit, shtypjes, nivelit të mbushjes, furnizimit me fluid (posaqërisht 

karburantit dhe lëngut për larje), lartësisë, ftohjes së temperaturës, shtypjes së ngarkesës, 

rymës elektrike, kualitetit të ajrit, masës së ajrit, nivelit të vajit, shtypjes së vajit, pozicionit, 

pozicionit të timonit, temperaturës, udhëtimit, distancës së udhëtimit, erës, dhe thellsisë së 

ujit (e gjith e lartëpërmendura pos për automjete ajrore); paralajmërim distance dhe paisje 

kontrolli dhe instrumente display (pos për automjete ajrore); paisje radari (pos për 

automjete ajrore); paisje për monitorim të pasëm; sisteme automatike asistence për parkim; 

paisje dhe instrumente të displeit optik, akustik të përgjumjes dhe pralajmërim të 

shpejtësisë; matës të shtypjes së gomave, paisje për fryrje të gomave; shërbime indikatori, 

shenja (tregues) veshjesh, paisje për matjen e konsumimit, indikator mirëmbajtjeje, 

punishte për testim të paisjeve; njësi për incizim të kohës; regjisrues të dhënash 

aksidentesh, aparate dhe instrumente për firnizim, kyqje, konvertim, ruajtje, regullim dhe 

monitrim të rymës elektrike (pos për automjete ajrore); siguresa elektrike, relejë elektrik, 

transponderë, sensorë, aktivizues elektrik (për aq sa jantë të përfshirë në këtë klasë); 

detektorë (pos për automjete ajrore); ndërprerës shtypjeje; kontrollues; testues të lëngut të 
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frenave; aparate diagnostifikimi (jo për qëllime mjekësore); aparate dhe paisje monitorimi 

dhe diagnostifikimi dhe sisteme për motorët e automjeteve dhe trenat elektrik (pos për 

automjete ajrore); drita paralajmërimi për automjete; valvula magnetike; laserë, jo për 

qëllime mjekësore; bateri elektrike dhe komponentët e tyre, bateri të karikueshme dhe 

komponentët e tyre, bateri solare; qeli karburanti dhe komponentët e tyre, karikues për 

bateri elektrike; paisje alarmi; alarme kundër vjedhjes, paisje për detektim të vjedhjes; 

paisje elektrike për hapje dhe mbyllje për automjetet motorike, përfshi njësi kontrolli, 

kontrolluesit dhe motorët elektrik; siteme qëndrore për mbyllje; imobilizues elektronik për 

automjete motorike; paisje për kontrollim nga distanca; sisteme për operim nga distanca për 

sistemet qëndrore të mbylljes; gjetës i pozicionimit, ndjekës të drejtimit dhe paisje për rutë 

në komunikacion (pos për automjete ajrore); instrumente navigimi; paisje navigimi për 

automjete; paisje GPS (pos për automjete ajrore); kontrollues elektrik/elektronik për kulme 

të buta të konvertueshëm, kulme rëshqitës dhe pasije kundër diellit; paisje për procesuim të 

dhënash, kompjuter përfshi kalendarët elektronik, faks makinat, monitorët, paisjeve 

periferike të kompjuterit, kalkulatorëve, programeve të kopmjuterit dhe softuerit, të 

regjistruara; paisje dhe instrumete elektrike, elektronike, opto-elektrinike dhe mekanazma 

analog dhe displej digjital (pos për automjete ajrore); paisje për transmetim dhe reprodukim 

të imazheve; paisje displeji elektronik ose elektrike; paisje displeji, module displeji, 

elementë displeji, panele displeji, displejë, monitorë, ekrane, LCD, paisje me LCD, ekrane 

të sheshtë, video ekrane dhe monitorë; ekrane me prekje; paisje për incizim, pranim, 

transmetim dhe reprodukim analog dhe/ose të sinjaleve digjitale, si dhe imazheve dhe zërit, 

antena, radio, aparateve televizive, telefonëve përfshi video telefonëve; paisje për hands 

free (duar të lira) për telefona; paisje shpëtimi, posaqërisht trape jetëshpëtuese, dalje për 

shpëtim nga zjari, rrjeta shpëtimi, trampolina shpëtimi, rripa jetë shpëtues, goma shpëtimi, 

xhaketa shpëtimi, paisje për shuarje të zjarrit; kontakt thjerza, syza dhe kuti syzash, dylbi, 

lupë, syze dielli, trekëndsha paralajmërimi për automjete ne difekt; projektorë; kamera 

filmike; fotoaparatë (fotografi); fotokopjues; përkthyes elektronik; përkthyes elektronik 

xhepi; film i ekspozuar, magnetik, media incizuese elektronike dhe optike, me përjashtim të 

filmave të pa ekspozuar; disqe regjistruese, përfshi kartelat magnetike; kartela me qarqe 

integruese (smart cards); kartela telefonike; mekanizma për aparate që punojnë me 

monedha përfshi makinat e parave të gatshme (bankomatë); arka parash, makina 

kompjuteri; elementë fotovoltik; foto qeli; paisje për monitorim të prezencës.      

12   Automjete për transport toksor dhe/ose ujor; pjesë dhe aksesuarë për automjete për 

transport toksor dhe/ose ujor për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; instrumente të 

kombinuara displeji, kabina shoferi për automjete toksore, instrumente paneli, konsolë 

qëndrore; goma (rrota), goma të brendshme për rrota, timon, disqe rrotash, sipërfaqe gome, 

për rikuperim të gomës, bucala rrote, shirita bucelle, riparim i jashtëm i gomës, trajtim dhe 

takëm i jashtëm për riparim to gomave të brendshme që nuk janë të përfshirënë klasat tjera; 

valvula për rrota autmojetesh; shasi dhe pjesë të tyre të përfshira në këtë klase; shasi të 

kontrollueshme dhe jo të kontrolluara dhe amortizatorë; frena mekanik, elektronik, 

hidraulik, elektromekanik, elektrohidraulik për vetura; pjesë dhe aksesuarë për frena 

mekanik, elektronik, hidraulik, elektromekanik, elektrohidraulik për vetura; cilindra 

frenash, nofulla frenash, kaliper frenash, disqe frenash, astar frenash, zorë frenash; 

kontrollues dhe regullatorë mekanik dhe hidraulik të cilët nuk janë të përfshirë në klasat 

tjera; sisteme drejtimi elektromekanik dhe hidraulik të regulluar dhe të paregulluar dhe 

kompoentët e tyre; fuqi drejtimi hidraulike, shtylla (shufra) drejtimi, ingrenazh drejtimi; 
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aktivizues elektrik, elektronik dhe mekanik, bosht makine dhe motorë elektrik (pos për 

automjete ajrore); paisje sigurie për motorët e automjeteve për aq sa janë të përfishirë në 

këtë klasë; airbag (jastëk sigurie), tensioner (shtrëngues) rripash dhe pjesët dhe aksesuarët e 

tyre për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; lidhës boshti dhe mekanizma transmisioni, 

përfshirë boshtet transmetuese për automjete toksore; amortizatorë dhe spirale aktive dhe 

pasive të regulluara dhe të pa regulluara për automjete, timonë dhe pjesët e tyre posaqërisht 

amortizatorët spiral me shtypje ajri dhe amortizatorët spiral me shtypje gazi; njësi furnizimi 

ajri për sistemet e amortizatorëve spiral; absorbues goditjesh dhe suspensues të përdredhur 

për automjete; absorbues spiral goditjesh për automjete; zbutës vibracionesh dhe zbutës 

përdredhës të vibracioneve (në përjashtim si komponenetë të automjeteve toksore) për 

automjete; motorë automjetesh, aparate timoni; kabina automjeti dhe ulëse shoferi; 

hidromontime si komponent të automjetit për aq sa janë përfshirë në këtë klasë; boshte dhe 

module boshtesh, çizme boshtesh, diafragma, rripa makinash, rripa transmisioni që nuk 

janë të përfshirë në klasat tjera; zorrë hidraulike për ftohje, ngrohje, frena, karburant, 

çarkullim ajri, vaji të cilat janë pjesë dhe aksesuarë për automjete për aq sa janë të prëfshirë 

në këtë klasë; veshje e brendshme e automjeteve; mbulesa airbegu (jastuk ajri); panele për 

tabelën e vozitsit; tapiceri për automjete; ulëse për automjete motorike; shkrepse për 

automobilë; tra të kryqzuar kabinash; stacione pune për vozitës, kabina vozitësi; hundashka 

ventilacioni, elementë deflektimi (shmangie) dhe linja ajri; sisteme pastrimi për dritare dhe 

drita të përparme për automjete motorike si dhe kontejnerët e bashklidhur, pipza, zorrë, 

lidhje zorrësh, pompa, ngrohës dhe valvule; sisteme pastrimi për xhamin dhe dritat e 

përparme; sisteme pozicionimi dhe ngritjeje të xhamave për automjete; lëvizës 

elektrik/elektronik për çati të buta konvertible, çati rëshqitëse dhe paisje kundër diellit; 

mure paluese (harmonike) nga plastika ose goma për trena dhe autobusë të zgjatur; linja 

karburanti; sisteme rezervuari për karburant për automjete motorike.     

16   Gjëra të printuara; shkronja printimi, bloqe printimi, mbulesa jo tekstile për printim, 

komponentë dhe aksesuarë për ato, që nuk përfshihen në klasat tjera; atlase, kalendarë, 

harta gjeografike, publikime (shkrime); stilo lapsa sferik dhe lapsa, artikuj libërlidhës; 

fotografi; gjëra zyrash pos gjërave të bëra pa letër; adeziv për zyra dhe nevoja shtëpiake; 

materiale artistësh; tastiera dhe rekuizita zyrash (pos mobiljeve); materiale instruksioni dhe 

mësimdhënije (pos aparateve), përfshi tekstet, libra të specializuar, magazinave, riparimit 

dhe/ose istruksioneve për përdorim në pjesët e atomobilëve; materiale plastike për paketim 

për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; forma, forma të printuara, rule printimi dhe pllaka 

diagrami jo nga letra për përdorim në tahografë.   

17   Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, mika mallra të bëra nga këto materiale që nuk janë të 

përfshira në klasat tjera; mallra plastike (prodhime gjysëm të përpunuara); materiale 

izoluese, vulosës dhe paketues; tuba fleksibël (jo të bëra nga metali); lidhje fleksible për 

gypa (jë të bëra nga metali); armaturë (mbulesa) për tuba (jo të bëra nga metali); 

kompensatorë gome; mbyllës linjash; gete mbylëse, unaza mbyllëse, diafragma (që nuk 

përfshihen në klasat tjera); gomë natyrale (likuid); shtroje nën-balasti të bëra nga goma ose 

zëvendësues gome për vibracione dhe zbutje të goditjeve për ndërtim udhësh; shtroje për 

absorbim vaji të bëra nga goma ose zëvendësues gome; valvule gome; çati të  buta, dyer, 

dritare, mbyllës të ndarë për motor; tapiceri nga materiali i gomës ose plastikës; çarçaf 

(copë) plastike (pos për qëllime paketimi), përfshi çarçafët për qëllime mbyllëse dhe 

izoluese, çatie dhe oxhaqe pellgu (ullqe) të bërë nga plastika; bartës, mure paluese 

(harmonikë) të bërë nga goma ose plastika për urat e udhtarve në aeroporte; pjesë dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

700 

 

aksesuarë për të gjihta mallrate e përmendura që nuk përfshihen në klasat tjera; gomë për 

rikuperim të gomave; solucione gome.   

37   Konstruksione ndërtimi, shërbime instalimi, shërbime të punishteve për automobila, 

ndrim, riparim servisim, montim, çmontim, mirëmbajtje, kujdes, pastrim dhe ngjyrosje të 

veturave (pos automjeteve ajrore), motorë (pos motorëve përautomjete ajrore), frena, goma 

dhe pjesët e tyre; riparim i automjeteve (pos automjeteve ajrore) si pjesë të  veturës gjatë 

asistencës në avari; rikuperim i gomave; aparate dhe instrumente  mirëmbajtje, bashkimi, 

montimi, riparimi të instrumenteve për vlersim të pllakës së diagramit, tahografit, incizimit 

të dhënave të aksidentit, të ditarëve elektronik të autmojeteve, testimit dhe diagnostifikimit; 

instalim, mirmbajtje dhe riparim të makinave dhe komponentëve për makina; instalim, 

mirmbajtje dhe riparim të rripave dhe sistemeve bartës; instalim, mirmbajtje dhe riparim të 

sistemeve EDP.   

 

 

 

(111)  22785 

(151)  28/03/2018 

(181)  12/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/613 

(732)  RAUCH Fruchtsäfte GmbH 

Langgasse 1, 6830 Rankweil AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  RAUCH MY TEA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj, çaj i ftohtë: pije me bazë çaji; lëngje me bazë çaji.   

32   Pije joalkoolike; pije joalkoolike që përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji ose me shije çaji.    

 

 

 

(111)  22791 

(151)  28/03/2018 

(181)  12/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/614 

(591)  Ngjyra e kalter  

-Ngjyra e Hirt  

-Ngjyra e Bardhë  

(732)  “Xheni  GROUP “SHPK 

Xhelal  AJETI ALI HADRI NR 43, KS 

(740)  Izer Zeqiri ''Beqir Musliu'' 3/14, Gjilan 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metale te zakonshme me aliazhet e tyre ,materialet e ndertimit prej 

metali,ndertime te ndryshme transportueshem prej metali ,materiale prej metali për trase 
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hekurudhore ,kabell jo elektrike dhe tela prej metali te zakonshem ,hekurishte  ,copza te 

vogla prej metali,tuba prej metali te madhsive te  ndryshem .kasaforta ,mallra prej 

materialit te zakonshem te pa perfshira ne klasat e tjera ,minerale    

11   Aparate te ndriqimit ,ngrohje ,prodhim avulli ,gatim,ftohje ,tharje,funizim me ujë dhe 

qellime sanitare   

37   Konstruksione ndertimi,Riparime ,Sherbime Insatlimi   

 

 

 

(111)  22792 

(151)  28/03/2018 

(181)  12/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/615 

(591)  Ngjyra e Zeze 

-Ngjyra e Hirit 

-Ngjyra e Bardhë  

(732)  “Resort PLANET “SHPK Jeton 

Ismajli, Kmetoc, KS 

(740)  Izer Zeqiri ''Beqir Musliu''  3/14, 

Gjilan 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve ,sterhimi i perkohshëm    

 

 

 

(111)  22794 

(151)  28/03/2018 

(181)  12/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/616 

(591)  -Ngjyra e kuqe e qelur 

-Ngjyra e Kuqe e mbyllur  

-Ngjyra e Bardhë 

-Ngjyra e Zezë 

-Ngjyra e Hirt   

(732)  “AUTO-MOTO UNIVERSUM  G-

LAN“SHPK, Selver Halili, Malishevë P.n, 

KS 

(740)  Izer Zeqiri ''Beqir Musliu'' 3/14, Gjilan 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe mjete makinerie ,pjesë motrike (perveq mjeteve te transportit toksor 

)komponent  makinerie ,lidhje dhe transmetimi (perveq mjeteve te transportit toksor )vegla 

bujqsore qe vihen ne pune me dore ,inkubator per prodhimin e vezesh    

12   Mjete transporti ,aparate levizese me ane te tokes ,ujit,ose ajrit    
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37   Konstruksione ndertimi,Riparime ,Sherbime Insatlimi   

 

 

 

(111)  22799 

(151)  28/03/2018 

(181)  12/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/618 

(591)  e zezë, e hirtë 

(732)  Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft Petuelring 130 

80809 Munich, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Regjistrimi i të dhënave/përmbajtjeve; bazat e të dhënave (elektronike); 

përmbajtja e mediave; softuare kompjuterik; sisteme kompjuterike operative; pajisje të 

teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, shumë-llojshmërine mediale dhe 

fotografike; pajisjet e komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit 

të të dhënave; pajisjet e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe 

pjeset e antenave si aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura 

zëvendësuese; pajisje dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe 

mekanike); magnet, magnetizues dhe demagnetizues; pajisjet për përpunimin duke përdorur 

energjinë elektrike; aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pajisje optike, 

perforcues dhe korrektorë; aparate amplifikimi dhe korrektorë; komponentet elektrike dhe 

elektronike; mbrojtje, siguri, pajisje mbrojtje dhe sinjalizuese; pajisjet e zhytjes; pajisje për 

drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, 

instrumente për zbulim dhe monitorim, tregues dhe ekzaminues; aparate për hulumtime 

shkencore dhe laboratorike, aparatet arsimore dhe simulatorë; pjesë dhe pajisje të të gjitha 

mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë   

12   Automjete dhe mjete transporti; automjete tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e 

transporitit ajrore dhe hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; 

rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe 

pajisje për automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë 

dhe pajisje për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët 

e fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore   

37   Ndertim, konstruksion dhe shembje, sherbime të instalimit dhe pastrimit, shërbime të 

riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me pompat, kompresorë dhe ventilator [si pjesë të 

makinave], gjeneratorë rryme, pajisje levizese me anë të dorës, mekanizma për hapje dhe 

mbyllje, pajisjet për heqje dhe ngritje lart, makineri dhe vegla makinerish për trajtimin dhe 

për prodhimin e materialeve, pajisje për prerje, shpim, pastrim, mprehje dhe trajtimin e 

siperfaqes, turielë rryme dhe shpues, zinxhirë, thyes dhe makina për shkaterrim, 

mekanizma për formësimin dhe formim, mekanizma, vegla dhe aparatura për shpejtesi dhe 

bashkim, pajisje për bashkim dhe saldim, makineri për filterim, ndares dhe centrifuga, 

makineri për shtypjen lidhjen e librave, makineritë e prodhimit dhe përpunimit të 

materialeve, motorë, motorët e fuqishëm dhe pjesë të përgjithëshme për makina, makineri 
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shpërndarëse, pajisje të teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, pajisjet e 

komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të dhënave; pajisjet 

e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe pjeset e antenave si 

aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura zëvendësuar; pajisje 

dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike); mjete audio 

vizuale dhe aparate fotografike, aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pjese 

elektike dhe elektronike, pajisje dhe aparatura optike, aparate amplifikimi dhe korrektorë; 

pajisje për mbrojtje, siguri dhe sinjalizim, pajisje për drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje 

për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, instrumente për zbulim dhe monitorim, 

tregues dhe ekzaminues; aparat për djegje, aparat për nxemjen e ujit dhe aparate për 

nxemje, ndriçim dhe reflektor për ndriçim, ndriçuesit e  automjeteve dhe reflektor për 

ndriçim, instrumente dhe pajisje personale për ngrohje dhe tharje, pajisje për frigorifer dhe 

ngrirëse, ngrohje, ventilim dhe pajisje për ftohje (klimatizim) dhe pastrimin e ajrit 

(ambientit), pajisjet e trajtimit të ajrit, sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), 

sistemet e automjeteve HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), automjetet dhe mjetet e 

transportit; automjetet tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e transporitit ajrore dhe 

hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; rrota, goma dhe 

gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe siguri dhe pajisjet për 

automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë dhe pajisje 

për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët e 

fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore; instalimin, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi e sistemit HVAC (ngrohjes, ventilimit dhe klimatizim); 

instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e gomave; mirëmbajtja e dërtesës dhe instalimet; 

shërbimi për automjete, riparimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me karburant; dhenja dhe 

marrja me qera dhe lizingu në lidhje me të lartpërmendurat, të përfshira në klasë; këshilla, 

konsulence dhe informacione për të lartpërmendurat, të përfshira në klasë   

 

 

 

(111)  22805 

(151)  28/03/2018 

(181)  12/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/619 

(732)  Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft Petuelring 130 

80809 Munich, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Regjistrimi i të dhënave/përmbajtjeve; bazat e të dhënave (elektronike); 
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përmbajtja e mediave; softuare kompjuterik; sisteme kompjuterike operative; pajisje të 

teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, shumë-llojshmërine mediale dhe 

fotografike; pajisjet e komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit 

të të dhënave; pajisjet e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe 

pjeset e antenave si aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura 

zëvendësuese; pajisje dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe 

mekanike); magnet, magnetizues dhe demagnetizues; pajisjet për përpunimin duke përdorur 

energjinë elektrike; aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pajisje optike, 

perforcues dhe korrektorë; aparate amplifikimi dhe korrektorë; komponentet elektrike dhe 

elektronike; mbrojtje, siguri, pajisje mbrojtje dhe sinjalizuese; pajisjet e zhytjes; pajisje për 

drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, 

instrumente për zbulim dhe monitorim, tregues dhe ekzaminues; aparate për hulumtime 

shkencore dhe laboratorike, aparatet arsimore dhe simulatorë; pjesë dhe pajisje të të gjitha 

mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë   

12   Automjete dhe mjete transporti; automjete tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e 

transporitit ajrore dhe hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; 

rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe 

pajisje për automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë 

dhe pajisje për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët 

e fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore   

28   Artikuj dhe pajisje sportive; lodra; lojëra; mjete për lojera dhe kuriozitete; aparate për 

video lojëra; pjesë dhe pajisje të të gjitha mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë.   

37   Ndertim, konstruksion dhe shembje, sherbime të instalimit dhe pastrimit, shërbime të 

riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me pompat, kompresorë dhe ventilator [si pjesë të 

makinave], gjeneratorë rryme, pajisje levizese me anë të dorës, mekanizma për hapje dhe 

mbyllje, pajisjet për heqje dhe ngritje lart, makineri dhe vegla makinerish për trajtimin dhe 

për prodhimin e materialeve, pajisje për prerje, shpim, pastrim, mprehje dhe trajtimin e 

siperfaqes, turielë rryme dhe shpues, zinxhirë, thyes dhe makina për shkaterrim, 

mekanizma për formësimin dhe formim, mekanizma, vegla dhe aparatura për shpejtesi dhe 

bashkim, pajisje për bashkim dhe saldim, makineri për filterim, ndares dhe centrifuga, 

makineri për shtypjen lidhjen e librave, makineritë e prodhimit dhe përpunimit të 

materialeve, motorë, motorët e fuqishëm dhe pjesë të përgjithëshme për makina, makineri 

shpërndarëse, pajisje të teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, pajisjet e 

komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të dhënave; pajisjet 

e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe pjeset e antenave si 

aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura zëvendësuar; pajisje 

dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike); mjete audio 

vizuale dhe aparate fotografike, aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pjese 

elektike dhe elektronike, pajisje dhe aparatura optike, aparate amplifikimi dhe korrektorë; 

pajisje për mbrojtje, siguri dhe sinjalizim, pajisje për drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje 

për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, instrumente për zbulim dhe monitorim, 

tregues dhe ekzaminues; aparat për djegje, aparat për nxemjen e ujit dhe aparate për 

nxemje, ndriçim dhe reflektor për ndriçim, ndriçuesit e  automjeteve dhe reflektor për 

ndriçim, instrumente dhe pajisje personale për ngrohje dhe tharje, pajisje për frigorifer dhe 

ngrirëse, ngrohje, ventilim dhe pajisje për ftohje (klimatizim) dhe pastrimin e ajrit 

(ambientit), pajisjet e trajtimit të ajrit, sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), 
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sistemet e automjeteve HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), automjetet dhe mjetet e 

transportit; automjetet tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e transporitit ajrore dhe 

hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; rrota, goma dhe 

gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe siguri dhe pajisjet për 

automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë dhe pajisje 

për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët e 

fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore; instalimin, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi e sistemit HVAC (ngrohjes, ventilimit dhe klimatizim); 

instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e gomave; mirëmbajtja e dërtesës dhe instalimet; 

shërbimi për automjete, riparimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me karburant; dhenja dhe 

marrja me qera dhe lizingu në lidhje me të lartpërmendurat, të përfshira në klasë; këshilla, 

konsulence dhe informacione për të lartpërmendurat, të përfshira në klasë   

 

 

 

(111)  22809 

(151)  28/03/2018 

(181)  12/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/620 

(732)  Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 

Munich, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  BMW 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Regjistrimi i të dhënave/përmbajtjeve; bazat e të dhënave (elektronike); 

përmbajtja e mediave; softuare kompjuterik; sisteme kompjuterike operative; pajisje të 

teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, shumë-llojshmërine mediale dhe 

fotografike; pajisjet e komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit 

të të dhënave; pajisjet e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe 

pjeset e antenave si aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura 

zëvendësuese; pajisje dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe 

mekanike); magnet, magnetizues dhe demagnetizues; pajisjet për përpunimin duke përdorur 

energjinë elektrike; aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pajisje optike, 

perforcues dhe korrektorë; aparate amplifikimi dhe korrektorë; komponentet elektrike dhe 

elektronike; mbrojtje, siguri, pajisje mbrojtje dhe sinjalizuese; pajisjet e zhytjes; pajisje për 

drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, 

instrumente për zbulim dhe monitorim, tregues dhe ekzaminues; aparate për hulumtime 

shkencore dhe laboratorike, aparatet arsimore dhe simulatorë; pjesë dhe pajisje të të gjitha 

mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë.   

12   Automjete dhe mjete transporti; automjete tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e 

transporitit ajrore dhe hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; 

rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe 

pajisje për automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë 

dhe pajisje për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët 
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e fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore.   

28   Artikuj dhe pajisje sportive; lodra; lojëra; mjete për lojera dhe kuriozitete; aparate për 

video lojëra; pjesë dhe pajisje të të gjitha mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë   

37   Ndertim, konstruksion dhe shembje, sherbime të instalimit dhe pastrimit, shërbime të 

riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me pompat, kompresorë dhe ventilator [si pjesë të 

makinave], gjeneratorë rryme, pajisje levizese me anë të dorës, mekanizma për hapje dhe 

mbyllje, pajisjet për heqje dhe ngritje lart, makineri dhe vegla makinerish për trajtimin dhe 

për prodhimin e materialeve, pajisje për prerje, shpim, pastrim, mprehje dhe trajtimin e 

siperfaqes, turielë rryme dhe shpues, zinxhirë, thyes dhe makina për shkaterrim, 

mekanizma për formësimin dhe formim, mekanizma, vegla dhe aparatura për shpejtesi dhe 

bashkim, pajisje për bashkim dhe saldim, makineri për filterim, ndares dhe centrifuga, 

makineri për shtypjen lidhjen e librave, makineritë e prodhimit dhe përpunimit të 

materialeve, motorë, motorët e fuqishëm dhe pjesë të përgjithëshme për makina, makineri 

shpërndarëse, pajisje të teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, pajisjet e 

komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të dhënave; pajisjet 

e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe pjeset e antenave si 

aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura zëvendësuar; pajisje 

dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike); mjete audio 

vizuale dhe aparate fotografike, aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pjese 

elektike dhe elektronike, pajisje dhe aparatura optike, aparate amplifikimi dhe korrektorë; 

pajisje për mbrojtje, siguri dhe sinjalizim, pajisje për drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje 

për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, instrumente për zbulim dhe monitorim, 

tregues dhe ekzaminues; aparat për djegje, aparat për nxemjen e ujit dhe aparate për 

nxemje, ndriçim dhe reflektor për ndriçim, ndriçuesit e  automjeteve dhe reflektor për 

ndriçim, instrumente dhe pajisje personale për ngrohje dhe tharje, pajisje për frigorifer dhe 

ngrirëse, ngrohje, ventilim dhe pajisje për ftohje (klimatizim) dhe pastrimin e ajrit 

(ambientit), pajisjet e trajtimit të ajrit, sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), 

sistemet e automjeteve HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), automjetet dhe mjetet e 

transportit; automjetet tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e transporitit ajrore dhe 

hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; rrota, goma dhe 

gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe siguri dhe pajisjet për 

automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë dhe pajisje 

për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët e 

fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore; instalimin, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi e sistemit HVAC (ngrohjes, ventilimit dhe klimatizim); 

instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e gomave; mirëmbajtja e dërtesës dhe instalimet; 

shërbimi për automjete, riparimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me karburant; dhenja dhe 

marrja me qera dhe lizingu në lidhje me të lartpërmendurat, të përfshira në klasë; këshilla, 

konsulence dhe informacione për të lartpërmendurat, të përfshira në klasë   
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(111)  22810 

(151)  28/03/2018 

(181)  12/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/621 

(591)  e kaltërt, e zezë, e hirtë, e bardhë dhe 

argjendi  

(732)  Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft Petuelring 130 

80809 Munich, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Regjistrimi i të dhënave/përmbajtjeve; bazat e të dhënave (elektronike); 

përmbajtja e mediave; softuare kompjuterik; sisteme kompjuterike operative; pajisje të 

teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, shumë-llojshmërine mediale dhe 

fotografike; pajisjet e komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit 

të të dhënave; pajisjet e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe 

pjeset e antenave si aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura 

zëvendësuese; pajisje dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe 

mekanike); magnet, magnetizues dhe demagnetizues; pajisjet për përpunimin duke përdorur 

energjinë elektrike; aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pajisje optike, 

perforcues dhe korrektorë; aparate amplifikimi dhe korrektorë; komponentet elektrike dhe 

elektronike; mbrojtje, siguri, pajisje mbrojtje dhe sinjalizuese; pajisjet e zhytjes; pajisje për 

drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, 

instrumente për zbulim dhe monitorim, tregues dhe ekzaminues; aparate për hulumtime 

shkencore dhe laboratorike, aparatet arsimore dhe simulatorë; pjesë dhe pajisje të të gjitha 

mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë   

12   utomjete dhe mjete transporti; automjete tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e 

transporitit ajrore dhe hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; 

rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe 

pajisje për automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë 

dhe pajisje për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët 

e fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore.   

28   Artikuj dhe pajisje sportive; lodra; lojëra; mjete për lojera dhe kuriozitete; aparate për 

video lojëra; pjesë dhe pajisje të të gjitha mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë   

37   Ndertim, konstruksion dhe shembje, sherbime të instalimit dhe pastrimit, shërbime të 

riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me pompat, kompresorë dhe ventilator [si pjesë të 

makinave], gjeneratorë rryme, pajisje levizese me anë të dorës, mekanizma për hapje dhe 

mbyllje, pajisjet për heqje dhe ngritje lart, makineri dhe vegla makinerish për trajtimin dhe 

për prodhimin e materialeve, pajisje për prerje, shpim, pastrim, mprehje dhe trajtimin e 

siperfaqes, turielë rryme dhe shpues, zinxhirë, thyes dhe makina për shkaterrim, 
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mekanizma për formësimin dhe formim, mekanizma, vegla dhe aparatura për shpejtesi dhe 

bashkim, pajisje për bashkim dhe saldim, makineri për filterim, ndares dhe centrifuga, 

makineri për shtypjen lidhjen e librave, makineritë e prodhimit dhe përpunimit të 

materialeve, motorë, motorët e fuqishëm dhe pjesë të përgjithëshme për makina, makineri 

shpërndarëse, pajisje të teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, pajisjet e 

komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të dhënave; pajisjet 

e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe pjeset e antenave si 

aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura zëvendësuar; pajisje 

dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike); mjete audio 

vizuale dhe aparate fotografike, aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pjese 

elektike dhe elektronike, pajisje dhe aparatura optike, aparate amplifikimi dhe korrektorë; 

pajisje për mbrojtje, siguri dhe sinjalizim, pajisje për drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje 

për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, instrumente për zbulim dhe monitorim, 

tregues dhe ekzaminues; aparat për djegje, aparat për nxemjen e ujit dhe aparate për 

nxemje, ndriçim dhe reflektor për ndriçim, ndriçuesit e  automjeteve dhe reflektor për 

ndriçim, instrumente dhe pajisje personale për ngrohje dhe tharje, pajisje për frigorifer dhe 

ngrirëse, ngrohje, ventilim dhe pajisje për ftohje (klimatizim) dhe pastrimin e ajrit 

(ambientit), pajisjet e trajtimit të ajrit, sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), 

sistemet e automjeteve HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), automjetet dhe mjetet e 

transportit; automjetet tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e transporitit ajrore dhe 

hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; rrota, goma dhe 

gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe siguri dhe pajisjet për 

automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë dhe pajisje 

për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët e 

fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore; instalimin, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi e sistemit HVAC (ngrohjes, ventilimit dhe klimatizim); 

instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e gomave; mirëmbajtja e dërtesës dhe instalimet; 

shërbimi për automjete, riparimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me karburant; dhenja dhe 

marrja me qera dhe lizingu në lidhje me të lartpërmendurat, të përfshira në klasë; këshilla, 

konsulence dhe informacione për të lartpërmendurat, të përfshira në klasë   

 

 

 

(111)  22812 

(151)  28/03/2018 

(181)  12/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/622 

(591)  e kaltertë e  lehtë, e kaltertë e errët, e 

kuqe dhe argjendi 

(732)  Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft Petuelring 130 

80809 Munich, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   
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(511) 9   Regjistrimi i të dhënave/përmbajtjeve; bazat e të dhënave (elektronike); 

përmbajtja e mediave; softuare kompjuterik; sisteme kompjuterike operative; pajisje të 

teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, shumë-llojshmërine mediale dhe 

fotografike; pajisjet e komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit 

të të dhënave; pajisjet e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe 

pjeset e antenave si aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura 

zëvendësuese; pajisje dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe 

mekanike); magnet, magnetizues dhe demagnetizues; pajisjet për përpunimin duke përdorur 

energjinë elektrike; aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pajisje optike, 

perforcues dhe korrektorë; aparate amplifikimi dhe korrektorë; komponentet elektrike dhe 

elektronike; mbrojtje, siguri, pajisje mbrojtje dhe sinjalizuese; pajisjet e zhytjes; pajisje për 

drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, 

instrumente për zbulim dhe monitorim, tregues dhe ekzaminues; aparate për hulumtime 

shkencore dhe laboratorike, aparatet arsimore dhe simulatorë; pjesë dhe pajisje të të gjitha 

mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë   

12   Automjete dhe mjete transporti; automjete tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e 

transporitit ajrore dhe hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; 

rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe 

pajisje për automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë 

dhe pajisje për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët 

e fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore.   

28   Artikuj dhe pajisje sportive; lodra; lojëra; mjete për lojera dhe kuriozitete; aparate për 

video lojëra; pjesë dhe pajisje të të gjitha mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë   

37   Ndertim, konstruksion dhe shembje, sherbime të instalimit dhe pastrimit, shërbime të 

riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me pompat, kompresorë dhe ventilator [si pjesë të 

makinave], gjeneratorë rryme, pajisje levizese me anë të dorës, mekanizma për hapje dhe 

mbyllje, pajisjet për heqje dhe ngritje lart, makineri dhe vegla makinerish për trajtimin dhe 

për prodhimin e materialeve, pajisje për prerje, shpim, pastrim, mprehje dhe trajtimin e 

siperfaqes, turielë rryme dhe shpues, zinxhirë, thyes dhe makina për shkaterrim, 

mekanizma për formësimin dhe formim, mekanizma, vegla dhe aparatura për shpejtesi dhe 

bashkim, pajisje për bashkim dhe saldim, makineri për filterim, ndares dhe centrifuga, 

makineri për shtypjen lidhjen e librave, makineritë e prodhimit dhe përpunimit të 

materialeve, motorë, motorët e fuqishëm dhe pjesë të përgjithëshme për makina, makineri 

shpërndarëse, pajisje të teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, pajisjet e 

komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të dhënave; pajisjet 

e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe pjeset e antenave si 

aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura zëvendësuar; pajisje 

dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike); mjete audio 

vizuale dhe aparate fotografike, aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pjese 

elektike dhe elektronike, pajisje dhe aparatura optike, aparate amplifikimi dhe korrektorë; 

pajisje për mbrojtje, siguri dhe sinjalizim, pajisje për drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje 

për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, instrumente për zbulim dhe monitorim, 

tregues dhe ekzaminues; aparat për djegje, aparat për nxemjen e ujit dhe aparate për 

nxemje, ndriçim dhe reflektor për ndriçim, ndriçuesit e  automjeteve dhe reflektor për 

ndriçim, instrumente dhe pajisje personale për ngrohje dhe tharje, pajisje për frigorifer dhe 
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ngrirëse, ngrohje, ventilim dhe pajisje për ftohje (klimatizim) dhe pastrimin e ajrit 

(ambientit), pajisjet e trajtimit të ajrit, sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), 

sistemet e automjeteve HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), automjetet dhe mjetet e 

transportit; automjetet tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e transporitit ajrore dhe 

hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; rrota, goma dhe 

gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe siguri dhe pajisjet për 

automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë dhe pajisje 

për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët e 

fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore; instalimin, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi e sistemit HVAC (ngrohjes, ventilimit dhe klimatizim); 

instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e gomave; mirëmbajtja e dërtesës dhe instalimet; 

shërbimi për automjete, riparimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me karburant; dhenja dhe 

marrja me qera dhe lizingu në lidhje me të lartpërmendurat, të përfshira në klasë; këshilla, 

konsulence dhe informacione për të lartpërmendurat, të përfshira në klasë.   

 

 

 

(111)  22814 

(151)  28/03/2018 

(181)  12/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/623 

(732)  Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft Petuelring 130 

80809 Munich, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Regjistrimi i të dhënave/përmbajtjeve; bazat e të dhënave (elektronike); 

përmbajtja e mediave; softuare kompjuterik; sisteme kompjuterike operative; pajisje të 

teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, shumë-llojshmërine mediale dhe 

fotografike; pajisjet e komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit 

të të dhënave; pajisjet e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe 

pjeset e antenave si aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura 

zëvendësuese; pajisje dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe 

mekanike); magnet, magnetizues dhe demagnetizues; pajisjet për përpunimin duke përdorur 

energjinë elektrike; aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pajisje optike, 

perforcues dhe korrektorë; aparate amplifikimi dhe korrektorë; komponentet elektrike dhe 

elektronike; mbrojtje, siguri, pajisje mbrojtje dhe sinjalizuese; pajisjet e zhytjes; pajisje për 

drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, 

instrumente për zbulim dhe monitorim, tregues dhe ekzaminues; aparate për hulumtime 

shkencore dhe laboratorike, aparatet arsimore dhe simulatorë; pjesë dhe pajisje të të gjitha 

mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë   
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12   Automjete dhe mjete transporti; automjete tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e 

transporitit ajrore dhe hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; 

rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe 

pajisje për automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë 

dhe pajisje për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët 

e fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore   

28   Artikuj dhe pajisje sportive; lodra; lojëra; mjete për lojera dhe kuriozitete; aparate për 

video lojëra; pjesë dhe pajisje të të gjitha mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë   

37   Ndertim, konstruksion dhe shembje, sherbime të instalimit dhe pastrimit, shërbime të 

riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me pompat, kompresorë dhe ventilator [si pjesë të 

makinave], gjeneratorë rryme, pajisje levizese me anë të dorës, mekanizma për hapje dhe 

mbyllje, pajisjet për heqje dhe ngritje lart, makineri dhe vegla makinerish për trajtimin dhe 

për prodhimin e materialeve, pajisje për prerje, shpim, pastrim, mprehje dhe trajtimin e 

siperfaqes, turielë rryme dhe shpues, zinxhirë, thyes dhe makina për shkaterrim, 

mekanizma për formësimin dhe formim, mekanizma, vegla dhe aparatura për shpejtesi dhe 

bashkim, pajisje për bashkim dhe saldim, makineri për filterim, ndares dhe centrifuga, 

makineri për shtypjen lidhjen e librave, makineritë e prodhimit dhe përpunimit të 

materialeve, motorë, motorët e fuqishëm dhe pjesë të përgjithëshme për makina, makineri 

shpërndarëse, pajisje të teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, pajisjet e 

komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të dhënave; pajisjet 

e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe pjeset e antenave si 

aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura zëvendësuar; pajisje 

dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike); mjete audio 

vizuale dhe aparate fotografike, aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pjese 

elektike dhe elektronike, pajisje dhe aparatura optike, aparate amplifikimi dhe korrektorë; 

pajisje për mbrojtje, siguri dhe sinjalizim, pajisje për drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje 

për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, instrumente për zbulim dhe monitorim, 

tregues dhe ekzaminues; aparat për djegje, aparat për nxemjen e ujit dhe aparate për 

nxemje, ndriçim dhe reflektor për ndriçim, ndriçuesit e  automjeteve dhe reflektor për 

ndriçim, instrumente dhe pajisje personale për ngrohje dhe tharje, pajisje për frigorifer dhe 

ngrirëse, ngrohje, ventilim dhe pajisje për ftohje (klimatizim) dhe pastrimin e ajrit 

(ambientit), pajisjet e trajtimit të ajrit, sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), 

sistemet e automjeteve HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), automjetet dhe mjetet e 

transportit; automjetet tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e transporitit ajrore dhe 

hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; rrota, goma dhe 

gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe siguri dhe pajisjet për 

automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë dhe pajisje 

për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët e 

fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore; instalimin, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi e sistemit HVAC (ngrohjes, ventilimit dhe klimatizim); 

instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e gomave; mirëmbajtja e dërtesës dhe instalimet; 

shërbimi për automjete, riparimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me karburant; dhenja dhe 

marrja me qera dhe lizingu në lidhje me të lartpërmendurat, të përfshira në klasë; këshilla, 

konsulence dhe informacione për të lartpërmendurat, të përfshira në klasë   
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(111)  22815 

(151)  28/03/2018 

(181)  12/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/624 

(732)  Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 

Munich, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  MINI 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Regjistrimi i të dhënave/përmbajtjeve; bazat e të dhënave (elektronike); 

përmbajtja e mediave; softuare kompjuterik; sisteme kompjuterike operative; pajisje të 

teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, shumë-llojshmërine mediale dhe 

fotografike; pajisjet e komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit 

të të dhënave; pajisjet e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe 

pjeset e antenave si aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura 

zëvendësuese; pajisje dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe 

mekanike); magnet, magnetizues dhe demagnetizues; pajisjet për përpunimin duke përdorur 

energjinë elektrike; aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pajisje optike, 

perforcues dhe korrektorë; aparate amplifikimi dhe korrektorë; komponentet elektrike dhe 

elektronike; mbrojtje, siguri, pajisje mbrojtje dhe sinjalizuese; pajisjet e zhytjes; pajisje për 

drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, 

instrumente për zbulim dhe monitorim, tregues dhe ekzaminues; aparate për hulumtime 

shkencore dhe laboratorike, aparatet arsimore dhe simulatorë; pjesë dhe pajisje të të gjitha 

mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë.   

12   Automjete dhe mjete transporti; automjete tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e 

transporitit ajrore dhe hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; 

rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe 

pajisje për automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë 

dhe pajisje për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët 

e fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore.   

28   Artikuj dhe pajisje sportive; lodra; lojëra; mjete për lojera dhe kuriozitete; aparate për 

video lojëra; pjesë dhe pajisje të të gjitha mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë.   

37   Ndertim, konstruksion dhe shembje, sherbime të instalimit dhe pastrimit, shërbime të 

riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me pompat, kompresorë dhe ventilator [si pjesë të 

makinave], gjeneratorë rryme, pajisje levizese me anë të dorës, mekanizma për hapje dhe 

mbyllje, pajisjet për heqje dhe ngritje lart, makineri dhe vegla makinerish për trajtimin dhe 

për prodhimin e materialeve, pajisje për prerje, shpim, pastrim, mprehje dhe trajtimin e 

siperfaqes, turielë rryme dhe shpues, zinxhirë, thyes dhe makina për shkaterrim, 

mekanizma për formësimin dhe formim, mekanizma, vegla dhe aparatura për shpejtesi dhe 

bashkim, pajisje për bashkim dhe saldim, makineri për filterim, ndares dhe centrifuga, 

makineri për shtypjen lidhjen e librave, makineritë e prodhimit dhe përpunimit të 

materialeve, motorë, motorët e fuqishëm dhe pjesë të përgjithëshme për makina, makineri 

shpërndarëse, pajisje të teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, pajisjet e 
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komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të dhënave; pajisjet 

e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe pjeset e antenave si 

aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura zëvendësuar; pajisje 

dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike); mjete audio 

vizuale dhe aparate fotografike, aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pjese 

elektike dhe elektronike, pajisje dhe aparatura optike, aparate amplifikimi dhe korrektorë; 

pajisje për mbrojtje, siguri dhe sinjalizim, pajisje për drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje 

për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, instrumente për zbulim dhe monitorim, 

tregues dhe ekzaminues; aparat për djegje, aparat për nxemjen e ujit dhe aparate për 

nxemje, ndriçim dhe reflektor për ndriçim, ndriçuesit e  automjeteve dhe reflektor për 

ndriçim, instrumente dhe pajisje personale për ngrohje dhe tharje, pajisje për frigorifer dhe 

ngrirëse, ngrohje, ventilim dhe pajisje për ftohje (klimatizim) dhe pastrimin e ajrit 

(ambientit), pajisjet e trajtimit të ajrit, sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), 

sistemet e automjeteve HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), automjetet dhe mjetet e 

transportit; automjetet tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e transporitit ajrore dhe 

hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; rrota, goma dhe 

gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe siguri dhe pajisjet për 

automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë dhe pajisje 

për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët e 

fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore; instalimin, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi e sistemit HVAC (ngrohjes, ventilimit dhe klimatizim); 

instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e gomave; mirëmbajtja e dërtesës dhe instalimet; 

shërbimi për automjete, riparimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me karburant; dhenja dhe 

marrja me qera dhe lizingu në lidhje me të lartpërmendurat, të përfshira në klasë; këshilla, 

konsulence dhe informacione për të lartpërmendurat, të përfshira në klasë. 

 

   

 

 

(111)  21984 

(151)  20/02/2018 

(181)  15/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/625 

(591)  e kalter, e bardhe dhe e verdhe, 

vjollce. 

(732)  D.P.H.ADRIATIKU Orllan, Podujevë, 

KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Sherbimet per sigurimin e ushqimit dhe pijeve, sherbimet e barit, sherbimet e 

kafeterise, sherbimet e restorantit; akomodim i perkohshem   
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(111)  22818 

(151)  28/03/2018 

(181)  15/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/626 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  ROPUIDO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  22773 

(151)  28/03/2018 

(181)  15/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/627 

(732)  Biocon Limited 20th Km., Hosur 

Road, Electronic City P.O., Bangalore - 

560100, IN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  INSUGEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinarie; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; 

preparate nutraceutike për qëllime terapeutike ose mjekësore; preparate sanitarike për 

qëllime mjekësore; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për 

bebet; emplastër, materiale për fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; 

dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

10   Aparate, pajisje dhe instrumente mjekësore   

 

 

 

(111)  22820 

(151)  28/03/2018 

(181)  16/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/628 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

(540)  INTREEF 
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Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore.    

 

 

 

(111)  22823 

(151)  28/03/2018 

(181)  16/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/629 

(732)  VERNITES S.R.L. VIA DELLE 

ROGGETTE 11, 21010 CARDANO AL 

CAMPO (VA)- , IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  VERNITES 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra, vernik, llak;mbrojtësit kundër ndryshkut dhe kundër dëmtimit të 

drurit;ngjyrues;mord antë;rrëshira  natyrore të papërpunuara;foli  metalike për përdorim në 

pikturë, dekorim, shtypje dhe art;pigmente;stain druri (bazë ngjyre për dru);dyes(Substanca 

natyrale ose sintetike për  të ndryshuar ngjyrën);preparate anti-gërryese;preparate lidhëse 

dhe lëndët holluese dhe tretëse për ngjyra;ngjyrë printimi;ngjyra për përdorim në industrinë 

e shtypjes;koating (ngjyra);tretësit dhe trashësitë për ngjyra, bojë dhe bojë shkrimi.   

 

 

 

(111)  22826 

(151)  28/03/2018 

(181)  16/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/630 

(591)  Kuqe dhe gjelbër 

(732)  SPAR International B.V. Rokin 99 -

101, 1012 KM Amsterdam, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime të shitjes me pakicë të supermarketeve dhe hipermarketeve;shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë të (respektivisht, ndërmjetësim tregtare në shitjen e) 

ushqimit dhe pijeve, pijeve alkoolike, mallrave të shtëpisë, artikujve të kimistëve, duke 
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përfshirë edhe produktet farmaceutike, kozmetike dhe të pastrimit, artikujt e hortikulturës, 

artikujt “bëje vet”, përfshirë veglat, mobiliet dhe artikujt e dekorimit shtëpiak, produkte 

elektronike, përfshirë aparatet për qëllime shtëpiake, aparatet audio dhe video, kamerat, 

aparatet e telekomunikimit, kompjuterët;lodra, artikuj sporti, veshje, kapela dhe këpucë, 

automjete përfshirë biçikletat, shkresori, pjesë dhe pjesë lidhëse për produktet jo ushqimore 

të lartpërmendura;shërbime të blerjes në internet të supermarketeve dhe   

 

 

 

(111)  22827 

(151)  28/03/2018 

(181)  17/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/631 

(300)  87/362.786  08/03/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ALPRENSO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratorë; 

vaksina.    

 

 

 

(111)  22831 

(151)  28/03/2018 

(181)  17/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/632 

(300)  87/362.785  08/03/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  BALVERSA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 
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gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratorë; 

vaksina   

 

 

 

(111)  22836 

(151)  29/03/2018 

(181)  17/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/633 

(300)  87/362.789  08/03/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ERDELFA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratorë; 

vaksina.    

 

 

 

(111)  22843 

(151)  29/03/2018 

(181)  17/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/634 

(732)  Rothmans of Pall Mall Limited Route 

de France 17 Boncourt  2926, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  D-SERIES 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak; 

shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; aparat 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani të cilat ngrohen; pajisje 

elektronike dhe pjesë për to, të cilat shërbejnë për ngrohjen e cigares ose duhanit.    
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(111)  22846 

(151)  29/03/2018 

(181)  17/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/635 

(732)  Newport Pharmaceuticals Limited A4, 

Swords Enterprise Park Feltrim Road 

Swords, County Dublin, IE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  VIRUXAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe medicinale;ushqim dietik dhe substanca të përshtatura 

në medicinë, ushqim për foshnje;shtesa dietike për njerëz.   

 

 

 

(111)  22850 

(151)  29/03/2018 

(181)  17/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/636 

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Ulica Danica 5 Koprivnica Kroaci, HR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  TOLDEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  22859 

(151)  29/03/2018 

(181)  17/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/637 

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Ulica Danica 5 Koprivnica Kroaci, HR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  LORDIAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.    
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(111)  22864 

(151)  29/03/2018 

(181)  17/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/639 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CHESTERFIELD TUNED 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan për mbështjellje të cigares, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, 

duhan për nuhatje, kretek; snus, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në 

medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit  për qëllime  ngrohjes; pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucion i nikotinës se lëngshme për përdorim 

në cigare; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia 

për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, 

çakmak, shkrepëse   

 

 

 

(111)  22867 

(151)  29/03/2018 

(181)  17/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/640 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  REMIX 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan për mbështjellje të cigares, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, 

duhan për nuhatje, kretek;snus, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në 

medicinë);cigare elektronike;produktet e duhanit  për qëllime  ngrohjes;pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion;solucion i nikotinës se lëngshme për përdorim në 

cigare;artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për 

duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse   
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(111)  22728 

(151)  22/03/2018 

(181)  17/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/641 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TUNED 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan për mbështjellje të cigares, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, 

duhan për nuhatje, kretek;snus, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në 

medicinë);cigare elektronike;produktet e duhanit  për qëllime  ngrohjes;pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion;solucion i nikotinës se lëngshme për përdorim në 

cigare;artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për 

duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse   

 

 

 

(111)  22062 

(151)  27/02/2018 

(181)  18/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/642 

(591)  Ngjyra e zezë dhe ngjyra e kaltërt e 

qelët 

(732)  Shqiprim Pestisha “PR Consulting” 

Sh.p.k. Lagja Emshir, Komp.2A, Lok.B2, 

Prishtinë, KS 

(740)  Florim Lata ''Judex'' Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k Rruga B, hyrja C15/10, NR.3,Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; Konsulenc 

menaxhim biznesi; Përgatitje rrogash; Llogarimbajtje; Asistenc Menaxhim biznesi; 

Sherbime prokurimi për të tjerët (blerje mallrash dhe shërbimesh për biznese tjera); 

Menaxhim (shërbime këshillimore për biznesin)   

36   Sigurimet;çështje financiare;çështje monetare;çështje të pasurisë së patundshme 

Analiza financiare -);Menaxhim financiar   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime 

përkatëse;Analiza industriale dhe shërbime kërkimore;projektim dhe zhvillim i 

kompjuterave nga ana mekanike dhe ajo e programeve;Këshillim arkitekturor   
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(111)  22729 

(151)  22/03/2018 

(181)  18/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/643 

(732)  MOL Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

1117 Budapest, Október huszonharmadika 

utca 18, HU 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  LubCheck 

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të  

bëjë me to;analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit;dizajnimi dhe krijimi i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë   

 

 

 

(111)  22730 

(151)  22/03/2018 

(181)  18/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/644 

(732)  MOL Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

1117 Budapest, Október huszonharmadika 

utca 18, HU 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  MOL LubCheck 

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të  

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë  
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(111)  22731 

(151)  22/03/2018 

(181)  18/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/645 

(732)  MOL Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

1117 Budapest, Október huszonharmadika 

utca 18, HU 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  CoolCheck 

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të  

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë  

   

 

 

 

(111)  22733 

(151)  22/03/2018 

(181)  18/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/646 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ERFANDEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratorë; 

vaksina   

 

 

 

(111)  22734 

(151)  22/03/2018 

(181)  18/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/647 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

(540)  SERPLANO 

 
 

     

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

723 

 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratorë; 

vaksina   

 

 

 

(111)  22735 

(151)  22/03/2018 

(181)  19/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/649 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  LUXEMPLI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve 

respiratore;vaksina   

 

 

 

(111)  22736 

(151)  22/03/2018 

(181)  19/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/650 

(300)  016340465  10/02/2017  EU 

(732)  Braun GmbH Frankfurter Str. 145 

61476 Kronberg im Taunus, DE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  SENSOSMART 
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(511) 8   Makina dhe brisqe për rroje; pajisje elektrike dhe jo elektrike për heqjen e flokëve, 

te tilla si pajisje pajisje elektrike dhe jo elektrike për depilim për përdorim personal, qethëse 

flokësh elektrike dhe jo-elektrike, makinë prerëse flokësh, pjesë dhe pajisje për të gjitha 

mallrat e sipërpërmendura   

 

 

 

(111)  22745 

(151)  26/03/2018 

(181)  19/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/653 

(732)  ID GROUP  162, Boulevard de 

Fourmies, F-59100 ROUBAIX, FR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje, larje, pastrim, lustrim ç’vajosje dhe abrazive; parfume, eu-

de-tualette (ujë tualeti); vajra esenciale; produkte për larje; sapun; deodorantë për përdorim 

personal (parfumeri); qumsht dhe vajra pastrues për qëllime tualeti; talk pudër për qëllime 

tualeti; vaj bajamesh; qumsht bajamesh për përdorim kozmetike; preparate dhe produkte 

kozmetike për kujdes lëkure dhe banje; pomadë për përdorim kozmetik; produkte për 

rrezitje (preparate kozmetike për nxirje); shamponë, losione flokësh dhe produkte për 

kujdes të flokëve; dentifricë; fill pambuk dhe shkopinj me pambuk për përdorim kozmetik; 

facoleta të impregnuara me losion kozmetik; temjan;  dru aromatizues; putpuri   

28   Lojëra;lodra;lodra edukative;qilim për lojra;risi për zbavitje (parti), vallzime (favore 

zbavitëse), maska lodra, luhatëse;topa dhe tollumbace për të luajtur;kalë druri lëkundës 

(lodër);pishina noti (artikuj sportiv ose për lojë);rruzuj dhe njehsorë (disqe) për lojra;lodra 

pelushi;kukulla dhe shtëpi kukullash;kukulla (marijoneta);veshje kukullash;figurina 

(lodra);lojra saloni;lojra shahu;lojra ndërtimtarie;maje për rrotullim (lodra);celular 

(lodra);automjete (lodra);skuter (lodra);aparate për lojra;zbavijte dhe aparate lojërash për 

përdorim me një diplej të jashtëm ose monitor;lojra portable me displej me kristale të 

lëngshme;makina për lojra arkadike;konsola lojrash;skuterë;patina ruli (me 

rrota);skatbords;fluturake;artikuj gjimnastikor dhe sportiv (në përjashtim të artikujve për 

not, veshjeve, qilimave dhe veshmbatjeve);raketë (tenisi);tabela shigjetash;shigjeta;drasa 

surfi (surfboards);çizme patinazhi me ski të bashkangjitura (kombinuara);patina 

akulli;patina me rrota;skeitbord (drasë me rrota);çanta veçanërisht të përshtatura për paisje 

sportive;fluturake;zbukurime për pemën e krishtlindjes (duke përjashtuar artikujt ndriçues 

dhe ëmbëlsirat).   
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(111)  22746 

(151)  26/03/2018 

(181)  19/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/654 

(732)  ID GROUP  162, Boulevard de 

Fourmies, F-59100 ROUBAIX, FR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje, larje, pastrim, lustrim ç’vajosje dhe abrazive;parfume, eu-

de-tualette (ujë tualeti);vajra esenciale;produkte për larje;sapun;deodorantë për përdorim 

personal (parfumeri);qumsht dhe vajra pastrues për qëllime tualeti;talk pudër për qëllime 

tualeti;vaj bajamesh;qumsht bajamesh për përdorim kozmetike;preparate dhe produkte 

kozmetike për kujdes lëkure dhe banje;pomadë për përdorim kozmetik;produkte për rrezitje 

(preparate kozmetike për nxirje);shamponë, losione flokësh dhe produkte për kujdes të 

flokëve;dentifricë;fill pambuk dhe shkopinj me pambuk për përdorim kozmetik;facoleta të 

impregnuara me losion kozmetik;temjan;dru aromatizues;putpuri.   

28   Lojëra; lodra; lodra edukative; qilim për lojra; risi për zbavitje (parti), vallzime (favore 

zbavitëse), maska lodra, luhatëse; topa dhe tollumbace për të luajtur; kalë druri lëkundës 

(lodër); pishina noti (artikuj sportiv ose për lojë); rruzuj dhe njehsorë (disqe) për lojra; lodra 

pelushi; kukulla dhe shtëpi kukullash; kukulla (marijoneta); veshje kukullash; figurina 

(lodra); lojra saloni; lojra shahu; lojra ndërtimtarie; maje për rrotullim (lodra); celular 

(lodra); automjete (lodra); skuter (lodra); aparate për lojra; zbavijte dhe aparate lojërash për 

përdorim me një diplej të jashtëm ose monitor; lojra portable me displej me kristale të 

lëngshme; makina për lojra arkadike; konsola lojrash; skuterë; patina ruli (me rrota); 

skatbords; fluturake; artikuj gjimnastikor dhe sportiv (në përjashtim të artikujve për not, 

veshjeve, qilimave dhe veshmbatjeve); raketë (tenisi); tabela shigjetash; shigjeta; drasa 

surfi (surfboards); çizme patinazhi me ski të bashkangjitura (kombinuara); patina akulli; 

patina me rrota; skeitbord (drasë me rrota); çanta veçanërisht të përshtatura për paisje 

sportive; fluturake; zbukurime për pemën e krishtlindjes (duke përjashtuar artikujt ndriçues 

dhe ëmbëlsirat   

 

 

 

(111)  22748 

(151)  26/03/2018 

(181)  19/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/655 

(300)  016135527  13/04/2017  DE 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 

4, 86690 Mertingen, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 

(540)  Montinis 
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(511) 29   Produktet e qumështit, përkatësisht qumështi i pijes, posaçërisht duke përjashtuar 

qumështin e thartuar dhe dhallën; pije jo-alkoolike të përzier me qumësht (predominimi i 

qumështit), ëmbëlsirë bërë kryesisht nga qumështi, që përmbajnë aromatizues me xhelatinë 

dhe/ose niseshte si faktor përberës   

30   Pudingat, ushqime të ngrira të ngrënshme, pluhurat për akullore, ëmbëlsirat dhe pasta 

që qëndrojne gjatë, sidomos ëmbëlsirat dhe uafels, të gjitha mallrat e lartpërmendur ka 

mundesi që përmbajnë çokollatë dhe/ose aromatizohen me çokollatë   

 

 

 

(111)  22751 

(151)  26/03/2018 

(181)  19/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/656 

(732)  NBA Properties, Inc. Olympic Tower 

– 645 Fifth Avenue New York, New York 

10022, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, përkatësisht çorapa, mbathje, këpuca për basketboll, atlete për 

basketboll, kanotijere, këmisha, triko polo, duks, pjesë të poshtme të veshjeve sportive, 

pantallona, kanotijere me rripa, fanellë leshi, pantallona të shkurtëra, pizhama, triko 

sportive, triko për ragbi, gjemper, rripa, kravata, ndrresa nate, kësulë, kapela, mbrojtëse për 

kapela, kasketa, tuta (trenerka) të nxehta, pjesë të poshtme të tutave për ngrohje para loje, 

xhaketa për ngrohje/kanotijere për trajnim para hyrjes në lojë, xhaketa të holla për erë, 

xhaketa me kapulaçe, pallto, përparëse gjoksi për bebe të cilat nuk janë nga letra, shirita për 

kokë, shirita për dorë (veshje), përparëse, ndrresa të poshtme, bokserica, pantallona të gjëra, 

mbrojtës për vesh, doreza, doreza vetëm me një gisht, shall, kanotiere të thurura dhe 

qendisura, fustane fanelle, fustane, fustane dhe uniformë për tifozeri, veshje për not, 

kostum banjoje, rroba banjo, rroba larje, rroba noti, rroba për larje, kostum për larje, bikine, 

kostume për larje të holla (tanko), brek për not, brek për larje, pantolona te shkurta për 

surfing, rroba gome për ujë, shamia për plazhë, mbulesa për kostume të larjës, 

mbështjellese për kostume të larjes, sandale, sandale për plazhë, kapela për plazhë, 

mbrojtëse nga dielli, kapela për not, kapela për pastrim, mbeshtjellëse te reja për kokë me 

dekore te ngjitura.   

41   Sherbime të argëtimit dhe arsimimit në kuptimin e programeve televizive apo radio 

programeve  nga lëmi i basketbollit dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i ngjarjeve-shfaqjeve 

sportive të basketbollit dhe lojërave të basketbollit; sherbimet e prodhimit dhe distribuimit 
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të shfaqjeve dhe programeve në radio dhe televizion me ngjarje sportive të basketbollit, 

ngjarjeve të basketbollit dhe programeve nga lemi i basketbollit; sherbimet e udhëheqjes 

dhe organizimit të klinikave praktike nga basketbolli dhe kampingjeve, klinikave praktike 

dhe kampingjeve për trajner, klinikave dhe kampingjeve për ekipet e vallëzimit dhe lojërat 

e basketbollit; sherbimet e argëtimit në kuptim të paraqitjes përsonale të maskotave me 

kostume ose të ekipeve të vallëzimit në lojërat dhe ngjarjet e organizuara të basketbollit, 

klinikave, kampeve, promovimeve dhe ngjarjeve tjera lidhur me basketbollin, ngjarjeve 

speciale dhe festa të organizuara; sherbimet e klubit të adhuruesve; sherbimet e defrimit-

argëtimit, përkatësisht ofrimi i uebsajtit me permbajtje multimediale i cili nuk mund të 

shkarkohe në kuptimin e ngjarjeve të rendesishme televizive, ngjarjeve të rendesishme 

interaktive televizive, video xhirimeve, video xhirimeve në ekran, përzgjedhje e videove 

interaktive, radio programeve, ngjarjeve me të rendesishme te radios dhe audio xhirimet 

nga lëmi i basketbollit; ofrimi i lajmeve dhe informacioneve në kuptim të statistikave dhe 

temave tjera  nga lëmia e basketbollit; mundësimi i qasjes onlajn të lojërave të cilat mund të 

shkarkohen, përkatesisht lojërave kompjuterike, video lojërave, video lojërat interaktive, 

lojërave aksion, lojëra arkade, lojërave shoqërore për te rritur dhe femijë, lojëra në dërrasë - 

tabelë, lodra për radhitje (puzzles), lojëra të vogla; sherbimet e publikimeve elektronike, 

përkatësisht, publikimi i rëvistave, udhërefyesit, buletine, libra për ngjyrosje dhe listes 

onlajn të lojërave për persona te tretë përmes internetit, të gjitha nga lëmi i basketbollit; 

ofrimi i të dhenave onlajn në bazen e të dhënave kompjuterike nga lëmi i basketbollit   

 

 

 

(111)  22753 

(151)  26/03/2018 

(181)  19/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/657 

(732)  NBA Properties, Inc. Olympic Tower 

– 645 Fifth Avenue New York, New York 

10022, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, përkatësisht çorapa, mbathje, këpuca për basketboll, atlete për 

basketboll, kanotijere, këmisha, triko polo, duks, pjesë të poshtme të veshjeve sportive, 

pantallona, kanotijere me rripa, fanellë leshi, pantallona të shkurtëra, pizhama, triko 

sportive, triko për ragbi, gjemper, rripa, kravata, ndrresa nate, kësulë, kapela, mbrojtëse për 

kapela, kasketa, tuta (trenerka) të nxehta, pjesë të poshtme të tutave për ngrohje para loje, 

xhaketa për ngrohje/kanotijere për trajnim para hyrjes në lojë, xhaketa të holla për erë, 

xhaketa me kapulaçe, pallto, përparëse gjoksi për bebe të cilat nuk janë nga letra, shirita për 

kokë, shirita për dorë (veshje), përparëse, ndrresa të poshtme, bokserica, pantallona të gjëra, 

mbrojtës për vesh, doreza, doreza vetëm me një gisht, shall, kanotiere të thurura dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

728 

 

qendisura, fustane fanelle, fustane, fustane dhe uniformë për tifozeri, veshje për not, 

kostum banjoje, rroba banjo, rroba larje, rroba noti, rroba për larje, kostum për larje, bikine, 

kostume për larje të holla (tanko), brek për not, brek për larje, pantolona te shkurta për 

surfing, rroba gome për ujë, shamia për plazhë, mbulesa për kostume të larjës, 

mbështjellese për kostume të larjes, sandale, sandale për plazhë, kapela për plazhë, 

mbrojtëse nga dielli, kapela për not, kapela për pastrim, mbeshtjellëse te reja për kokë me 

dekore te ngjitura   

41   Sherbime të argëtimit dhe arsimimit në kuptimin e programeve televizive apo radio 

programeve  nga lëmi i basketbollit dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i ngjarjeve-shfaqjeve 

sportive të basketbollit dhe lojërave të basketbollit; sherbimet e prodhimit dhe distribuimit 

të shfaqjeve dhe programeve në radio dhe televizion me ngjarje sportive të basketbollit, 

ngjarjeve të basketbollit dhe programeve nga lemi i basketbollit; sherbimet e udhëheqjes 

dhe organizimit të klinikave praktike nga basketbolli dhe kampingjeve, klinikave praktike 

dhe kampingjeve për trajner, klinikave dhe kampingjeve për ekipet e vallëzimit dhe lojërat 

e basketbollit; sherbimet e argëtimit në kuptim të paraqitjes përsonale të maskotave me 

kostume ose të ekipeve të vallëzimit në lojërat dhe ngjarjet e organizuara të basketbollit, 

klinikave, kampeve, promovimeve dhe ngjarjeve tjera lidhur me basketbollin, ngjarjeve 

speciale dhe festa të organizuara; sherbimet e klubit të adhuruesve; sherbimet e defrimit-

argëtimit, përkatësisht ofrimi i uebsajtit me permbajtje multimediale i cili nuk mund të 

shkarkohe në kuptimin e ngjarjeve të rendesishme televizive, ngjarjeve të rendesishme 

interaktive televizive, video xhirimeve, video xhirimeve në ekran, përzgjedhje e videove 

interaktive, radio programeve, ngjarjeve me të rendesishme te radios dhe audio xhirimet 

nga lëmi i basketbollit; ofrimi i lajmeve dhe informacioneve në kuptim të statistikave dhe 

temave tjera  nga lëmia e basketbollit; mundësimi i qasjes onlajn të lojërave të cilat mund të 

shkarkohen, përkatesisht lojërave kompjuterike, video lojërave, video lojërat interaktive, 

lojërave aksion, lojëra arkade, lojërave shoqërore për te rritur dhe femijë, lojëra në dërrasë - 

tabelë, lodra për radhitje (puzzles), lojëra të vogla; sherbimet e publikimeve elektronike, 

përkatësisht, publikimi i rëvistave, udhërefyesit, buletine, libra për ngjyrosje dhe listes 

onlajn të lojërave për persona te tretë përmes internetit, të gjitha nga lëmi i basketbollit; 

ofrimi i të dhenave onlajn në bazen e të dhënave kompjuterike nga lëmi i basketbollit   

 

 

 

(111)  22757 

(151)  27/03/2018 

(181)  19/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/658 

(732)  Rothmans of Pall Mall Limited Route 

de France 17 Boncourt  2926, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   
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(511) 34   Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak; 

shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; aparat 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani të cilat ngrohen; pajisje 

elektronike dhe pjesë për to, të cilat shërbejnë për ngrohjen e cigares ose duhanit   

 

 

 

(111)  22763 

(151)  27/03/2018 

(181)  22/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/660 

(300)  87/362,779  08/03/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  NUZOLTRI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina   

 

 

 

(111)  22764 

(151)  27/03/2018 

(181)  22/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/661 

(300)  87/362,777  08/03/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  BRUVELSO 
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(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve 

respiratore;vaksina   

 

 

 

(111)  22766 

(151)  27/03/2018 

(181)  22/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/662 

(300)  87/ 362,775  08/03/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  SURDEFTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve 

respiratore;vaksina.   

 

 

 

(111)  22777 

(151)  28/03/2018 

(181)  22/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/663 

(300)  87/362,773  08/03/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  JAMULTRI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 
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gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve 

respiratore;vaksina   

 

 

 

(111)  22779 

(151)  28/03/2018 

(181)  22/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/664 

(300)  87/362,771  08/03/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  JUMULTRI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve 

respiratore;vaksina   

 

 

 

(111)  22782 

(151)  28/03/2018 

(181)  22/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/665 

(732)  Sky International AG Stockerhof, 

Dreikönigstrasse 31A, CH-8002 Zürich 

, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  SKY SPORTS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, 

kinemtografike, optike, për peshim, matje, sinjalizimin, kontrollim (mbikëqyrje), shpëtim të 

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 fotografive;bartësit e të dhënave magnetike, disqet 

për incizim;kompakt disqet, DVD-të dhe mediumet tjera për incizim digjital;mekanizmat 

për aparatet që operojnë përmes monedhave;arkat, makinat për llogaritje, pajisje për 

përpunimin e të dhënave;kompjuterë;softuer kompjuteri;aparate për fikjen e 
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zjarrit;Numërator;Akumulatorë, elektrik;Hidrometër acidik;Acidimetra për bateri;Përçues 

akustik;çiftëzues akustik;Aktinometra;Makina për shtim;Antena;Aerometra;Aparate për 

analizimin e ajrit;Zile alarmuese, 

elektrike;Alarme;Alkoholmetra;Alidade;Altimetra;Ammetra;Zmadhues;Gypa për 

zmadhim;Anemometra;Filma të vizatuar;Bateri të anodës;Anoda;Makina për përgjigje;Syze 

kundër shkëlqimit;maska kundër shkëlqimit;pajisje kundër interferencave 

[elektriciteti];aparate për paralajmërim kundër vjedhjes;Antikatoda;Apertometra 

[optikë];Aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime 

mjekësore;Aparate dhe instrumente për astronomi;Aparate dhe instrumente për 

fizikë;Aparate për ndërrimin e gjilpërave të gramafonave;Aparate për redaktimin e filmit 

kinematografik;Aparate për fermentim [aparate laboratike];Aparate për matjen e trashësisë 

së lëkurave;Aparate to check franking;Pajisje për matjen e trashësisë së lëkurës;Armaturat 

[elektriciteti];Veshje nga asbestoja për mbrojtje ndaj zjarrit;doreza nga asbestoja për 

mbrojtjen nga aksidentet;mburoja nga asbestoja për zjarrfikësit;Audio- dhe video-

pranuesit;aparate për mësim Audiovizual;audio miksetat;bankomate [ATM];treguesit 

automatik të shtypjes së ulët në gomat e veturave;Instrumentet e azimutit;çantat e adaptuara 

për laptopë;Peshoret [kandarët];Aparat për peshim;lexues të bar kodeve;Barometra;Bateri, 

elektrike;Bateri, elektrike, për vetura;Bateri për ndrieri për ndriçim;Kuti të 

baterive;mbushës të baterive;kavanoz për bateri;fenerë, ndriçues;Zile [pajisje për 

palajmërim];Betatronë;Dylbi;Bllokazhë [drita sinjalizuese];Aparat Blueprint;Instrumente 

për kontrollin e bojlerëve;Kutitë degëzuese [elektricitet];Aparate për frymëmarrje, përveç 

për frymëmarrje artificiale;Aparate për frymëmarrje për notim nën ujë;jelekë anti-

plumb;Sinjalizues;Kabinete për altoparlantë;Kabllo, elektrik;Disqe për llogaritje;Makina 

për llogaritje;Unaza për kalibrim;Instrumente për matjen e dimensioneve;Kamera;Kamera 

[fotografi];Kapacitorë;Gypa kapilar;vizore të marangozëve;Bartës për pllakat e errëta 

[fotografi];Kuti që punohen posaçërisht për aparate dhe instrumente fotografike;Kuti Kuti 

të përshtatura me instrumente për prerje [mikroskopi];Arka;Kasetofon;Katoda;Aparate 

katodike kundër korrozionit;Rripa për telefona celular;Aparate për qendërzimin e 

transparentëve fotografik;Njësi qendrore për përpunim [procesorë];Adapterë për bateri 

elektrike;aparate dhe instrumente për kimi;Qipa [qarqe të integruara];spirale ngulfatëse 

[rezistencë e plotë];Aparate Kromatografie për përdorim laboratorik;Kronografe [Aparate 

për incizimin e kohës];Kamera kinematografike;Film kinematografik, i 

ekspozuar;Ndërprerës të qarkut;Mbyllës të qarkut;Aparate për Pastrim për pllaka 

fonografike;Klinometra;Veshje posaçërisht të prodhuara për laborator;Veshje për mbrojtjen 

ndaj aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit;Veshje për mbrojtjen kundër zjarrit;Kabllo 

koaksiale;Spirale, elektrike;Mekanizma që funksionojnë me monedha për 

televizorë;Kolektorë, elektrik;Komutatorë;CD player;Kompakt disqe [audio-

video];Kompakt disqe [read-only memory];Komparatorë;Kompasa [instrumente për 

matje];Softuerë për lojra kompjuterike;tastatura kompjuterik;pajisje për memorie 

kompjuterike;programe për operacione kompjuterike, të incizuara;pajisje periferike 

kompjuterike;programe kompjuterike [programe], të incizuara;programe kompjuterike 

[softuerë të shkarkueshëm];softuer kompjuterik, të incizuar;Kompjuterë;Përçues, 

elektrik;Konektorë për linjat elektrike;Konektorë [elektricitet];Thjerrëza;Kontakte, 

elektrike;Kuti për thjerrëza;Kuti për diapozitivët mikroskropik;Panele kontrolluese 

[elektricitet];Konvertorë, elektrik;Tel bakri, i izoluar;Thjerrëza korrigjuese 

[optikë];Instrumente kosmografike;çiftëzues [pajisje për përpunimin e të 
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dhënave];çiftëzues, elektrik;Mbulesa për priza elektrike;doaracak për testimin e 

avarive;kontejner poroz [laborator];Rektifikues të rrymës;Ciklotronë;Llampa të dhomave të 

errëta [fotografi];Dhoma të errëta [fotografi];Aparate për përpunimin e të dhënave;Dhoma 

për dekompresim;Magnetë dekorativ;Aparate demagnetizuese për shirita 

magnetik;Densimetra;Densitometra;Detektorë;Aparate Diagnostike, jo për qëllime 

mjekësore;Diafragma [akustikë];Diagrafma për Aparate shkencore;Diafragma 

[fotografi];Makina për diktim;Aparate për zbërthim [mikroskopi];korniza të fotografive 

digjitale;kompase orientuese;Disk drive për kompjuterë;Disqe, magnetike;Aparate për 

matjen e distancës;Aparate për incizimin e distancës;Aparate distiluese për qëllime 

shkencore;Tabela shpërndarëse [elektricitet];Kuti shpërndarëse [elektricitet];konzola 

shpërndarëse [elektricitet];maska të Divers;rroba për zhytje;çipa të ADN;bilbil për 

qenë;Dosimetra;dosje të shkarkueshme fotografike;dosje të shkarkueshme muzikore;zëra të 

shkarkueshëm të zileve për telefona mobil;matës të punesve të fustaneve;Aparate tharëse 

për shtypësa fotografik;rafta për tharje [fotografi];Tuba [elektricitet];DVD 

player;Dinamometra;Kufje të veshëve për zhytës;Shandanë;Aparate Elektrik për 

komutim;Aparate Elektrik për ndezje nga distanca;Tuba për shkarkim elektrik, përveç për 

ndriçim;Zile elektrike për dyer;Instalime elektrike për kontroll nga distanca të operacioneve 

industriale;indikatorë elektrik të humbjeve;Përçues të elektricitetit;Gardh i 

elektrifikuar;parmakë të elektrifikuar për dritat e montuara;Aparate elektro-dinamike për 

kontrollin nga distanca të pikave hekurudhore;Aparate elekro-dinamike për kontrollin nga 

distanca të sinjaleve;Elektrolizat;spiralet elektromagnetike;Agjendat elektronike;çelësat 

elektronik për aparate me kontroll nga distanca;fleta muzikore elektronike, të 

shkarkueshme;tabela elektronike për njoftime;lapsa elektronik [njësi për ekran 

vizual];përkthyesit elektronik të xhepit;publikime elektronike,  të shkarkueshëm;etiketa 

elektronike për mallra;bylyzyk të koduar identifikues, magnetik;kartela të koduara 

magnetike;Aparate për zmadhim [fotografi];Epidiaskopë;Ergometra;metra për ekspozim 

[metra të dritës];Kuti për syze;zingjirë për syze;spango për syze;korniza për 

syze;thjerrëza;makina faksimile;dektektorë të monedhave të falsifikuara;Kabllo me fibra 

optik [fiber (Am.)];Aparate për prerjen e filmit;Filma, të ekspozuar;Filtra për maskat për 

frymëmarrje;Filtrat për rreze ultravjollcë, për fotografi;Filtra [fotografi];Alarme të 

zjarrit;Fikës të zjarrit;Batanije të zjarrit;Barka për zjarr;Motor për zjarr;hapësira për ikje 

nga zjarri;bombola për fikjen e zjarrit;zorra për zjarr;gryka të zorrëve për zjarr;pompa për 

zjarr;poç ndriçues [fotografi];llamba elektrike [fotografi];Floppy disqe;ekran 

fluoreshent;sinjalizues të mjegullës, jo eksploziv;Aparate për analizin e ushqimit;Korniza 

për transparentë fotografik;Metra të frekuencës;Mobilje të punuara posaçërisht për 

laborator;Tel kapsolle;Kapsolla;kristale Galena [detektorë];bateri galvanike;qelula 

galvanike;Galvanometra;Rroba për mbrojtje ndaj zjarrit;Instrumente për testimin e 

gazit;Gasometra [Instrumente për matje];Instrumente matëse;qelq i mbuluar me përçues 

elektrik;Aparate lustruese për shtypës fotografik;Aparate për Sistemin e Pozicionimit 

Global [GPS];Doreza për zhytës;Doreza për mbrojtën kundër aksidenteve;Mbrojtje për 

mbrojtje kundër rrezeve X për qëllime industriale;Syze për sporte;qelqe të 

shkallëzuara;rrjete për bateri;pajisje për telefonë pa përdorimin e duarve;shirita për 

pastrimin e kokës [incizues];kufje;Aparate për rregullimin e nxehtësisë;Aparate 

Heliografike;markerë për pjesën e poshtme të veshjeve;Aparate me Frekuencë të 

Lartë;Mbajtës për spirale elektrike;Hologramë;altoparlantët për zmadhuesit;Orë me 

rërë;Hidrometra;Higrometra;këllëf identifikues për tela elektrik;fije identifikimi për tela 
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elektrik;Kartela identiteti, magnetike;Inkubatorë për kulturë bakteriale;Induktorë 

[elektricitet];Instrumente që përmbajnë thjerrëza;detektorë infra të kuq;kartela me qark të 

integruar [kartela smart];qarqe të integruara;Aparate për Interkomunikim;Interfejs për 

kompjuterë;Invertorë [elektricitet];Makina për faturim;Aparate Jonizuese jo për trajtimin e 

ajrit ose ujit;mbajtës [Instrumente për matje];Kuti muzikore për kompjuterë;Kuti muzikore, 

muzikor;Kuti kryqëzimi [elektricitet];mëngë kryqëzimi për kabllo elektrike;jastëk për 

gjunjë për punëtorët;centrifuga laboratorike;Tabaka 

laboratorike;Laktodensimetra;Laktometra;Laptop kompjuterë;Lazerë, jo për qëllime 

mjekësore;kapak për thjerrëza;Thjerrëza për astrofotografi;peshore për letra;Instrumente 

për rrafshim;Rrafshues [Instrumente për përcaktimin e nivelit horizontal];Rripa 

sigurues;Voza siguruese;jeleka sigurie;rrjeta sigurie;Aparate dhe pajisje për shpëtimin e 

jetës;trape për shpëtimin e jetës;fije për përçimin e dritës [fibra optik [fibra]];Errësues të 

dritës [rregullues], elektrik;Dioda për emetimin e dritës [LED];tregues elektronik për 

emetimin e dritës;çakëlla ndriçues;Frenues të ndriçimit;Kufizuesë [elektricitet];Dry, 

elektrik;Pluskues për matjen e shpejtësisë [Instrumente për matje];Zmadhues;Ndriçues 

magjik;Medium për të dhënat magnetike;Kodues magnetik;njësi me shiritë magnetik për 

kompjuterë;shiritë magnetik;Tela magnetik;Magnetë;Llupa [optikë];Manometra;Kompasa 

detar;instrumente detare për gjetje në thellësi;Voza shënjuese;instrumente matëse për 

shenjim [komponentë druri];Direk për antena wireless;Instrumente dhe makina për testimin 

e materialeve;Materiale për rrjeta të elektricitetit [tela, kabllo];Instrumente 

matematikore;Matës;Aparate për Matje;Pajisje për Matje, elektrik;Instrumente për 

Matje;Lugë për Matje;Shenja mekanike;Mekanizma për Aparate që operojnë përmes 

monedhave;Mekanizma për aparate që operojnë përmes numëratores;Megafonë;Nivele të 

merkurit;Detektorë metalik për qëllime industriale ose ushtarake;Balona 

meteorologjik;Instrumente meteorologjike;Metra;Metronome;Vida mikrometrike për 

Instrumente 

optike;Mikrometra;Mikrofone;Mikroprocesorë;Mikroskope;Mikrotome;Incizues të 

kilometrave për vetura;Pasqyra për punën e inspektimit;Pasqyra [optikë];Modemë;Makina 

për numërimin dhe klasifikimin e parave;Aparate për monitorim, elektrik;Monitorë 

[harduerë kompjuterik];Monitorë [programe kompjuterike];Mouse [pajisje për përpunimin 

e të dhënave];jastëk për Mouse;aparate dhe instrumente detare;Aparate për sinjalizim 

detar;Aparate navigimi për vetura [kompjuterë të integruar];Instrumente për 

navigim;Shenja të neonit;Rrjeta për mbrojtje ndaj aksidenteve;kapëse të hundës për zhytës 

dhe notues;kompjuterë Notebook;Objektiv [thjerrëza] [optikë];Instrumente për 

vëzhgim;Oktantë;Ohmmetra;aparate dhe instrumente optike;Lexues optik të 

karaktereve;Kondenzator optik;Medium për të dhënat optike;Disqe optike;Qelq 

optik;Mallra optike;Llamba optike;thjerrëza optike;Oscilografë;Furra për përdorim 

laboratorik;Aparate për frymëmarrje të oksigjenit;Ozonizues [ozonatorë];Parking 

metra;Shpejtësues të grimcave;Pedometra;Vrima për përgjim [llupa] për 

dyer;Periskopë;Stereo Personale;Enët Petri;Instrumentet për matjen e benzenës;Pllaka 

fonografike;Fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik];rafte 

fotografike;Fotometra;Aparate Fototelegrafike;qelula fotovoltaike;Monokël;Pipëza;gypat 

Pitot;Tavolina për rrafshim [Instrumente gjeodezike];Planimetra;Pllaka për 

bateri;Shenjues;Priza dhe kontakte tjera [lidhje elektrike];bob plumbi;linja 

plumbi;Kaluklator xhepi;Polarimetra;media player portabël;Telefon portabël;peshore 

saktësie;aparate për matjen e saktësisë;priza me indikator presioni për valvula;Indikator 
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presioni;Aparate për matjen e presionit;tabela me qark të shtypur;qarqe të shtypura;Printerë 

për përdorim me kompjuterë;Prizma [optikë];Sonda për qëllime shkencore;Aparate për 

Projektim;Ekrane për projektim;Pajisje për mbrojtje kundër rrezeve X, jo për qëllime 

mjekësore;Pajisje për mbrojtje për përdorim personal ndaj aksidenteve;Helmeta 

mbrojtës;Helmeta mbrojtës për sport;Maska mbrojtëse;Rroba mbrojtëse për 

pilotë;Instrumente për matjen e këndeve [Instrumente për matje];Makina për shpimin e 

kartelave për zyra;Butona shtypës për zile;Pirometra;Indikator të sasisë;Aparate për 

Radar;Radio pejxher;Aparate radiologjike për qëllime industriale;Ekrane të radiologjisë për 

qëllime industriale;Radio;Komplete për radiotelegrafi;Komplete për radiotelefoni;pajisje 

për sigurinë në trafikun hekurudhor;Lexues [pajisje për përpunimin e të 

dhënave];Gramafon;Reduktues [elektricitet];Disqe reflektuese për veshje, për parandalimin 

e aksidenteve në trafik;Refraktometra;Refraktorë;Aparate Rregulluse, elektrik;Rele, 

elektrik;Aparate për kontroll nga distanca;Rezistues, elektrik;Respiratorë për filtrimin e 

ajrit;Respiratorë, përveç atyre për frymëmarrje artificiale;kukulla të reanimimit [Aparat 

mësues];Kontejner kimik;mbajtëse të kontejnerit kimik;Njehësor të 

rrotullimeve;Rheostate;Helmete për ciklim;Shenja të rrugës, të ndriçueshme dhe 

mekanike;Shufra për zhytësit në ujë;Shufra [Instrumente gjeodezie];Vizore [Instrumente 

për matje];Vizore [Instrumente për matje];Sakarometra;Kufizes për siguri, përveç atyre për 

ulëset në vetura dhe pajisjeve sportive;Tarpaulinët e sigurisë;Salinometra;Aparate për 

navigim satelitor;Satelitë për qëllime shkencore;Peshore;Skanerë [pajisje për përpunimin e 

të dhënave];Ekrane për foto skalitje;Ekrane [fotografi];Instrumente matëse me 

vidhosje;Gjysmë përçues;Sekstantë;Këllëf për kabllo elektrike;Këpuca për mbrojtje ndaj 

aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit;Buton për hapjen e objektivit [fotografi];Objektivë 

[fotografi];Teleskopë vëzhgues për armë;Zile sinjalizuese;Llamba sinjalizuese;Voza 

sinjalizuese;Panele sinjalizuese, të ndriçueshme ose mekanike;bilbil sinjalizues;Sinjale, të 

ndriçuesme ose mekanike;Shenja, të ndriçueshme;Simulatorë për drejtimin dhe 

kontrollimin e veturave;Sirena;Mëngë për laptop;Matës diapozitivi;Projektor 

diapozitivi;Vizore rrëshqitëse;Diapozitivë [fotografi];Detektorë tymi;çorapë me nxehje 

elektrike;Bateri solare;helmeta Solderers;Valvula Solenoid [ndërprerës 

elektromagnetik];Sonarë;Alarme zëri;Instrumente për identifikimin e zërit;Aparate për 

incizimin e zërit;Bartës për incizimin e zërit;Rripa për incizimin e zërit;Aparate për 

riprodhimin e zërit;Aparate për transmetimin e zërit;Aparate dhe makina për zërim;Kanap 

anijeje;Kanap anijeje;Rrjeta kamini;Gypa për të folur;Kuti për syze;Korniza për 

syze;Thjerrëza për syze;Syze [optikë];Aparate Spektograf;Spektroskope;Aparate për 

kontrollimin e shpejtësisë për vetura;Tregues të shpejtësisë;Aparate për matjen e shpejtësisë 

[fotografi];Rregullatorë të shpejtësisë për gramafon;Sferometra;Nivelator;Bobina 

[fotografi];Sisteme të spërkatjes për mbrojtje nga zjarri;Rregullator për ndriçimin e 

skenave;Mbështetëse për Aparate fotografike;Motorino për motorë;Aparate për drejtim, 

autmatike, për vetura;Transformues Step-up;Stereoskopë;Aparate Stereoskopike;Poza për 

eksperimente laboratorike;Stroboskope;gjilëpr gramafoni;Sulfitometra;Syze dielli;aparate 

dhe instrumente gjeodezike;Zingjirë rivelimi;Instrumente rivelimi;Nivelator 

rivelimi;Komutator;Kuti shpërndarëse [elektricitet];Ndërprerës, 

elektrik;Tahometra;Kasetofonë;Taksimetra;Aparate Mësimore;Mbrojtës të Dhëmbëve;Tela 

telegrafik;Telegrafe [Aparate];Telemetra;Aparate Telefonike;Pranues 

Telefonik;Transmetues Telefonik;Tela 

Telefonik;Teleprinterë;Teleprompterë;Telerupterë;Teleskopë;Aparate Televizive;Emërtues 
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të treguesve të temperaturës, jo për qëllime mjekësore;Tregues të temperaturës;Terminale 

[elektricitet];Gypa testues;Aparate Tetuese jo për qëllime mjekësore;Instalime për 

parandalimin e vjedhjes, elektrike;Teodolite;Gypa termionik;Termometra, jo për qëllime 

mjekësore;Termostate;Termostate për vetura;Makina automatike për bileta;Ora [pajisje për 

matjen e kohës];Aparate për incizimin e kohës;Ndërprerës të kohës, automatik;Tregues toni 

për gramafonë;Totalizatorë;Kona të trafikut;Aparate për ndriçim në trafik [pajisje 

sinjalizuese];Transformues [elektricitet];Tranzistorë [elektronik];Transmetues të sinjaleve 

elektronike;Transmetues [telekomunikacion];Pasijse transmetuese 

[telekomunikacion];Transponderë;Trekëmbësh;Trekëmbësh për 

kamera;Urinometra;USB;Instrumente për matjen e vakuumit;Gypa vakuumi 

[radio];Variometra;Trekëndësha për paralajmërim për prishjen e veturës;Radio të 

veturave;Vernier;Video kaseta;Bobina për video lojëra;Video rekorderë;Video 

ekrane;Video telefona;Videokaseta;Pajisje për orientimin e pamjes, 

fotografik;Viskozimetra;Rregullator të tensionit për vetura;Mbrojtës ndaj lëvizjes drastike 

të tensionit;Voltmetra;Makina për zgjedhje;Naforë për qarqe të integruara;Syze;Volki-

talki;Tabaka për larjen e filimit [fotografi];Indikatorë të nivelit të ujit;Matës të 

valëve;Peshore;Aparate dhe instrumente për peshim;Makina për peshim;Peshore;Alarme 

fishkëlluese;Tregues ere;Konektor teli [elektricitet];Tela, elektrik;mbrojtëse të fytyrës pë 

punëtorë;Mbrojtës të kyçit të dorës për përdorim me kompjuter;Aparate me rreze X jo për 

qëllime mjekësore;Film me rreze X, të ekspozuar;Fotografi me rreze X, përveç për qëllime 

mjekësore;Gypa me rreze X jo për qëllime mjekësore;aparate dhe instrumente për ruajtjen e 

të dhënave, softuer dhe softuer për ruajtjen e të dhënave, dhe softuer për video konferenca, 

radio, televizion, incizim të zërit, riprodhim të zërit, aparate dhe instrumente për 

telekomunikim dhe mësimdhënie;Aparate për incizimin e programeve televizive;Aparate 

për riprodhimin ose pranimin e zërit, fotografive ose përmbajtjes audio vizuale;Aparate 

elektrike dhe elektronike për përdorim në transmetimet satelitore, tokësore dhe 

kabllore;televizione;Ekrane LCD dhe plasma;sistema të kinemasë 

shtëpiake;zmadhues;altoparlantë;radio;pajisje audio dhe/ose audio vizuale wireless;pajisje 

të lëvizshme audio dhe/ose audio vizuale wireless;telekomandë;tastiera wireless;pranues 

televiziv përfshirë dekoderin;kuti set-top;kuti digjitale set-top;kuti set-top high 

definition;video rekorder personal;kuti set-top për përdorim në dekodimin dhe pranimin e 

transmetimeve satelitore, tokësore dhe kabllore;Aparate për dekodimin e sinjaleve të 

koduara përfshirë kutitë set-top për pranim televiziv;Aparate me kuti set-top përfshirë 

dekoderin dhe një udhëzues interaktiv vizual;Aparate me kuti set-top përfshirë dekoderin 

dhe rekorderin për incizimin e programeve televizive dhe audio programeve;Aparate me 

kuti set-top përfshirë dekoderin dhe rekorderin që programohen për transferimin e 

incizimeve të ruajtura në sistemin për ruajtjen e të dhënave si dhe për fshirjen e incizimeve 

të vjetra;pjata satelitore;bllokues të zhurmës së ulët;matës satelitor;softuer kompjuterik për 

të mundësuar kërkimin e të dhënave;programe të koduara për kompjuterë dhe për 

përpunimin e të dhënave dhe telekomunikim;telefona;telefona mobil;PDA;modema 

telefonik dhe radio modema;pranues televiziv përfshirë dekoderin;kuti set-top për përdorim 

në dekodimin dhe pranimin e linjës së abonimit satelitor, tokësor, kabllor dhe digjital 

(DSL), transmetime përmes Internetit ose transmetimet tjera elektronike;Aparate për 

dekodimin e sinjaleve të koduara;programe të incizuara radio dhe televizive;programe të 

incizuara për transmetimin ose transferet e tjera radio dhe televizive, telefona mobil, PDA 

dhe në PC;video incizime;aparate dhe instrumente multimedia;kompjuterë portabël ose të 
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dorës;DVD players;kompjuterë;harduer kompjuterik;softuer të përhershëm kompjuterik 

(firmware), softuer të përhershëm kompjuterik;harduer kompjuterik, aparate dhe 

instrumente për transmetimin, shfaqjen, pranimin, ruajtjen dhe kërkimin e informacioneve 

elektronike;programe kompjuterike;lojëra kompjuterike elektronike (softuer);lojëra 

interaktive kompjuterike elektronike (softuer);softuer kompjuterik;softuer kompjuterik dhe 

aparate telekomunikese për të mundësuar lidhjen në databaza dhe në Internet;softuer 

kompjuterik që furnizohet nga Interneti;pajisje për ndërprerjen e rrjetit;ruter të rrjetave 

kompjuterik me tel dhe pa tel, modemë, fireëalls dhe/ose ura;softuer kompjuterik dhe 

programe kompjuterike për shpërndarjen te shfrytëzuesit dhe për shfrytëzim nga ta të 

kanaleve televizive digjitale për shikimin dhe blerjen e mallrave dhe shërbimeve;softuer për 

lojëra kompjuterike dhe softuer për kuiza kompjuterik;programe kompjuterik për lojëra 

interaktive televizive dhe interaktive dhe/ose kuize;pajisje për video lojëra interaktive që 

përbëhen nga softueri kompjuterik, do të thotë softuer, do të thtoë softuer për operimin e 

kontrolleve të lojërave;pajisje elektronike portablë dhe/ose dore për pranimin, luarjen dhe 

transferimin e muzikës, zërave, fotografive, teksteve, sinjaleve, informacioneve dhe 

kodeve;publikimet elektronike;lojërat kompjuterike;video lojëra kompjuterike;video 

ekrane;video projektorë;shirita, disqe dhe tela, të gjithë magnetik;kaseta, të gjitha të 

adaptuara për përdorim me shiritat e tillë;audio dhe video kaseta të zbrazëta dhe 

paraprakisht të incizuara, shirita dhe kaseta;kompakt disqe;DVD disqe;incizues 

fonografik;disqe të lexueshme lazerike për incizimin e zërit dhe videos;ROM kaseta, CD 

ROM, kartela dhe disqe, kartela me qarqe të integruara, bartës të memories, mediume për 

incizim, të gjitha paraprakisht të incizuara me video lojëra dhe/ose kuize  

kompjuterike;kartela të koduara;antena për sinjale radio dhe televizive;muzikë, zëra, video, 

fotografi, tekste dhe informacione që ofrohen nga rrjeti i telekomunikimit, përmes dërgimit 

online dhe përmes Internetit dhe/ose rrjeteve te gjera boterore të komunikimit;incizimeve 

interaktive me zë dhe/ose audio;muzikë, incizime video, dhe/ose audio dhe me zë (të 

shkarktueshme) që ofrohen nga faqet e Internetit për MP3;MP3 players, lexues 

MP3;incizues të dosjeve dhe/ose audio dhe/ose video player;incizues të dosjeve dhe/ose 

audio dhe/ose video player portabël;tone të ziles telefonike (të shkarkueshme);aparate dhe 

instrumente për pranimin e transmetimeve radio dhe televizive përfshirë pranimin e 

transmetimeve kabllore, satelitore dhe digjitale;kartela smart;kartela kreditore;kartela të 

lojalitetit;aparate dhe instrumente akustike, siç janë disqet akustike, matësit akustik dhe 

alarmet akustik të zërit;adapterë;antena;antena;zmadhues;aparate dhe instrumente për 

komunikim;kartela kreditore bankare të koduara ose magnetike;film kinematografik;aparate 

dhe instrumente kinematografike;bartës të të dhënave;Aparate, pajisje dhe Instrumente për 

ruajtjen e të dhënave;telekomunikim elektrik dhe/ose komunikime elektronike dhe/ose 

transmetim dhe/ose transferim dhe/ose dekodim dhe/ose përpunim fotografik dhe/ose 

Instrumente dhe Aparate audio vizuale;telekomunikim elektrik dhe/ose komunikime 

elektronike dhe/ose transmetim dhe/ose transferim dhe/ose dekodim dhe/ose përpunim 

fotografik dhe/ose Instrumente dhe Aparate audio vizuale;aparate dhe instrumente për 

riprodhimin e filmit;telekomunikim elektrik dhe/ose komunikime elektronike dhe/ose 

transmetim dhe/ose transferim dhe/ose dekodim dhe/ose përpunim fotografik dhe/ose 

Instrumente dhe Aparate audio vizuale, për përdorim me dorë;telekomunikim elektrik 

dhe/ose komunikime elektronike dhe/ose transmetim dhe/ose transferim dhe/ose dekodim 

dhe/ose përpunim fotografik dhe/ose Instrumente dhe Aparate audio vizuale për përdorim 

me dorë;telefona mobil;fotografi lëvizëse;Aparate dhe pasjisje telefonike;pjesë dhe pajisje 
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për të gjitha produktet e lartpërmendura;syze dielli, kuti lëkure për telefona mobil;produkte 

për shitje elektronike, siç janë përmbatjet e shkarkueshme mediale, përfshirë video 

programet, dhe filmat, programet televizive, lojërat kompjuterike, muzika, fotografitë dhe 

tonet e zërit që merren nga Interneti, linjat telefonike, kablloja, transmetimi wireless, 

shërbimi për transmetim satelitor ose tokësor;kuti, kontejnerë, kapak mbrojtës dhe pjesë 

dhe pajisje të tyre, të gjitha për përdorim me MP3 players, pajisje për ruajtjen e muzikës, 

pajisje për ruajtjen e mediave, audio pajisje, pajisje vizuale, pajisje të telekomunikimit, 

pajisje kompjuterike, pajisje GSP/navigimi, pajisje fotografike, pajisje për shpërndarje 

mediale, pajisje të Televizorëve smart, media player digjital, pajisje set-top dhe telefona 

smart, ora smart, telekomanda, lexues elektronik, tableta elektronike, tableta digjitale;kuti 

për asistentët digjital personal [PDA];kuti për tabletat kompjuterike;terminale të ekraneve 

me prekje interactive;unaza smart;filma të mbrojtur të adaptuar për telefona smart;pajisje 

elektrike, elektronike dhe kompjuterike për makineri për përdorim në ruajtjen, gjenerimin 

dhe përodrimin efikas të nxehtësisë, dritës dhe ujit, përfshirë kontrollet termostatike, 

panelet solare për gjenerimin e rrymës, pajisjet fotovoltaike, turbinat me qelula solare dhe 

detektorët e lëvizjes;pajisje elektrike dhe elektronike për përdorim në gjenerimin e 

energjisë solare;pajisje elektrike, elektronike dhe kompjuterike për përdorim në gjenerimin 

e energjisë alternative përfshirë energjinë e erës, energjinë hidroelektrike, energjinë e 

baticave dhe zbaticave, energjinë gjeotermike, energjinë solare, biomasën dhe bio 

karburantet;pajisja për kontrollim dhe monitorim për përdorim në gjenerimin e energjisë 

alternative përfshirë energjinë e erës, energjinë hidroelektrike, energjinë e baticave dhe 

zbaticave, energjinë gjeotermike, energjinë solare, biomasën dhe bio karburantet;Aparate 

me kontroll automatik për menaxhimin lokal të furnizimit me ndriçim, nxehtësi dhe 

ujë;electronic publications (të shkarkueshme), including publikimet elekronike, revistat dhe 

buletineve lidhur me mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen e energjisë dhe ekologjinë, mirëqenien e 

shtazëve dhe projektet për energjinë e përtëritur, përfshirë energjinë e erës, energjinë 

hidroelektrike, energjinë e baticave dhe zbaticave, energjinë gjeotermike, energjinë solare, 

biomasën dhe bio karburantet;aparate dhe instrumente për sistemet televizive dhe të 

mbikëqyrjes me qark të mbyllur;aparate dhe instrumente për monitorimin e sigurisë 

personale;aparate dhe instrumente për monitorim dhe kontroll të sigurisë në shtëpi;Aparate 

për siguri shtëpiake dhe personale;pajisje për siguri shtëpiake dhe personale;alarme për 

siguri shtëpiake dhe personale;pajisje për mbrojtje elektronike, përfshirë pajisjet për 

detektimin e zjarrit dhe pajisjet alarmuese, pajisje alarmuese kundër hyrjes dhe thyerjes dhe 

pajisje për detektimin e lëvizjeve;aparate dhe instrumente radio, telefonike, televizive dhe 

sinjalizuese, kamera, aparate dhe instrumente për monitorimin e zërit dhe videos dhe 

incizimit dhe për prodhimin e zërit dhe videos, të gjitha për qëllime të kontrollit dhe 

telemetrisë për siguri shtëpiake dhe personale;token sigurie [pajisje koduese];sisteme 

televizive me qark të mbyllur (CCTV);kamera për fotografik 

termik;monitorë;kamera;thjerrëza otpike;kuti për kamera;kamera paraprakisht të 

paketuara;video rekorder (VCRs);softuer për kontrollimin e sistemit;Aparate për video 

monitorim;detektorë;Aparate për kontrollimin e qasjes;lexues kartelash;lexuesh kartelash 

magnetike;lexues kartelash smart;kartela magnetike ose të koduara për kontrollimin e 

qasjes;Aparate monitoruese;panele elektronike për menaxhimin dhe monitorimin e 

alarmeve;panele për alarmim;detektorë ndaj thyerjes së xhamit;detektorë të tymit;detektorë 

të karbon monoksidit;audio rekorder digjital;vido rekorder digjital;audio serverë 

digjital;video serverë digjital;pajisje për komunikim elektrik;pajisje për programimin e 
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mesazheve;pajisje për transmetim radiofonik;sisteme të mbylljes elektronike;Aparate dhe 

pajisje për shpëtimin e jetës;alarme elektrike;pajisje elektronike për hapjen e dyerve;pajisje 

elektronike për mbrojtje;alarme ndaj hyrjes së palejushme dhe pajisje kundër 

vjedhjes;Aparate për zbulimin e hyrjeve të palejushme;pajisje për detektimin e 

lëvizjeve;Aparate për kontroll elektronik;Aparate elektronike për kontrollimin e operimit të 

makinave;Aparate me komandim nga distanca për kontrollimin e operimit të 

makinave;Aparate kompjuterike për kontrollimin e operimit të makinave;pajisje për rrjetet 

elektronike;pajisje për komunikim elektronik;pajisje për programimin e mesazheve;Aparate 

për mbyllje elektronike;pjesë dhe pajisje për të gjitha produktet e lartpërmendura;softueri 

kompjuterik, softueri i sistemit operativ, pajisje, dhe harduer për sinkronizimin e të 

dhënave, dosjeve, postave elektronike, kontakteve, kalendarëve, listave të detyrave, 

porosive tekstuale, fotografive, muzikës, audios, vizuales, audio-vizuales, videos, tekstit, 

grafikëve, programeve dhe informatave tjera mes kompjuterëve dhe pajisjeve të dorës ose 

pajisjeve tjera, dhe anasjelltas;platformat e komunikimit për mundësimin e sinkronizimit të 

çastit, të vazhdueshëm, të planifikuar dhe të pandërprerë të të dhënave mes kompjuterëve 

dhe pajisjeve të dorës ose pajisjeve tjera, dhe anasjelltas;kartelat e memories multimedia, 

kartelat e memories, kartelat e shpejta të memories (flash memory cards), çip i memories , 

pajisje për ruajtjen e të dhënave, kabllo (plugs), pllakat kompjuterike (plug-in cards), 

kartelat magnetike, SIM kartelat, kartelat për thirrje telefonike, kufjet, kufjet, pajisje 

elektronike portative dhe/ose të dorës për pranimit, ruajtjen, përdorimin  dhe transmetimin e 

të dhënave, zërit, multimedias, audios, vizuales, muzikës, fotografive, vizatimeve, 

imazheve, audiove-vizuale, videove, teksteve, grafikëve ose të dhënave tjera;fjalorët, 

enciklopeditë dhe referencat tekstuale online (që mund të shkarkohen);publikimet online, 

duke përfshirë gazetat, revistat (periodike), shkrimet humoristike, revistat shkencore 

(publikimet), librat, manualët për përdorues, materialet për udhëzim dhe mësim (që mund 

të shkarkohen);afishe, fotografi, artikuj, vauçer dhe bileta online (që mund të shkarkohen), 

fjalorë, enciklopedi dhe referenca tekstuale elektronike online;softuer kompjuterik për 

kryerjen e pagesave elektronike dhe transferimin e fondeve për të tjerët dhe nga të 

tjerët;softuer për autentifikim që gjendet online dhe që mund të shkarkohet;softuer dhe baza 

të të dhënave online për biseda, duke përfshirë këmbimin valutor dhe konvertimin e njësive 

matëse;softuer kompjuterik për monitorimin e komunikimeve dhe bisedave në dhoma të 

bisedave “chat room” online dhe lajmërimin e palëve të treta lidhur me përmbajtjet;softuer 

kompjuterik për monitorimin e përdorimit të kompjuterëve dhe internetit nga 

fëmijët;softuer kompjuterik lidhur me mbrojtjen online dhe sigurinë online;pjesë mbrojtëse 

për trup dhe gjymtyrë për çiklizëm për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet;rroba 

mbrojtëse për çiklizëm për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet;maska për fytyrë për 

çiklizëm për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet;kyç (elektronik) për biçikleta;pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e përmendura më lartë;sistem navigimi satelitor për 

biçikleta;sistemi i pozicionimit global për t’u përdorur në biçikleta;kompjuter për t’u 

përdorur me biçikleta;ergometra;aparaturë kompjuterike për leximin e njehsorëve nga 

largësia;matësit në biçikleta;matësit e largësisë;matësit e rrymës;matësit e 

shpejtësisë;syze;syze sportive;syze mbrojtëse;syze dielli;këllëf për syze;këllëf për syze 

dielli;korniza për syze;lente për syze;lidhëse për syze dhe syze dielli;helmeta;helmeta për 

çiklistë;helmeta për mbrojtje nga rrëzimi;helmeta mbrojtëse sportive;çanta sportive për 

helmeta mbrojtës;artikuj mbrojtës për sporte për mbrojtje nga aksidentet ose 

lëndimet;doreza mbrojtëse;kasketë (mbrojtëse);radio;pajisje dhe aparatura 
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komunikimi;antena për radio;pjesë për radio;kuti për bartjen e radiove;radio aparaturë 

elektronike;radio mobil;pajisje montuese për radio;radio pranues dhe transmetues;radio 

pranues dhe transmetues (radio transceivers);radiot për vetura;radio që mbushen me rreze 

dielli;softueri kompjuterik për krijimin dhe editimin e muzikës dhe zërit;hardueri 

kompjuterik, pajisjet periferike dhe pajisjet portative për ruajtjen e të dhënave dhe 

emetimin e drejtpërdrejt të mediave digjitale (digjital media streaming);harduer 

kompjuterik për transferimin, rikthimin, shkarkimin, transmetimin dhe dërgimin e të 

dhënave digjitale;sisteme të realitetit virtual;syze të realitetit virtual, doreza me të dhëna, 

syze me ekran që vendosen në kokë, rroba që përmbajnë të dhëna, rroba të realitetit virtual, 

që do të thotë rroba që përmbajnë të dhëna, rroba trupi, doreza me të dhëna, kufje, 

autoparlant, doreza (me komanda), pajisje për dhoma të realitetit virtual;softueri i realitetit 

virtual;kufje të realitetit virtual, helmeta dhe aparate për shikim;produktet e Realitetit 

Virtual (RV) dhe Realitetit të Zmadhuar (RZ), që do të thotë syze, doreza, syze 3D për 

telefona të mençur, kufje dhe syze me ekran që vendosen në kokë të përshtatura për t’u 

përdorur për të shikuar video dhe filma, kufje, pajisje gjurmuese që vendoset në kokë (head 

trackers), vegla për incizimin e lëvizjeve doreza me të dhëna, komandë 3D, komanda të 

lidhura me kompjuter (haptic devices), ekrane stereoskopike 3D, 2D monoskopik, 

monokular;kufje të Realitetit Virtual dhe Realitetit të Zmadhuar, helmeta, ekrane, dhe 

sisteme të zërit që përbëhen kryesisht nga altoparlant, të gjitha të përshtatura për të luajtur 

me video lojëra, për të parë fotografitë në lëvizje, dhe për të marrë pjesë në ambiente të 

Realitetit Virtual dhe Realitetit të Zmadhuar ku përdoruesit mund të ndër-veprojnë për 

argëtim, rekreacion, ose zbavitje;instrumente dhe komponent elektronik dhe optik për 

komunikime, që do të thotë, ekrane për realitetin virtual pamor, manipulues, zhytës dhe 

integrues të dosjeve të zërit, videos, tekstit, binare, imazheve të palëvizshme, grafikëve dhe 

multimedias;pajisje personale me ekran me video në formë të ekranit që mund të bartet për 

të shikuar përmbajtje digjitale duke përfshirë përmbajtjen e Realitetit Virtual, Realitetit të 

Zmadhuar, dhe realitetit të përzier;platforma të realitetit virtual;Kamera për t’u përdorur në 

produkte të realitetit virtual (kufje, ekrane që vendosen në kokë të përshtatura për t’u 

përdorur për të shikuar video dhe filma, kufje, pajisje gjurmuese që vendoset në kokë ‘head 

trackers’, ekrane stereoskopike 3D);censorë për gjurmim të lëvizjeve;aparatura 

Hologram;aparatura Holografike;zhytje në realitetin Virtual dhe integrimi i informacionin 

gjeografik gjatë ndërveprimit me anëtarët e komuniteteve online, aplikacione tjera dhe vetë 

të dhënat;Telefona të mençur;sisteme portative të realitetit virtual;kompjuter që mund të 

bartet;njësia për procesimin pamor;njësia për procesim holografik;njësia për matjen e 

inercionit;softuer për lojëra të realitetit virtual;harduer të realitetit virtual dhe pajisjeve 

periferike;softuer i realitetit virtual;softuer për realitet të zmadhuar;softuer në fushën e 

realitetit virtual, gjurmimin e lëvizjeve, lokacionit, pozicionit, dhe orientimit;softuer për 

zhvillim dhe ndërlidhje me softuerin e realitetit virtual/realitetit të zmadhuar;Softuer, që do 

të thotë, aplikacion mobil për rregullimin, konfigurimin, shikimin dhe funksionimin e 

softuerit të realitetit virtual /realitetit të zmadhuar;Harduer dhe softuer që përdoren për t’ua 

mundësuar kompjuterëve, konzollave të dorës, kompjuterëve të rrafshët (tablet), pajisjeve 

mobile, dhe telefonave të mençur të ofrojnë përvoja virtuale globale;softuer i realitetit 

virtual për të krijuar, përdorur së bashku dhe shikuar përmbajtjen e realitetit virtual në 

Internet;platformë e realitetit virtual në kompjuter;kufje për kompjuter terminal 

portativ;mikrofona;kufje;telefona të mençur;web-kamera;ekrane me video që vendosen në 

kokë;mikro ekrane, që do të thotë, ekrane që vendosen në kokë dhe ekrane që vendosen 
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afër syrit;pjesë dhe aksesorë për mikro ekrane;video procesorë;softueri dhe softueri 

(firmware) për video drajver dhe video procesim;ekrane personale me video;ekrane 

personale me video në formë të ekraneve që mund të barten për të shikuar përmbajtje 

digjitale duke përfshirë përmbajtjen e realitetit virtual, realitetit të zmadhuar, dhe realitetit 

të përzier;programe për lojëra kompjuterike që mund të shkarkohen në telefona celular, 

kompjuter terminal portativ, kuti konvertuese (set-top boxes), DVD player të lidhura me 

rrjet dhe televizione të lidhura me rrjet;programe për lojëra kompjuterike që mund të 

shkarkohen;programe për video lojëra që mund të shkarkohen;programe me lojëra për 

pajisje me video lojëra në shtëpi;programe me lojëra për lojëra me dorë që kanë ekran 

LCD;programe me lojëra për kompjuter dhe video lojëra që mund të shkarkohen ose 

instalohen në pajisje me video lojëra në shtëpi;të dhëna shtesë me imazhe që mund të 

shkarkohen ose instalohen në pajisje me video lojëra në shtëpi;programe me lojëra për 

kompjuter dhe video lojëra që mund të shkarkohen ose instalohen në lojërat me dorë që 

kanë ekran LCD;të dhëna shtesë me imazhe që mund të shkarkohen ose instalohen për 

lojëra me dorë që kanë ekran LCD;dosje me imazhe që mund të shkarkohen dhe që 

përmbajnë vepra arti, tekste, audio, video, lojëra dhe linqe të Web-it në Internet lidhur me 

aktivitete sportive dhe kulturore;imazhe që mund të shkarkohen në telefona celular dhe 

kompjuter terminal mobil;imazhe të gatshme për shkarkim për telefona celular;zile (ring 

tone) që mund të shkarkohen për telefona mobil;publikime elektronike që mund të 

shkarkohen në formë të librave, manualëve, revistave, gazetave në fushën e video lojërave, 

softuerëve për lojëra, muzikës dhe filmave me video;kufje për pajisje me video lojëra në 

shtëpi;mikrofona për pajisje me video lojëra në shtëpi;tastiera për pajisje me video lojëra në 

shtëpi;Mouse për pajisje me video lojëra në shtëpi;web-kamera që përdoren ekskluzivisht 

për pajisje me video lojëra në shtëpi;kufje që përdoren ekskluzivisht për lojëra me dorë që 

kanë ekran LCD;mikrofonat që përdoren ekskluzivisht për lojëra me dorë që kanë ekran 

LCD;tastiera që përdoren ekskluzivisht për lojëra me dorë që kanë ekran LCD;Mouse që 

përdoret ekskluzivisht për lojëra me dorë që kanë ekran LCD;pjesë dhe pajisje për të gjitha 

të lartë-përmendurat   

38   Telekomunikimet; transmetimi kabllor televiziv; komunikimi me telefona celular; 

komunikimet përmes kompjuterëve terminal; komunikimet përmes rrjeteve të fibrave optik; 

komunikimet përmes telegrameve; komunikimet përmes telefonit; transmetimi i porosive 

dhe imazheve përmes kompjuterit; shërbimet elektronike të njoftimit me buletin [shërbimet 

e telekomunikimeve]; posta elektronike; transmetimi i faksimilit; informacion për 

telekomunikime; dërgimi i porosive; shërbimet e pejgjerit [radio, telefon ose mënyra tjera 

të komunikimit elektronik]; sigurimi i qasjes në baza të të dhënave; sigurimi i dhomave për 

biseda (chatroom) në internet; sigurimi i forumeve online; sigurimi i kanaleve të 

telekomunikimit për të kryer blerje përmes telekomunikimeve (telefonit/kompjuterit); 

sigurimi i lidhjeve telekomunikuese në rrjetin global kompjuterik; sigurimi i qasjes së 

përdoruesit në rrjetet globale të kompjuterëve; transmetimi në radio; dhënia me qira e kohës 

së qasjes në rrjetet globale të kompjuterëve; dhënia me qira e aparaturës për kopjim; dhënia 

me qira e aparaturës për dërgimin e porosive; dhënia me qira e modemëve; dhënia me qira e 

pajisjeve telekomunikuese; dhënia me qira e telefonave; transmetimi satelitor; 

telekomunikimet me ruter dhe shërbimet e nyjëzimit; shërbimet për tele-konferencë; 

shërbimet e telegrafit; shërbimet e telefonit; transmetimi televiziv; transmetimi i 

programeve televizive në kafene, klube, hotele dhe vende tjera publike; shërbimet e 

teleksit; transmetimi i dosjeve digjitale; transmetimi online i kartolinave përshëndetëse; 
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transmetimi i telegrameve; shërbimet për video-konferencë; shërbimet e postës me zë; 

shërbimet kabllovike; transmetimi wireless (pa tela); shërbimet për video-konferencë dhe 

ndarja së bashku e dosjeve, imazheve, muzikës, videove, fotografive, vizatimeve, audio-

vizualeve, teksteve, dokumenteve dhe të dhënave; shërbimet e komunikimeve telegrafike; 

shërbimet e telekomunikimeve mobile dhe tokësore; shërbimet e komunikimeve; shërbimet 

satelitore, celulare dhe të radio komunikimit; emetimi televiziv dhe me radio; shërbimet e 

transmetimit dhe komunikimit; emetimi dhe/ose transmetimi i programeve dhe/ose filmave 

ne radio dhe/ose televizion; satelitor, televizion digjital tokësor, kabllor, linjë e abonimit 

digjital (DSL), emetim dhe/ose transmetim brez gjerë (broadband) i programeve me audio 

dhe/ose audio-vizuale; transmetimi (në çfarëdo mënyre) i programeve  audio, video dhe/ose 

audio-vizuale; transmetimi i filmave me video; emetimi dhe transmetimi i programeve 

televiziv dhe filmave në kompjuterët personal; emetimi dhe komunikimet me anë të ose 

ndihmë të kompjuterit; transmetimi i programeve audio, video dhe/ose audio-vizuale 

përmes protokollit të Internetit (IPTV); shërbimet e telekomunikimeve në Internet duke 

përfshirë por duke mos u kufizuar në shërbimet e siguruara duke përdorur protokollin e 

internetit për komunikim me zë (VOIP); sigurimi i qasjes dhe/ose lidhjes me rrjetet brez 

gjera (broadband) qofshin ato tokësore, portative ose wireless (pa tela); transmetimi i 

teksteve, porosive, zërit dhe/ose fotografive; telekomunikimet dhe/ose komunikimet 

dhe/ose emetimi dhe/ose transmetimi i përmbajtjeve audio-vizuale; komunikimi i 

informacionit (duke përfshirë web-faqet), i të dhënave përmes radios, telekomunikimeve 

dhe satelitit; menaxhimi dhe filtrimi online i komunikimeve elektronike; shërbimet 

telefonike, të telefonit mobil, të mbledhjes dhe transmetimit të porosive, të pejgjingut me 

anë të radios, të ri-drejtim i thirrjes, të sekretarisë telefonike dhe numëratorit telefonik; 

shërbimet e numrit personal; shërbimet e emetimit të informatave dhe rikthimit të 

informatave në ekran televiziv; huazimi i aparaturave dhe instrumenteve zëvendësuese të 

telekomunikimeve dhe komunikimeve me rastin e prishjes, humbjes ose vjedhjes; 

transmetimi i porosive dhe imazheve përmes kompjuterit; shërbimet me porosi, që do të 

thotë, dërgimi, pranimi dhe përcjellja e porosive në formë të tekstit, audios, imazheve 

grafike ose videos ose një kombinimi të këtyre formateve; porositë e çastit; shërbimet e 

porosive të shkurta (SMS); shërbimet e porosive multimedia (MMS); shërbime të 

unifikuara për porosi; shërbimet e postës me zë; shërbimet për video-konferencë; shërbimet 

telefonike me video; sigurimi i qasjes në infrastrukturën e telekomunikimeve për operatorët 

e tjerë; sigurimi i qasjes në konferenca, diskutime grupore dhe dhoma për biseda 

elektronike; sigurimi i dhomave për biseda; marrja me qira, lizingu ose dhënia me qira e 

aparaturës, instrumenteve, instalimeve ose komponentëve që përdoren për të siguruar 

shërbimet e përmendura më lartë; shërbimet satelitore, televizive dhe/ose me radio për 

komunikime; shërbimet e agjencive të lajmeve; sigurimi i qasjes në lajme, informata për 

çështjet aktuale dhe sportive; marrja me qira, lizingu ose dhënia me qira e aparaturës së 

komunikimeve; shërbime të postës elektronike; shërbime telekomunikuese që lidhen me 

Internetin; telekomunikimi i informacionit (duke përfshirë web-faqet); sigurimi i 

shërbimeve për lokacione për aparaturë dhe instrumente të telekomunikimeve dhe 

komunikimeve; sigurimi i shërbimeve të aplikacionit të protokollit wireless (pa tela) duke i  

përfshirë ato që përdorin një kanal të sigurt të komunikimit; sigurimi i informacionit lidhur 

me ose për identifikimin e aparaturës dhe instrumenteve të telekomunikimeve dhe 

komunikimeve; sigurimi i lidhjeve telekomunikuese me bazat e të dhënave kompjuterike 

dhe web-faqet në internet; shërbime telekomunikuese të dedikuara për shitje me pakicë të 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

743 

 

mallrave dhe shërbimeve përmes komunikimit ndër-aktiv me konsumatorë; shërbime 

televizive ndër-aktive qofshin ato shërbime telekomunikuese dhe/ose komunikuese dhe/ose 

emetuese dhe/ose transmetuese; shërbime ndër-aktive për shikuesit televiziv duke përfshirë 

ata që janë duke shikuar përmes telefonave mobil dhe kompjuterëve qofshin ato shërbime 

telekomunikuese dhe/ose komunikuese dhe/ose emetuese dhe/ose transmetuese; shërbime 

emetuese televizive të cilat inkorporojnë shërbime ndër-vepruese për udhëzime të shikimit 

dhe përzgjedhjes inteligjente automatike për regjistrimin e programeve; shërbime ndër-

vepruese për shikuesit e televizionit që mundësojnë regjistrimin e programeve të iniciuara 

në mënyrë automatike sipas prirjeve/parapëlqimeve të shikueshmërisë së konsumatorëve 

qofshin ato shërbime telekomunikuese dhe/ose komunikuese dhe/ose emetuese dhe/ose 

transmetuese; sigurimi i qasjes për shikuesit ndër-aktiv të televizionit (duke përfshirë ata që 

shikojnë përmes telefonave të tyre mobil ose kompjuterëve personal) në informata, të 

dhëna, grafika, përmbajtje me audio dhe/ose audio-vizuale nga një grup i kufizuar i web-

faqeve ose portaleve në Internet; emetimi dhe transmetimi i televizionit ndër-aktiv, lojërave 

ndër-aktive, lajmeve ndër-aktive, sporteve ndër-aktive, zbavitjes ndër-aktive dhe garave 

ndër-aktive; shërbimet me video sipas kërkesës dhe kërkesave të afërta telekomunikuese 

dhe/ose komunikuese dhe/ose emetuese dhe/ose transmetuese; sigurimi i drejtpërdrejt 

(streaming delivery) i videove sipas kërkesave të shikuesve; sigurimi i qasjes në filma, 

video dhe programe televizive për shikuesit sipas kërkesave dhe kërkesave të afërta; 

shërbime konsulente profesionale lidhur me emetime; sigurimi i qasjes në një bazë të të 

dhënave ku ruhen informatat lidhur me shumëllojshmërinë e mallrave dhe shërbimeve; 

mundësimi i qasjen në Internet; sigurimi i lidhjes mes web-faqeve dhe shikuesve të 

televizionit përmes një portali ndër-veprues televiziv; shërbimet e portalit në internet; 

shërbimet e web-portalit; sigurimi i shërbimeve brez gjëra (broadband services); shërbimet 

ndër-aktive të portalit televiziv që sigurojnë qasje në web-faqet e internetit për shikuesit e 

televizionit përmes pajisjes së sinjalit televiziv duke përfshirë pajisjen digjitale të sinjalit 

televiziv; sigurimi i qasjen në web-faqet në Internet për përdoruesit e telefonave mobil; 

dhënia me qira e kohës së qasjes në një bazë të të dhënave; informata për telekomunikime; 

shërbime me informata faktike lidhur me emetimin televiziv; shërbime audio-vizuale të 

komunikimeve; shërbime komunikuese me të dhëna; shërbime emetuese me të dhëna; 

dërgimi i porosive; telekomunikimi dhe/ose komunikimi dhe/ose emetimi dhe/ose 

transmetimi i programeve në radio, programeve televizive, dhe filmave; telekomunikimi 

dhe/ose komunikimi dhe/ose emetimi dhe/ose transmetimi i materialit vizual dhe materialit 

nga video-shiritat e regjistruara paraprakisht; transmetimi i programeve me radio, 

programeve televizive, filmave, video-shiritave të regjistruara paraprakisht, materialit me 

audio dhe/ose atij vizual, video-kasetave të regjistruara paraprakisht, DVD ose video-

disqeve të regjistruara paraprakisht; dhënia me qira, lizingu ose marrja me qira e pajisjeve 

komunikuese; dërgimi i porosive; shërbime komunikuese telefonike ose të telefonit; 

shërbime për komunikim wireless (pa tel); shërbime të shitjes elektronike (e-sell through), 

që do të thotë dërgim i përmbajtjes së medias përmes telekomunikimit, duke përfshirë video 

dhe filma, programe televizive, lojëra kompjuterike, muzikë, imazhe dhe zile (ring tones) të 

siguruara nga shërbimi i internetit, linjës telefonike, kabllor, transmetimit wireless, satelitor 

ose transmetimit tokësor; organizimi i informatave mbi thirrjet; monitorimi dhe analizimi i 

informatave mbi thirrjet; shërbime të shqyrtimit të thirrjeve; shërbime të sinjalizimit për 

thirrje; shërbime kompjuterike për të pasur qasje në rrjetin e komunikimeve ose 

kompjuterik; shërbime kompjuterike për t’u qasur në zbavitje, arsim, informata dhe të 
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dhëna përmes rrjetit të linjës telefonike, kabllor, telit (wire) ose fibrës, bazës së të dhënave 

ose kompjuterit; shërbime kompjuterike për të pasur qasje dhe për të rikthyer informatat, 

porositë, tekstet, zërin, imazhet dhe të dhënat përmes një kompjuteri ose rrejti kompjuterik; 

shërbime kompjuterike për të pasur qasje dhe për të rikthyer programe në radio dhe 

programe televizive; konsulencë, sinkronizim, transferim dhe transmetim të programeve, të 

dhënave, dosjeve, postave elektronike, kontakteve, kalendarëve, listave të detyrave, 

porosive tekstuale, fotografive, muzikës, audios, vizuales, audio-vizuales, videos, tekstit, 

grafikëve, programeve dhe informatave tjera përmes rrjeteve komunikuese dhe 

komunikimeve globale; konsulencë teknike lidhur me krijimin, sigurimin, emetimin, 

transmetimin, dërgimin dhe transferimin e programeve, të dhënave, dosjeve, postave 

elektronike, kontakteve, kalendarëve, listave të detyrave, porosive tekstuale, fotografive, 

muzikës, audios, vizuales, audio-vizuales, videos, tekstit, grafikës, programeve dhe 

informatave tjera përmes rrjeteve komunikuese dhe komunikimeve globale; sinkronizimi i 

të dhënave përmes rrjeteve telekomunikuese, komunikuese dhe kompjuterike; shërbime për 

qasje në të dhëna nga largësia; shërbime me postë elektronike, njoftim në postën 

elektronike dhe lajmërime; shkëmbime të porosive të çastit online; sigurimi i konferencave, 

diskutimeve grupore, tabelave me porosi dhe dhomave për biseda online; shërbime portale 

në internet; shërbime web-portale; shërbimet me video sipas kërkesës dhe kërkesave të 

afërta telekomunikuese dhe/ose komunikuese dhe/ose emetuese dhe/ose transmetuese; 

Shërbimet e telekomunikacionit online për të mundësuar qasjen dhe nxjerrjen e të dhënave, 

dokumenteve, postës elektronike (e-mail), kontakteve, kalendarëve, listës së detyrave, 

mesazheve me shkrim, fotografive, muzikës, audio regjistrimeve, video regjistrimeve, 

regjistrimeve audio-vizuale, videove, tekstit, grafikës, programeve dhe informative tjera 

përmes kompjuterit apo rrjetit të kompjuterëve apo pajisjes elektronike duke përfshirë 

shërbimet e ofruara përmes rrjetit global të komunikimit; shërbimet e telekomunikimit 

online lidhur me transmetimin përmes internetit - webcasting dhe podcasting përfshirë 

shërbimet e ofruara përmes rrjetit global të komunikimit; rrjeti i shërbimeve, shërbime 

përmes rrjetit të barabartë (P2P peer-to-peer) të shërbimeve të komunikimit; podcasting; 

ofrimi i shërbimeve të votimit ndërveprues si shërbime të telekomunikacionit dhe/apo 

komunikime dhe/apo shërbime të transmetimit; emetimi dhe transmetimi i përmbajtjes së 

realitetit virtual/realitetit të zmadhuar; ofrimi i qasjes në fjalorë online, enciklopedi dhe 

tekste të referencave; ofrimi i qasjes në publikime në internet, përfshirë gazeta, revista 

(periodike), stripa, revista shkencore (publikime), libra, manuale për përdorues, materiale 

udhëzuese dhe arsimore; ofrimi i qasjes në afishe online, fotografi, artikuj, dëftesa dhe 

bileta; emetimi në internet (streaming) i radio programeve dhe audio materialeve; 

transmetimi i zërit përmes internetit, regjistrimeve audio-vizuale dhe përmbajtjeve 

multimediale përmes pajisjeve telefonike; transmetimi i regjistrimeve audio-vizuale dhe 

përmbajtjes multimediale përmes internetit; shërbimet e komunikimit përmes internetit; 

shërbimet e emetimit përmes internetit (streaming) i të dhënave, streaming i audio, 

përmbajtje vizuale dhe audio-vizuale; ofrimi përdoruesve i forumeve të komunitetit për të 

postuar, kërkuar, shikuar, ndarë, kritikuar, vlerësuar dhe komentuar përmbajtjet e video dhe 

multi-mediave tjera përmes internetit dhe rrjeteve tjera të komunikimit; ofrimi i portalit për 

ndarjen e videove për qëllime argëtimi dhe edukimi; transmetimi elektronik dhe streamingu 

i përmbajtjes digjitale të mediave për të tjerët përmes rrjeteve kompjuterike globale dhe 

lokale; shërbime konsultimi, informimi dhe këshillimi lidhur me të gjitha shërbimet e 

lartcekura; shërbime profesionale të konsultimit, informimit dhe këshillimit lidhur me të 
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gjitha shërbimet e lartcekura; shërbime konsultimi, informimi dhe këshillimi lidhur me të 

gjitha shërbimet e lartcekura të ofruara online nga baza e të dhënave kompjuterike apo 

përmes linjës për ndihmë (helpline) apo internetit   

41   Edukimi; ofrimi i trajnimit, argëtimit; veprimtari sportive dhe kulturore; Akademi 

[arsim]; parqe për argëtim; argëtime; trajnimi i kafshëve; organizimi dhe mbajtja e 

kolokiumeve; organizimi dhe mbajtja e koncerteve; organizimi dhe mbajtja e konferencave; 

organizimi dhe mbajtja e kongreseve; organizimi dhe mbajtja e seminareve; organizimi dhe 

mbajtja e simpoziumeve; organizimi dhe mbajtja e trajnimeve [workshopeve]; organizimi i 

konkurseve të bukurisë; organizimi dhe drejtimi çiklistëve individual apo ekipeve të 

çiklizmit dhe/ose ngjarjeve të çiklizmit; konviktet; rezervimi i ulëseve për shfaqje; 

shërbimet bibliotekë mobile; shërbimet kaligrafike; këshillim për karrierë (trajnim dhe 

arsim); shfaqje kinematografike; shfaqje cirku; shërbime klubi [argëtuese ose edukative]; 

trajnimi; mbajtja e mësimeve të palestrës (fitnes); kurse për korrespondencë; shërbime të 

DJ (disc jockey); shërbime për diskoteka; përkthimi me zë të dyfishtë (sinkronizim); 

informim edukativ; testim edukativ; publikime elektronike nga kompjuteri; shërbime 

zbavitëse; informime argëtimi; prodhimi i filmave, përveç reklamimit të filmave; bixhozi; 

shërbime të lojërave të ofruara online nga rrjeti kompjuterik; dhënia me qëra e pajisjeve të 

lojërave; udhëzime gjimnastikore; shërbime të klubeve të shëndetit [trajnime shëndetësore 

dhe për palestër]; shërbime për kamping [argëtim]; shërbime gjuhësore të përkthimit; 

shërbime dizajni, përveç për qëllime reklamimi; biblioteka për huazim; mikrofilmimi; 

modelimi për artistë; studio filmi; shërbime për kompozime muzikore; salla për koncerte; 

shërbime të reporterëve të lajmeve; klube të natës; shkolla të infermierisë; drejtimi i 

lotarive; shërbime orkestrale; organizimi i ballove; organizimi i garave [edukative apo 

argëtuese]; organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore apo edukative; organizimi i 

shfaqjeve të modës për qëllime zbavitëse; organizimi i shfaqjeve [shërbime menaxhimi]; 

organizimi i garave sportive; planifikimi i ahengjeve [argëtim]; shërbime të trajnerit 

personal [trajnim në palestër]; raportimi fotografik; fotografia; edukimi fizik; trajnimi 

praktik [demonstrimi]; prezantimi i shfaqjeve të drejtpërdrejta; prodhimi i muzikës; 

prodhimi i programeve për radio dhe programeve televizive; prodhimi i show-programeve; 

shërbime për aparate argëtimi; sigurimi i objekteve për kazino [bixhoz]; sigurimi i fushave 

të golfit; ofrimi i shërbimeve karaoke; sigurimi i objekteve të muzeve [prezantime, 

ekspozita]; sigurimi i publikimeve elektronike online, që nuk shkarkohen nga interneti; 

sigurimi i objekteve për rekreacion; sigurimi i objekteve sportive; publikimi i librave; 

publikimi online i librave dhe revistave elektronike; publikimi i teksteve, përveç teksteve 

reklamuese; radio argëtim; shërbime regjistrimi në studio; informim për rekreacione; 

edukim fetar; dhënia me qira e audio pajisjeve; dhënia me qira e kamerave për incizime; 

dhënia me qira e filmave kinematografik; dhënia me qira e ndriçimit për skena teatrale apo 

studio televizive; dhënia me qira e peizazheve për shfaqje; dhënia me qira e pajisjeve për 

zhytje; dhënia me qira e pajisjeve për regjistrim të zërit; dhënia me qira e pajisjeve sportive, 

përveç automjeteve; dhënia me qira e fushave të sportit; dhënia me qira e stadiumeve; 

dhënia me qira e peizazheve skenike; dhënia me qira e fushave të tenisit; dhënia me qira e 

video rekorderëve; dhënia me qira e video kasetave; shërbime për shkrimin e skenarëve; 

shërbime të shkollave [arsim]; interpretimi i gjuhës së shenjave; shërbime të sporteve të 

kampingut; shkrimi i titrave; programe argëtuese televizive; prodhime teatrale; shërbime të 

biletarisë [argëtim]; koordinimi i ngjarjeve sportive; dhënia me qira e lodrave; përkthim; 

mësimi privat me pagesë; redaktimi i video kasetave; prodhimi i filmave në video kaseta; 
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prodhimi i filmave në video kaseta; video regjistrimi; udhëzim profesional [këshilla për 

arsimim ose trajnim]; ri-trajnim profesional; shkrimi i teksteve, përveç teksteve 

reklamuese; shërbime të kopshteve zoologjike; ofrimi dhe prodhimi i përmbajtjes audio-

vizuale lidhur me argëtimin, arsimimin, trajnimin, sportin dhe kulturën; shërbime 

edukativo-arsimore dhe argëtuese përmes radios, televizionit, telefonisë, internetit dhe 

bazave të të dhënave online; marrja me qira, dhënia me qira lizingu i filmave 

kinematografik, videove, DVD-ve, aparaturës për regjistrime të zërit, aparaturës sportive, 

televizorëve dhe aparateve për video regjistrime, aparate regjistrimi të DVD-ve dhe për 

radio; prodhimi i filmave për televizion dhe për kinema; sigurimi online i publikimeve 

elektronike (që nuk mund të shkarkohen); publikimi revistave, librave, teksteve dhe 

materialeve botuese; publikimi online i librave elektronik apo revistave shkencore; sigurimi 

i publikimeve elektronike; sigurimi online i fjalorëve, enciklopedive dhe teksteve për 

referenca; sigurimi i publikimeve nga interneti, duke përfshirë gazeta, revista (periodike), 

stripave, revistave shkencore (publikimeve), librave, udhëzuesve për përdorim, materiale 

për mësimdhënie dhe udhëzuese; sigurimi i reklamave (afisheve) online, i fotografive, 

artikujve, biletave për argëtim, ngjarjeve edukative, sportive, kulturore apo i ngjarjeve me 

lojëra, udhëtime apo turne; sigurimi i objekteve për studio regjistrime; marrja me qira e 

studiove për regjistrime; shërbime të prodhimeve të programeve live; organizimi i 

aktiviteteve dhe garave sportive; shërbime të biletarisë; prodhimi dhe prezantimi i 

programeve të transmetuara përmes televizionit, internetit apo kanaleve tjera të 

telekomunikimit për shikim, zgjedhje apo blerje ndërvepruese të mallrave; shërbime të 

rezervimit të biletave që kanë të bëjnë me argëtim; prodhimi, prezantimi dhe shpërndarja e 

programeve radio dhe televizive, televizioni ndërveprues, lojëra ndërvepruese, argëtim 

ndërveprues dhe garat ndërvepruese; prodhimi, prezantimi dhe sigurimi i garave, 

kontesteve, lojërave, lojëra me pyetje-përgjigje (kuiz), ngjarje zbavitëse në studio me 

pjesëmarrjen e audiencës; shërbime për përzgjedhjen e programeve televizive ndërvepruese 

për shikues; sigurimi dhe prodhimi i zbavitjes ndërvepruese, lajmeve, aktiviteteve kulturore 

dhe sportit për shikuesit e televizionit; zbavitje ndërvepruese; shërbime udhëzimi për 

shikim që mundësojnë incizimin dhe marrjen me qira për kohë të caktuar të programeve 

dhe filmave; shërbime të regjistrimit të programeve televizive që fillojnë në mënyrë 

automatike bazuar në shprehitë/preferencat e shikimit të konsumatorit; shërbimet zbavitëse, 

edukative, sportive dhe kulturore me VOD (video sipas kërkesës) dhe NVOD (video e afërt 

sipas kërkesës); sigurimi i filmave, videove dhe programeve televizive shikuesve sipas 

kërkesës dhe sipas video e afërt sipas kërkesës; shërbime të vënies së bastit, lojërave dhe 

bixhozit; shërbime të vënies me kredi të bastit, lojërave, bixhozit, lotarisë apo bastevënësit; 

organizimi dhe mbajtja e lotarive; shërbime elektronike të bastit, lojërave, bixhozit, lotarisë 

apo bastevënësit të siguruara përmes internetit apo rrjetit global kompjuterik, ose online 

nga baza e të dhënave të një kompjuteri, ose përmes telefonisë duke përfshirë telefonat, apo 

përmes një kanali televiziv duke përfshirë kanalin televiziv të shpërndarë përmes emetimit 

satelitor, tokësor apo kabllor; organizimi dhe mbajtja e garave për lojtarët e video lojërave 

dhe lojërave me kompjuter; shërbimet paguaj për të luajtur lojëra; shërbime të lojërave dhe 

lojëra ndërvepruese të barabarta; lojëra ndërvepruese të pokerit dhe luajtja duke përfshirë 

formate me një apo më shumë lojtarë; prezantimi dhe prodhimi i garave në poker, konteste, 

lojëra dhe luajtje; lojëra edukative apo argëtuese që luhen online; shërbime të publikimit 

elektronik; shërbime për vide regjistrim apo filmim; sigurimi i lajmeve, situatës aktuale dhe 

informatave sportive; shërbime për lajme, gjendjen aktuale dhe informim arsimor; shërbime 
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informimi dhe këshillimi lidhur me programet e radios the ato televizive për arsim, 

rekreacion, zbavitje, muzikë dhe sport, të ofruara online nga baza e të dhënave të një 

kompjuteri apo interneti, ose telefonisë mobile; shërbime lidhur me informimin faktik që ka 

të bëjë me televizionin dhe programet e radios, lajme dhe sport; shërbime udhëzimi; 

shërbime trajnimi; shërbime trajnimi të ofruara përmes imituesve; shërbime të kohës së lirë; 

shërbime këshillimi lidhur me zbavitjen; organizimi i konferencave, seminareve, 

simpoziumeve apo punëtorive (workshops); organizimi i ekspozitave apo festivaleve; 

shërbime të agjencive për rezervime; shërbime të kinemasë; shërbime të studio-kinemave; 

shpërndarja e radio programeve, programeve televizive, filmave, filmave vizatimorë, video 

shiritave të incizuar, materiale audio apo vizuale, video kasetat e incizuara, DVD-të apo 

video disqet e incizuara, shpërndarja e radio programeve, programeve televizive, filmave, 

filmave vizatimorë; shpërndarja e video shiritave të incizuar, materialit audio dhe/ose 

vizual, video kasetave të incizuara, DVD-ve apo video disqeve të incizuar (përveç 

transportit) për qëllime argëtimi, edukimi, trajnimi, sporti, kulture dhe informimië sigurimi 

i filmave, që nuk shkarkohen, përmes shërbimeve VOD të transmetimit; sigurimi i 

programeve televizive, që nuk shkarkohen, përmes shërbimit VOD të transmetimit; 

sigurimi i programeve televizive, që nuk shkarkohen, përmes shërbimit VOD të 

transmetimit; prodhimi i programeve të radios, programeve televizive, filmave, filmave 

vizatimorë, video shiritave të incizuar, materialit audio dhe/ose vizual, video kasetave të 

incizuara, DVD-ve apo video disqeve të incizuar; redaktimi i programeve të radios, 

programeve televizive, filmave, filmave vizatimorë, video shiritave të incizuar, materialit 

audio dhe/ose vizual, video kasetave të incizuara, DVD-ve apo disqeve të incizuare marrja 

me qira, lizingu apo dhënia me qira e programeve të radios, programeve televizive, filmave, 

filmave vizatimorë, video shiritave të incizuar, materialit audio dhe/ose vizual, video 

kasetave të incizuara, DVD-ve apo disqeve të incizuar; shfaqja e programeve të radios, 

programeve televizive, filmave, filmave vizatimorë, video shiritave të incizuar, materialit 

audio dhe/ose vizual, video kasetave të incizuara, DVD-ve dhe disqeve të incizuar për 

qëllime argëtuese, edukuese, sportive apo kulturore; shërbimet e parkut të argëtimit me 

tema nga prodhimi i filmave, radios apo televizionit; organizimi dhe menaxhimi i parqeve 

të argëtimit dhe parqeve tematik; organizimi i zbavitjes; përgatitja dhe prodhimi i 

programeve të radios, programeve televizive, filmave, video shiritave të incizuar, DVD-ve, 

materialit audio dhe/ose vizual, video kasetave të incizuara, video disqeve të incizuar apo 

filmave vizatimorë për shpërndarje për transmetim apo emetim me çfarëdo mjeti; sigurimi 

online (që nuk shkarkohen) i programeve të radios, programeve televizive, filmave, 

materialit audio dhe/ose vizual ose filmave vizatimorë; publikimi i medias së shtypur dhe 

regjistrimeve; sinkronizimi (zërimi i dyfishtë), redaktimi i video shiritave; zbavitja; 

prodhimi i filmave; dhënia me qira e filmave vizatimorë; studio filmi; sigurimi i objekteve 

të kinemave; prodhimi i show-programeve; prodhimi i video shiritave; dhënia me qira e 

filmave vizatimorë; dhënia me qira e video projektorëve dhe aksesorëve; dhënia me qira e 

pajisjeve të radios; dhënia me qira e televizioneve dhe pajisjeve televizive; dhënia me qira e 

pajisjeve sportive; dhënia me qira e video kamerave; dhënia me qira e video shiritave; 

dhënia me qira e video rekorderëve; prodhime teatrale; shërbime për studio filmi; 

organizimi apo drejtimi i ceremonive të ndarjes së shpërblimeve; prezantimi i filmave; 

prodhimi i efekteve speciale për filma; shërbime të rezervimit (të përfshira në këtë klasë) 

për ngjarje sportive, shkencore, politike dhe kulturore; prodhimi i veprave të artit për filma 

vizatimorë; shërbime të studiove për xhirim; sigurimi i audio  dhe video përmbajtjeve 
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përmes shitjes dhe dhënies me qira, ku konsumatori ka të drejtë në një apo më shumë 

shikime të përmbajtjes së medias përmes çfarëdo forme të pajisjes për ri-luajtje, të gjitha 

lidhur me argëtimin, edukimin, sportin dhe kulturën; edukimi dhe sigurimi i trajnimit lidhur 

me mbrojtjen e ambientit, ruajtjes së energjisë dhe ekologjinë dhe mirëqenien e kafshëve; 

edukimi dhe sigurimi i trajnimit lidhur me burimet të energjisë alternative, duke përfshirë 

forcën e erës, hidrocentralet, energji elektrike e fituar nga batica/zbatica, energjia gjeo-

termike, solare, biomasa dhe bio-karburantet; publikimi i materialit udhëzues dhe materialit 

promovues lidhur me  mbrojtjen e ambientit, ruajtjes së energjisë dhe ekologjisë dhe 

mirëqenies së kafshëve; organizimi dhe mbajtja e seminareve dhe punëtorive (trajnimeve); 

themelimi i programeve trajnuese dhe udhëzuesve për trajnim; organizimi dhe mbajtja e 

kurseve të sigurisë dhe kurseve edukative-arsimore; shërbime online për raportimin e 

lajmeve; sigurimi online i informatës dhe njohurisë së përgjithshme enciklopedike lidhur 

me zbavitjen, edukimin, trajnimin, sportin, kulturën, lajmet, gjendjet aktuale, satelitin, 

programet e radios dhe televizive, muzikën, filmat, librat dhe materien tjetër të shtypur, 

video lojëra, lojëra me kompjuter, makina argëtimi, qendra argëtimi apo parqe argëtimi; 

shërbime të përkthimit online; shërbime të bibliotekës online duke përfshirë huazimin dhe 

shkëmbimin e librave dhe publikimeve tjera dhe fotografive; sigurimi i mësimeve online, 

seminareve, punëtorive, ekspozitave dhe shfaqjeve; lizingu, rezervimi dhe sigurimi i 

pajisjeve për zhytje; lojëra online me letra; organizimi i kampeve të sporteve dhe pushimit; 

sigurimi i zileve (ring tone) të telefonit; sigurimi i shërbimeve profesionale të çiklizmit; 

organizimi i ngjarjeve të çiklizmit; lizingu, dhënia dhe marrja me qira e hapësirave për të 

dhëna për ngjarje argëtimi, sporti dhe kulturore; studio me definicion të lartë, zyra për 

redaktim, studio për regjistrime të zërit dhe audio zyrat; aranzhimi i cirkuseve, organizimi, 

prodhimi, menaxhimi, mbajtja, prezantimi dhe inskenimi i zbavitjeve, ngjarjeve, 

koncerteve, festivaleve, interpretimeve të shkurta dhe të drejtpërdrejta të grupeve muzikore 

duke përfshirë shërbime të tilla të siguruara online nga baza e të dhënave të një kompjuteri 

apo nga interneti; aranzhimi i festivaleve për qëllime argëtimi, kulturore dhe rekreative; 

shërbime të festivalit; interpretime të muzikës, vallëzimit, komedisë, teatrit, poezisë dhe 

argëtimit në cirk, duke përfshirë sigurimin online të këtyre shërbimeve nga baza e të 

dhënave të kompjuterit apo nga interneti; aranzhimi i ngjarjeve muzikore; organizimi i 

ngjarjeve për mbledhjen e fondeve; ngjarje zbavitëse dhe kulturore; sigurimi i informatës 

lidhur me festivale; sigurimi i objekteve për kohë të lirë, argëtim dhe rekreacion; sigurimi i 

dhomave për të luajtur dhe dhomave të lojërave; organizimi i ahengjeve; sigurimi i 

objekteve për ahengje; shërbime të organizimit the planifikimit të ahengjeve dhe ngjarjeve; 

organizimi dhe inskenimi i ngjarjeve të vallëzimit; argëtimi muzikor dhe me muzikë të 

gjallë; sigurimi i muzikës së gjallë; sigurimi i interpretimit muzikor të gjallë & programeve; 

aranzhimi i interpretimit muzikor; argëtimi në formë të interpretimit të gjallë muzikor; 

shërbime për festivale muzikore; shërbime të interpretimit muzikor; shërbime të argëtimit 

muzikor; shërbime të klubit të natës; organizimi i ngjarjeve në klube nate; publikimi i 

teksteve (përveç teksteve reklamuese); shërbime zbavitjeje, gjegjësisht, sigurimi i 

podcasteve; sigurimi i përcjelljes online të fitnesit; sigurimi i përcjelljes online të 

pjesëmarrjes dhe vijimit në ngjarje sportive; regjistrimi i muzikës në një numër të mediave; 

prezantimi dhe shpërndarja e audio dhe video regjistrimeve; angazhimi i DJ-ve; kompozimi 

i muzikës; prodhimi i muzikës; shërbime të publikimit dhe regjistrimit të muzikës; 

regjistrimi i muzikës; publikimi i këngëve; sigurimi i muzikës online dhe videove online 

(që nuk shkarkohen); prodhimi, prezantimi, shpërndarja, sindikata, rrjetëzimi dhe huazimi i 
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programeve të radios dhe programeve televizive, videove, zërit, imazheve apo të dhënave të 

qasura përmes internetit apo rrjeteve tjera të komunikimit; sigurimi online i publikimeve 

elektronike; sigurimi i muzikës dhe videove të incizuara e që mund të shkarkohen për një 

tarifë apo abonim me parapagim përmes internetit; organizimi i kontesteve, koncerteve dhe 

programeve live; shërbime për klube [argëtim]; DJ shërbime; prezantimi i interpretimeve 

live; shërbime për kompozimin e muzikës; sigurimi i sistemit të votimit online përmes 

internetit apo pajisjes pa tel (wireless) për komunikim për qëllime argëtimi; prodhimi i 

programeve të vallëzimit, muzikës dhe ndarjes së çmimeve; programe humoristike; 

programe me lojëra dhe ngjarje sportive para audiencës së gjallë të cilat emetohen 

drejtpërsëdrejti apo regjistrohen për emetim të mëvonshëm; organizimi i garave për talente 

dhe ngjarjeve për ndarjen e çmimeve për muzikë apo televizion; argëtimi, gjegjësisht 

sigurimi i muzikës së drejtpërdrejtë (streaming) apo që mund të shkarkohet, filmave, TV-

programeve, audio-librave dhe lojërave për përdoruesit online përmes rrjetit të 

komunikimit; krijimi dhe publikimi i listës këngëve për dëgjim; shërbime të argëtimit, 

gjegjësisht, shërbim i diagramit muzikor që i ofron konsumatorit radhitjen statistike të 

këngëve bazuar në emetimin në radio, shitjen e disqeve, streaming të muzikës në pajisje 

dhe shikimet e videove në internet; studio të realitetit virtual; prodhimi, prezantimi dhe 

shpërndarja e përmbajtjes së realitetit virtual/realitetit të zmadhuar; shërbime konsultimi, 

informimi dhe këshillimi lidhur me të gjitha shërbimet e lartcekura; shërbime profesionale 

të konsultimit, informimit dhe këshillimit lidhur me të gjitha shërbimet e lartcekura; 

shërbime të konsultimit, informimit dhe këshillimit lidhur me të gjitha shërbimet e 

lartcekura të ofruara online nga baza e të dhënave të një kompjuteri apo përmes linjës për 

ndihmë nga interneti.”    

 

 

 

(111)  22787 

(151)  28/03/2018 

(181)  22/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/668 

(300)  64423/2016  24/11/2016  CH 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A. 1800 

Vevey, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MAJESTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparat elektrik për përgatitjen e pijeve të nxehta, pijeve të ftohta dhe pijeve të 

frigoriferit ; makina elektrike të kafesë, bërsitë elektrike të kafesë dhe aparate për 

përgatitjen e kafesë me filtra; pjesë dhe komponentët për të gjitha mallrat e lartpërmendura   
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(111)  22789 

(151)  28/03/2018 

(181)  23/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/669 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  NURILYFT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore   

 

 

 

(111)  22987 

(151)  12/04/2018 

(181)  24/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/670 

(732)  Studio Sellma Sh.P.K. Objekti C1B, 

Lokali PA, Rr. Vivianum Nr. 150, Arberi, 

Dragodan, 10000, Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Lëndë kozmetike, Kozmetikë, Buzëkuqë, Kozmetikë për vetullat, Lapsa 

(Kozmetike —), Lapsa për vetullat, Lapsa (Vetull —), Paketa kozmetike, Pomada për 

qëllime kozmetike, Qerpikë fallco, Qerpikë (Ngjitës për fiksim fallso —), Qerpikë 

(Preparate kozmetike për-)   

44   Kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit; Lyerje me manikyr, Sallone bukurie, Sallone 

(Bukurie —), Shërbime grimuese   

 

 

 

(111)  22971 

(151)  11/04/2018 

(181)  24/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/671 

(732)  Studio Sellma Sh.P.K. Objekti C1B, 

Lokali PA, Rr. Vivianum Nr. 150, Arberi, 

Dragodan, 10000, Prishtine, KS 

 
 

(540)  Studio SELLMA 
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(511) 3   Lëndë kozmetike, Kozmetikë, Buzëkuqë, Kozmetikë për vetullat, Lapsa 

(Kozmetike —), Lapsa për vetullat, Lapsa (Vetull —), Paketa kozmetike, Pomada për 

qëllime kozmetike, Qerpikë fallco, Qerpikë (Ngjitës për fiksim fallso —), Qerpikë 

(Preparate kozmetike për-)   

44   Kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit;Lyerje me manikyr, Sallone bukurie, Sallone 

(Bukurie —), Shërbime grimuese   

 

 

 

(111)  22922 

(151)  05/04/2018 

(181)  24/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/672 

(300)  40-2016-0106353  30/11/2016  KR 

(732)  CHANEL  135, avenue Charles de 

Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  GABRIELLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   sapunët për përdorim personal; xhel për dush; shamponët; kozmetikë ; vaj për 

trup; zbutës trupi (kozmetikë); makijazh; parfumet; kolonjë; parfum uji; ekstrakte te luleve 

[parfume]; ekstrakte te parfumuara për parfume; deodorantet për perdorim personal; aromat 

për flokë   

 

 

 

(111)  22765 

(151)  27/03/2018 

(181)  25/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/673 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  HYPRESSIN PLUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  22767 

(151)  27/03/2018 

(181)  26/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/674 

(591)  E gjelbër, e bardhë 

(732)  N.P.T. “Albad” Magj. Prizren-

Therande, Fsh. Lubizhde, 20000 Prizren, KS 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte te patateve për konsum, pire, derisa janë te përfshira në klasën 29, siç 

janë  chips, flips, snacks patatesh, shkopinj patatesh;rrush të thatë, lajthi te qëruara, 

kikirikë, fara, susam, leblebi, shqeme dhe bajame, të thata, te pjekura, te kripura dhe / ose 

me erëza, rrush i thatë;produkte snacks (rosticerie) me  bazë nga frutat e forta;fruta të 

thata;miser, miell miser, brusnica;snacks i frutave, gruri   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, sheqeri pluhur, vanill sheqer,   orizi, tapioka, sagu, kokos, 

kafja artificiale; mielli dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, griz, 

nisheste, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa, palenta; tharmi, pluhuri për pjekje, pluhur 

për biskota; puding,  kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), vegëtë; biber, biber i zi,  

sodë bikarboni; erëzat; spec i bluar, spec me fara; prezle, limantos, cimet, origano,  

magdanos, shllag, konservans,  akulli për ftohje   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve për konsum, pire, derisa janë te përfshira 

në klasën 29, siç janë  chips, flips, snacks patatesh, shkopinj patatesh; rrush të thatë, lajthi 

te qëruara, kikirikë, fara, susam, leblebi, shqeme dhe bajame, të thata, te pjekura, te kripura 

dhe / ose me erëza, rrush i thatë; produkte snacks (rosticerie) me  bazë nga frutat e forta; 

fruta të thata;  miser, miell miser, brusnica; snacks i frutave, gruri;  dhe shitja me shumicë 

dhe pakicë klasën 30 si kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, sheqeri pluhur, vanill sheqer,   orizi, 

tapioka, sagu, kokos, kafja artificiale; mielli dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, griz, nisheste, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa, palenta, ; tharmi, pluhuri 

për pjekje, pluhur për biskota; puding,  kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), vegëtë 

;biber, biber i zi,  sodë bikarboni; erëzat; spec i bluar, spec me fara; prezle, limantos, cimet, 

origano,  magdanos, shllag, konservans,  akulli për ftohje. Reklamim, menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione zyre.   

 

 

 

(111)  22768 

(151)  27/03/2018 

(181)  26/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/675 

(732)  N.P.T. “Albad” Magj. Prizren-

Therande, Fsh. Lubizhde, 20000 Prizren, KS 

(540)  
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(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

 

(511) 29   Produkte te patateve për konsum, pire, derisa janë te përfshira në klasën 29, siç 

janë  chips, flips, snacks patatesh, shkopinj patatesh; rrush të thatë, lajthi te qëruara, 

kikirikë, fara, susam, leblebi, shqeme dhe bajame, të thata, te pjekura, te kripura dhe / ose 

me erëza, rrush i thatë; produkte snacks (rosticerie) me  bazë nga frutat e forta; fruta të 

thata;  miser, miell miser, brusnica; snacks i frutave, gruri.   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, sheqeri pluhur, vanill sheqer,   orizi, tapioka, sagu, kokos, 

kafja artificiale; mielli dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, griz, 

nisheste, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa, palenta; tharmi, pluhuri për pjekje, pluhur 

për biskota; puding,  kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), vegëtë; biber, biber i zi,  

sodë bikarboni; erëzat; spec i bluar, spec me fara; prezle, limantos, cimet, origano,  

magdanos, shllag, konservans,  akulli për ftohje   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve për konsum, pire, derisa janë te përfshira 

në klasën 29, siç janë  chips, flips, snacks patatesh, shkopinj patatesh; rrush të thatë, lajthi 

te qëruara, kikirikë, fara, susam, leblebi, shqeme dhe bajame, të thata, te pjekura, te kripura 

dhe / ose me erëza, rrush i thatë; produkte snacks (rosticerie) me  bazë nga frutat e forta; 

fruta të thata;  miser, miell miser, brusnica; snacks i frutave, gruri;  dhe shitja me shumicë 

dhe pakicë klasën 30 si kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, sheqeri pluhur, vanill sheqer,   orizi, 

tapioka, sagu, kokos, kafja artificiale; mielli dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, griz, nisheste, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa, palenta, ; tharmi, pluhuri 

për pjekje, pluhur për biskota; puding,  kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), vegëtë 

;biber, biber i zi,  sodë bikarboni; erëzat; spec i bluar, spec me fara; prezle, limantos, cimet, 

origano,  magdanos, shllag, konservans,  akulli për ftohje. Reklamim, menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  22769 

(151)  27/03/2018 

(181)  26/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/676 

(732)  N.P.T. “Albad” Magj. Prizren-

Therande, Fsh. Lubizhde, 20000 Prizren, KS 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  Good apetit 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte te patateve për konsum, pire, derisa janë te përfshira në klasën 29, siç 

janë  chips, flips, snacks patatesh, shkopinj patatesh; rrush të thatë, lajthi te qëruara, 

kikirikë, fara, susam, leblebi, shqeme dhe bajame, të thata, te pjekura, te kripura dhe / ose 

me erëza, rrush i thatë; produkte snacks (rosticerie) me  bazë nga frutat e forta; fruta të 

thata;  miser, miell miser, brusnica; snacks i frutave, gruri   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, sheqeri pluhur, vanill sheqer,   orizi, tapioka, sagu, kokos, 

kafja artificiale; mielli dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, griz, 
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nisheste, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa, palenta; tharmi, pluhuri për pjekje, pluhur 

për biskota; puding,  kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), vegëtë; biber, biber i zi,  

sodë bikarboni; erëzat; spec i bluar, spec me fara; prezle, limantos, cimet, origano,  

magdanos, shllag, konservans,  akulli për ftohje   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve për konsum, pire, derisa janë te përfshira 

në klasën 29, siç janë  chips, flips, snacks patatesh, shkopinj patatesh; rrush të thatë, lajthi 

te qëruara, kikirikë, fara, susam, leblebi, shqeme dhe bajame, të thata, te pjekura, te kripura 

dhe / ose me erëza, rrush i thatë; produkte snacks (rosticerie) me  bazë nga frutat e forta; 

fruta të thata;  miser, miell miser, brusnica; snacks i frutave, gruri;  dhe shitja me shumicë 

dhe pakicë klasën 30 si kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, sheqeri pluhur, vanill sheqer,   orizi, 

tapioka, sagu, kokos, kafja artificiale; mielli dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, griz, nisheste, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa, palenta, ; tharmi, pluhuri 

për pjekje, pluhur për biskota; puding,  kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), vegëtë 

;biber, biber i zi,  sodë bikarboni; erëzat; spec i bluar, spec me fara; prezle, limantos, cimet, 

origano,  magdanos, shllag, konservans,  akulli për ftohje. Reklamim, menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  22770 

(151)  27/03/2018 

(181)  29/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/677 

(732)  Colgate-Palmolive Company  a 

Delaware Corporation 300 Park Avenue  

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  WHITESEAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Substanca për pastrimin e dhëmbëve, pastë për dhëmbë  dhe gargarë.     

10   Aparatura dentare, përkatësisht, pajisje mbushëse të mbushur me preparat për 

zbardhjen e dhëmbëve   

21   Furçë dhëmbësh   

 

 

 

(111)  22771 

(151)  27/03/2018 

(181)  30/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/678 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

(540)  SKENDER 
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5 10000 Prishtinë, 

 
 

(511) 32   Birra;ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike;pije frutash 

dhe lëngje frutash;shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

43   Sigurim i ushqimeve dhe pijeve, akomodim i përkohshëm   

 

 

 

(111)  22772 

(151)  27/03/2018 

(181)  30/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/679 

(732)  Samostalna zanatska radnja 

"FLORES", Miomir Pljakić PR Kamenica 

Selo Kamenica bb, Kamenica, Kragujevac, 

RS 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  ŽUTA OSA 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave)   

 

 

 

(111)  22774 

(151)  28/03/2018 

(181)  01/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/680 

(591)  E bardhe,e hirit, e kaltert,e kaltert e 

erret,gjelbert dhe e zeze 

(732)  Samostalna zanatska radnja 

"FLORES", Miomir Pljakić PR Kamenica 

Selo Kamenica bb, Kamenica, Kragujevac, 

RS 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave)   
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(111)  22775 

(151)  28/03/2018 

(181)  31/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/682 

(732)  Sport Vision d.o.o. Milentija Popovića 

5v 11070 Novi Beograd, RS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë të kafshëve; imitime të lëkurës; valixhe të lëkurës si dhe imitimit të 

lëkurës; çanta për brez (për rripa); çanta tualeti, të pa pajisura të lëkurës si dhe imitimit të 

lëkurës; valixhe dhe çanta të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; valixhe për udhëtim të 

lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; rripa lëkure për krahë; çanta haversaks të lëkurës si dhe 

imitimit të lëkurës; çanta të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta për kamping të lëkurës 

si dhe imitimit të lëkurës; çanta për alpinist të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta 

shpine të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta dore të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; 

çanta të kartelave (çanta për notesa) të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta të çelësave 

të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta të kredit kartelave të lëkurës si dhe imitimit të 

lëkurës; kuleta të xhepit të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta shkolle të lëkurës si dhe 

imitimit të lëkurës; çadra; çadra dielli; shkopinj për ecje; kamxhik (kërbaç); mbajtëse për 

trup e pajisjeve dhe shalë për kuaj.     

25   Veshje; këpucë; kapela   

35   Reklamim; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; veprimtari 

e shitjes me shumicë dhe pakicë e këtyre produkteve: lëkurë dhe imitime të lëkurës, valixhe 

të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës, çanta për brez (për rripa), çanta tualeti, të pa pajisura, 

të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; valixhe dhe çanta të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; 

valixhe për udhëtim të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; rripa lëkure për krahë; çanta 

haversaks të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; 

çanta për kamping të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta për alpinist të lëkurës si dhe 

imitimit të lëkurës; çanta shpine të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta dore të lëkurës si 

dhe imitimit të lëkurës; çanta të kartelave (çanta për notesa) të lëkurës si dhe imitimit të 

lëkurës; çanta të çelësave të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta të kredit kartelave të 

lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; kuleta të xhepit të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta 

shkolle të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës, valixhe dhe çanta, çadra dhe çadra dielli dhe 

shkopinj për ecje, kamxhik (kërbaç), mbajtëse për trup e pajisjeve dhe shalë për kuaj, 

veshje, këpucë, kapela, lojëra dhe lodra, artikuj gjimnastikë dhe sportiv; ofrimi online i të 

gjitha produkteve të lartpërmendurave nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global ose pajisjeve 

elektronike për komunikim nëpërmjet rrjetit wireless   
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(111)  22778 

(151)  28/03/2018 

(181)  01/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/687 

(732)  NIHON NOHYAKU CO., LTD. 19-8, 

Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  MONCUT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Insekticide për përdorim për qëllime bujqësie; insekticidë; herbicidë; preparate për 

shkatërimin e barishtave të këqija; fungicidë për përdorim për qëllime bujqësie; fingicidë; 

preparate për sterilizim; preparate antiparazite; preparate për shkatërimin e dëmtuesve; 

miticide; mjete dezinfektuese për përdorim për qëllime higjienike; preparate farmaceutike 

për përdorim për qëllime bujqësie   

 

 

 

(111)  22901 

(151)  03/04/2018 

(181)  01/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/688 

(732)  Villager d.o.o. Tržaška cesta 515, SI-

1351 Brezovica pri Ljubljani, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  VILLAGER 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe vegla makinerie; lëvizësa dhe motorë (të ndryshëm nga ato për 

automjete tokësore); bashkime për makineri dhe elemente transmesioni (të ndryshëm nga 

ato për automjete tokësore); instrumente bujqësore të ndryshme nga ato për punim me dore; 

inkubatore vezësh; makineri automatike për shitje   

8   Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në veprim me dorë); takëme; armë të ftohta; 

brisqe rroje   

9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografike, kinematografikë, 

optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe 

mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, disqe për 

regjistrim; kompakt disqem DVD dhe mjete të tjera për regjistrim numerik; mekanizma për 

aparaturat që punojnë me monedhë; regjistrues të parave të thata, makina llogaritëse, pajisje 

për përpunim të dhënash, kompjutera; programe kompjuterikë; aparatura për fikje zjarri   

12   Automjete; aparatura për lëvizje nga toka, ajri apo uji.   
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(111)  22902 

(151)  03/04/2018 

(181)  01/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/689 

(591)  Bardhë, zi, gri 

(732)  Villager d.o.o. Tržaška cesta 515, SI-

1351 Brezovica pri Ljubljani, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe vegla makinerie; lëvizësa dhe motorë (të ndryshëm nga ato për 

automjete tokësore); bashkime për makineri dhe elemente transmesioni (të ndryshëm nga 

ato për automjete tokësore); instrumente bujqësore të ndryshme nga ato për punim me dore; 

inkubatore vezësh; makineri automatike për shitje   

8   Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në veprim me dorë); takëme; armë të ftohta; 

brisqe rroje   

9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografike, kinematografikë, 

optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe 

mësimdhënie;aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit;aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave;bartës magnetik të dhënash, disqe për 

regjistrim;kompakt disqem DVD dhe mjete të tjera për regjistrim numerik;mekanizma për 

aparaturat që punojnë me monedhë;regjistrues të parave të thata, makina llogaritëse, pajisje 

për përpunim të dhënash, kompjutera;programe kompjuterikë;aparatura për fikje zjarri   

 

 

 

(111)  22780 

(151)  28/03/2018 

(181)  01/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/690 

(591)  Kaltër, kuqe, verdhë 

(732)  MAZARS Avenue Marcel Thiry 77, 

Bte 4 B-1200 Woluwe-Saint-Lambert, BE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Menaxhim biznesi dhe organizim konsulence; ekspert rendimenti; asistencë në 

menaxhim biznesi; revizionim; mbajtje llogarish; konsulencë në menaxhim biznesi; 

përgatitje fiskale; përgatitje list-pagesash; asistencë në menaxhim biznesi; shërbime 

konsulencë në lidhjem me bashkim, përthithje, ndërmjetësim; auditim;   

36   Shërbime të sekretarisë gjyqsore; analizë financiare; konsulencë në sigurim; këshillim 

mbi taksat; konsulencë financiare; vlerësim financiar [sigurim, bankë, pasuri të 
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paluajtshme]; informacion në sigurim; informacion mbi financat   

41   Libra;botime të librave për biznes;publikime të librave për biznes;ujdisje dhe drejtim 

takimesh dhe diskutimesh intensive mbi një aspekt pune [trajnim];ujdisje dhe drejtim 

kolekiumesh, kongresesh dhe seminaresh   

 

 

 

(111)  22783 

(151)  28/03/2018 

(181)  02/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/691 

(732)  Beiersdorf AG  Unnastraße 48  

20253 Hamburg, DE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  LABELLO 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike.   

 

 

 

(111)  22784 

(151)  28/03/2018 

(181)  02/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/692 

(732)  ENTERMEDIA SH.P.K. Velani, Rr. 

Isa Kastrati, Prishtine Republika e Kosoves, 

KS 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  Entermedia 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. 

Administrimi (Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi 

administrativ i urdhëresave të blerjes; Reklamim; Agjencitë e reklamave; Reklamat me 

postë; Materiale reklamuese (Përditësimi i); Reklamimi i çështjes (Diseminimi i); Hapësira 

reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për 

këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); Aranzhimin e 

abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të 

telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të performimit); 

Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të konsumit] 

Analiza e çmimit të kostos; Kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike për të tjerët; 

Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; Diseminimi i çështjeve reklamuese; 

Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi e); Marketing; Hulumtim 

marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; Reklamimi në linjë në rrjetin 

kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Organizimi 
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i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat në natyrë; Prezentimi i 

mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; Prodhimi i filmave të 

reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve publicitare; Publicitet; Agjencitë 

publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i materialit për qera; Tekste për 

publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); Reklamim në radio; Komerciale 

në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime të shitjes me pakicë (Prezentimi i 

mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i shitjes për të tjerët; Mostrat 

(Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Reklamat 

televizive; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese; 

Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.   

41   Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Prodhim të filmit, përveç reklamave për filma; Shërbime 

udhëzuese; Shërbime për plan urbanistik, përveç për qëllime reklamimi; Mikrofilmimi; 

Modelimi për artistë; Projektorë dhe pajisje për film (Me qera e); Studio filmi; Prezantime 

të filmit në teatër; Shërbime e reporterëve të lajmeve; Organizimi i garave [arsimit apo 

argëtimit]; Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi 

fotografik; Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; 

Prodhimi i shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve 

elektronike, që nuk shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave 

elektronike në linjë; Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare;  

Programet radiotelevizive (Prodhimi i); Setet radiotelevizive (Me qera e); Radio argëtuese; 

Pajisjet audio me qera; Kamera me qera; Filma kinemaje me qera; Aparate të ndriçimit për 

grupe teatrale apo studiot televizive me qera; Projektorë dhe pajisje për film me qera; Sete 

për radio dhe televizion me qera; Shfaqje peisazhi me qera; Stazë peisazhi me qera; Shfaqje 

(Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Stazë peisazhi (Me qera e); Studiot (Filma); 

Titrimi; Mësimdhënie; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); 

Sete për televizorë (Radio me qera dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Prodhime të teatrit; Editimi i 

videokasetave; Prodhimi i filmit me videokasetë; Videokaseta (Me qera e); Filmim; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare   

42   Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Prodhim të filmit, përveç reklamave për filma; Shërbime 

udhëzuese; Shërbime për plan urbanistik, përveç për qëllime reklamimi; Mikrofilmimi; 

Modelimi për artistë; Projektorë dhe pajisje për film (Me qera e); Studio filmi; Prezantime 

të filmit në teatër; Shërbime e reporterëve të lajmeve; Organizimi i garave [arsimit apo 

argëtimit]; Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi 

fotografik; Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; 

Prodhimi i shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve 
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elektronike, që nuk shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave 

elektronike në linjë; Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare;  

Programet radiotelevizive (Prodhimi i); Setet radiotelevizive (Me qera e); Radio argëtuese; 

Pajisjet audio me qera; Kamera me qera; Filma kinemaje me qera; Aparate të ndriçimit për 

grupe teatrale apo studiot televizive me qera; Projektorë dhe pajisje për film me qera; Sete 

për radio dhe televizion me qera; Shfaqje peisazhi me qera; Stazë peisazhi me qera; Shfaqje 

(Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Stazë peisazhi (Me qera e); Studiot (Filma); 

Titrimi; Mësimdhënie; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); 

Sete për televizorë (Radio me qera dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Prodhime të teatrit; Editimi i 

videokasetave; Prodhimi i filmit me videokasetë; Videokaseta (Me qera e); Filmim; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare 

   

 

 

(111)  22786 

(151)  28/03/2018 

(181)  02/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/693 

(591)  E kalter, e verrdhe 

(732)  ENTERMEDIA SH.P.K. Velani, Rr. 

Isa Kastrati, Prishtine Republika e Kosoves, 

KS 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. 

Administrimi (Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi 

administrativ i urdhëresave të blerjes; Reklamim; Agjencitë e reklamave; Reklamat me 

postë; Materiale reklamuese (Përditësimi i); Reklamimi i çështjes (Diseminimi i); Hapësira 

reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për 

këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); Aranzhimin e 

abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të 

telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të performimit); 

Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të konsumit] 

Analiza e çmimit të kostos; Kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike për të tjerët; 

Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; Diseminimi i çështjeve reklamuese; 

Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi e); Marketing; Hulumtim 

marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; Reklamimi në linjë në rrjetin 

kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Organizimi 

i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat në natyrë; Prezentimi i 

mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; Prodhimi i filmave të 

reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve publicitare; Publicitet; Agjencitë 

publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i materialit për qera; Tekste për 
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publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); Reklamim në radio; Komerciale 

në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime të shitjes me pakicë (Prezentimi i 

mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i shitjes për të tjerët; Mostrat 

(Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Reklamat 

televizive; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese; 

Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare   

41   Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Prodhim të filmit, përveç reklamave për filma; Shërbime 

udhëzuese; Shërbime për plan urbanistik, përveç për qëllime reklamimi; Mikrofilmimi; 

Modelimi për artistë; Projektorë dhe pajisje për film (Me qera e); Studio filmi; Prezantime 

të filmit në teatër; Shërbime e reporterëve të lajmeve; Organizimi i garave [arsimit apo 

argëtimit]; Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi 

fotografik; Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; 

Prodhimi i shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve 

elektronike, që nuk shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave  

dhe revistave elektronike në linjë; Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare;  

Programet radiotelevizive (Prodhimi i); Setet radiotelevizive (Me qera e); Radio argëtuese; 

Pajisjet audio me qera; Kamera me qera; Filma kinemaje me qera; Aparate të ndriçimit për 

grupe teatrale apo studiot televizive me qera; Projektorë dhe pajisje për film me qera; Sete 

për radio dhe televizion me qera; Shfaqje peisazhi me qera; Stazë peisazhi me qera; Shfaqje 

(Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Stazë peisazhi (Me qera e); Studiot (Filma); 

Titrimi; Mësimdhënie; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); 

Sete për televizorë (Radio me qera dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Prodhime të teatrit; Editimi i 

videokasetave; Prodhimi i filmit me videokasetë; Videokaseta (Me qera e); Filmim; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe projektime të lidhura me 

to;analiza industriale dhe shërbime hulumtuese;projektim dhe zhvillim të harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë. Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në 

elektronike;Krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët;Konvertimin e të 

dhënave të programeve kompjuterike dhe të të dhënave [konvertimin jo fizik];Dekor 

(Projektim i brendshëm);Shërbime të projektimit (Paketimit);Dizajnimi (Veshje);Dizajnimi 

(Arte grafike);Digjitalizimi i dokumenteve [skanimi];Draftimi (Konstruksion);Dizajnimi i 

arteve grafike;Kontrolli i cilësisë;Veprat e artit (Autentifikimi).   

 

 

 

(111)  22790 

(151)  28/03/2018 

(181)  02/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/695 

(540)  SIRI 
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(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 9   Kompjuterë, pajisjet periferike për kompjuterë, terminale për kompjuterë;harduer 

kompjuterik;lojëra në makina kompjuterike, mikroprocesor, tabela memories, monitor, 

ekrane, tastaturë, kabllo, modem, shtyps (printer), disqe leximi, mbushës, kartela mbushëse, 

konektues dhe lexues;aparate për ruajtjen e të dhenave;lexues drive (hard drive);njësi të 

hard disqeve lexues miniaturë për ruajtje;disqe zëri dhe video, CD-ROM, dhe disqe të 

gjithanshme dixhitale;kompjuter të thatë si deponues medial;bartësit magnetik të të 

dhënave;qipa, disqe dhe kaseta që mbajnë apo për regjistrimin e programeve dhe softverit 

kompjuterik;qasjen e rastëishme të memories, vetëm leximin e memories;aparat i memories 

në gjendje të ngurtë;jastëk për mi (mouse pads);telefonë;faks aparat, aparat që 

përgjigjet;kamera, video kamera;bateri;bateri që mbushen;mbushës;mbushës për bateritë 

elektrike;MP3 dhe plejer të tjerë të formatit dixhital;kompjuterë që mbahen në dorë, 

kompjuter tablet, ndihmës personal dixhital, organizues elektronik, mbajtës elektronik i 

shënimeve;njësi të lojërave elektronikeqë mbahen në dorë të adaptuara për përdorim me një 

ekran të jashtëm apo monitor;pajijse dixhitale elektronike që mbahen në dorë dhe softver në 

lidhje me to;pajisje mobile dixhitale elektronike që mbahen në dorë për dërgimin dhe 

pranimin e thirrjeve telefonike, fakseve, postës elektronike, dhe të dhënave të tjera 

dixhitale;pajisje elektronike dixhitale dhe softver që mbahen në dorë në lidhje me to;njësi 

elektronike që mbahen në dorë për pranimin e rrjetit pa tela (ëireless), ruajtjen dhe/apo 

transmetimin e të dhënave dhe mesazheve, dhe pajisje elektronike që e mundësojnë 

përdoruesin të mbajë llogari të apo të menaxhoj informatata personale;pajisje dhe 

instrumente të komunikimit elektronik;aparate telekomunikimi dhe instrumente;softuer dhe 

harduer për nxjerrjen e informatave nga lidhja-telefonike;pajisjet mobil elektronike 

dixhitale, pajisje të sistemeve të pozicinomeve globale (GPS);telefonë, telefona mobil, 

video telefonë;pjesë dhe aksesorie për telefonat mobilë;aparate për njohjen e 

zërit;regjistrues dixhital të zërit;pajisje për zë të komunikimit pa tela, të dhënave apo 

transmetimin e imazheve;kufje, ndëgjojse për vesh;altoparlantë;aparate për regjistrimin dhe 

riprodhimin e zërit, përforcues, fonograf eletkronik, plejer regjistrues, aparate stereo me 

cilësi të lartë transmetuese, kaseta regjistrimi dhe aparate riprodukimi, 

mikrofonë;regjistrues dhe plejer audio dhe video dixhital;kaseta regjistruese të zërit dhe 

plejer, video kaseta regjistruese dhe plejer, kompakt disqe regjistrues dhe plejer, disqe 

regjistruese dhe plejer dixhital me cilësi të lartë transmetuese, kaseta zëri digjitale 

regjistruese dhe plejer;radio;radio transmetues dhe pranues;mikseta dixhitale të zërit dhe 

videos;aparate zëri për vetura;softuer kompjuterik;lojëra eletkronike për kompjuterë;softuer 

kompjuterik për krijimin, bërjen e autorit, shpërndarjen, shkarkimin, bartjen, pranimin, 

luajtjen, ndërhyrjen, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e 

tekstit, grafikës, imazheve, zërit, videos, dhe përmbajtjeve multimediale, dhe publikimeve 

elektronike;softuer për sistemin operues, softver për sinkronizimin e të dhënave, softver për 

zhvillim të aplikacioneve;softuer kompjuterik për menaxhimin e informatave 

personale;softuer për menaxhimin e databazës;softuer për sinkronizimin e databazës;softuer 

për njohjen e karaktereve;softuer për njohjen e zërit;softuer për shndërrimin e zërit në 

tekst;softuer për aplikacionet që qasen me zë;softuer për menaxhimin e telefonit;softuer për 
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postën dhe mesazhet elektronike;softuer për telefonë mobilë;softuer kompjuterik për 

qasjen, shfletimin dhe kërkimin në databazat online;softuer kompjuterik për ridrejtimin e 

mesazheve, internet e-maileve, dhe/apo të dhënave të tjera tek një apo më shumë pajisje 

elektronike që mbahen në dorë nga një ruajtës i të dhënave (data store) në apo në lidhje me 

kompjuterët personal apo serverët;softuer kompjuterik për sinkronizimin e të dhënave në 

mes të një stacioni kontrollues nga distanca dhe një stacioni apo pajisje kontrolli të 

palëvizshme;publikimet elektornike të shkarkueshme;lloje, forma, lloje të dizajneve dhe 

simbole bë formë të të dhënave të regjistruara;ora të mëncura;ndjekës aktivitetesh që 

vishet;byzylyk i lidhur [instrument matës];syze të mëncura;alarme, senzorë për alarme, dhe 

sisteme të monitorimit të alarmeve;sisteme të sigurisë dhe vëzhgimeve të 

banimeve;detektues të tymit dhe monoksid karbonit;termostate, monitorë, sensorë, dhe 

kontrolla për pajisje dhe sisteme për kondicionimin e ajrit, ngrohje, dhe ventilim;dryna dhe 

shula për dyer elektrike dhe elektronike si dhe dritare;teledirigjues për hapjen dhe mbylljen 

e dyerve të garazhave;teleridigjues dhe hapës;teledirigjues dhe hapës për perde, mbulesa 

varëse, streha për dritare, dhe grila mbuluese të dritareve;kontrolle për ndriçim;prize 

elektrike;ndërprerës elektrik dhe elektronik;komponente, pjesë dhe aksesorë për automjete 

që lëvizin në tokë, biçikleta, motoçikleta dhe mopeda;makina diktimi;pajisje kompjuterike 

periferike që mund të vishen;harduer kompjuterik që mund të vishet;pajisje periferike për 

pajisje mobile;pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që kanë mundësi për të 

ofruar qasje në internet, për dërgimin, pranimin dhe ruajtjen e thirrjeve telefonike, postës 

elektronike dhe të dhënave tjera dixhitale;media pllejerë, zmadhues audio, aparate telefoni, 

pajisje telekomunikimi, dhe kompjuterë për përdorim në automjete motorike;instrumente 

dhe pajisje navigacioni;televizione;pranues televizionesh;ekrane televizionesh;kuti 

antenash;telekomanda;harduer kompjuterik, pajisje kompjuterike periferike, pajisje 

elektronike dixhitale portative, dhe pajisje teledirigjimi për kontrollimin e veprimeve të 

televizionit, video ekraneve, antenave, riprodhues dhe incizues audio, video dhe të 

mediave, riprodhues të lojrave, sisteme argëtimi, sisteme të teatrove shtëpiake, qendra 

shtëpiake të automatizimit, si dhe pajisje dhe ekrane elektronike për konsumatorë;harduer 

kompjuterik, pajisje periferike kompjuterike, pajisje elektronike dixhitale portative, dhe 

pajisje teledirigjimi për aplikacioni softueri për kontrollim dhe për kërkim, manipulim, 

kontrollim, ruajtje, shfaqje, riprodhim dhe incizim të përmbajtjes audio, video dhe 

multimediale, lojra, aplikacioni softueri, tregje të aplikacioneve softuerike, si dhe listime 

dhe udhërrëfyes për programe;pajisje kompjuterike për përdorim me gjitha mallrat e 

lartpërmendura;pajisje elektronike me funksione multimediale për përdorim me gjitha 

mallrat e lartpërmendura;aparate elektronike me funksione ndërvepruese për përdorim me 

gjitha mallrat e lartpërmendura;aksesorë, pjesë, pjesë montimi, dhe aparate testimi për 

gjitha mallrat e lartpërmendura;mbulesa, çanta dhe këllëfe të adoptuara apo formësuara për 

të mbajtur gjitha mallrat e lartpërmendura   
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(111)  22804 

(151)  28/03/2018 

(181)  05/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/697 

(591)  hiri, portokalli 

(300)  3217096  07/03/2017  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak; 

shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; makina 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani të cilat ngrohen; pajisje 

elektronike dhe pjesë për to të cilat shërbejnë për ngrohjen e cigares ose duhanit   

 

 

 

(111)  22806 

(151)  28/03/2018 

(181)  05/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/698 

(300)  16139172  06/12/2016  DE 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 4 

86690 Mertingen, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Jogobella 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht; produktet e qumështit, përkatësisht qumështë për pije, qumësht i 

fermentuar, dhallë; jogurt; jogurt frutash; pije me bazë të jogurtit; jogurt çokollatë ose 

kakao; pije jo-alkoolike me qumësht të përzier; kefir; ajkë; djathë i butë i bardhë; djathë i 

butë i bardhë me fruta; ëmbelësira me bazë qumështin; gjalpë; djathë; produktet e djathit; 

qumësht dhe kumshtë në formë pluhuri si ushqim, me ose pa aditiv; lyrës (të cilët 

përmbajnë yndyrë); ajkë qumështi e rrahur; kumshtë   

30   Puding, akull për ushqim; pluhur për akullore, produkte dhe pjekurina bukëpjekësish 

me përdorim afatëgjatë, veçanërisht tortë e gatshme dhe vafera; pije me bazë kakao; pudig 

nga orzi   

32   Pije jo alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash.   
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(111)  22821 

(151)  28/03/2018 

(181)  06/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/701 

(300)  2017-040843  27/03/2017  JP 

(732)  SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 104-

0061, JP 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapune; preparate kozmetike; parfume; temjan dhe aroma; pastat e dhëmbëve; 

thonjë fals; qerpikë fals.   

 

 

 

(111)  23026 

(151)  20/04/2018 

(181)  06/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/702 

(300)  Z-201671484  15/12/2016  SI 

(732)  KEMA d.o.o. Puconci 393, 9201 

Puconci, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  KEMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate të përdorur në industri;kimikate për përdorim në ndërtim;përgatitje 

kimike për prodhimin e bojrave;stabilizuesa ngjyre;veshje mbrojtëse nga lagështia (të 

ndryshme nga bojrat);kimikate për shkëlqim boje për qëllime industriale;rrëshira artificiale 

të papërpunuara;rrëshira poliuretani;çimento (metalurgji);ngjitësa të përdorur në 

industri;ngjitësa për industrinë e ndërtimit;ngjitës epoksi për ndërtim;ngjitësa 

poliuretani;përbërje ngjitëse për borde, tabakë dhe panelë termoizolues (adezivë të përdorur 

në ndërtim);adezivë për tjegulla, gurë natyral, beton poroz, mermer, elementë fasade, pllaka 

të forta, siporeks, polistiren dhe mbulesa të tjera dyshemeje, tavani dhe muri;ngjitësa për 

pllaka muri;ngjitësa për fiksimin e bordeve dhe panelëve të izolimit;ngjitësa për aplikim të 

veshjeve të murit;ngjitësa për letër muri;çimento për puse nafte (stuko);çimento për ngjitje 

sipërfaqe kontakti;rrëshira (ngjitëse), të ndryshme nga ato për qëllime shkrimi ose 

shtëpiake;përgatitje për heqje letre muri;tretësa rrëshire, përgatitje për 

çgomin;tretësa;tretësa për llaqe;shtuesa për beton dhe llaç çimentoje, jo të përfshirë në 

klasa të tjera;ngjitësa për beton;ruejtësa për beton, përjashtuar bojrat dhe vajrat;kimikate 

për papërshkim të çimentos nga uji, përjashtuar bojrat;agjentë ngopje për çimento;ruajtësa 

për çimento, përveç bojrave dhe vajrave;kimikate për porozitet të çimentos;ruejtësa për 

tjegulla, përveç bojrave dhe vajrave;ruejtësa për punime me tullë, përveç bojrave dhe 

vajrave;ruejtësa për masoneri, përveç bojrave dhe vajrave;kimikate për mbrotje nga 
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lagështia, përveç bojrave, për masoneri;përgatitje për derdhje metali në fonderi;përgatitje 

për mbrojtje nga zjarri;kompozime izolimi kundra lagështisë (të ndryshme nga boja   

2   Bojra, vernikë, llakra; përgatitje për lidhje për bojra, llakra dhe vernikë; materiale që 

aplikohen si dorë e parë në një sipërfaqe dhe përbërje për materiale të tillë që i përkasin 

kësaj klase; veshje (bojra); veshje të epoksi (bojra); veshje rrëshinore; veshje për mbrotje 

nga uji (përveç kimikateve); bojra për mbrojtje kundra zjarrit; bojra për qeramikë, veshje 

(bojra) për qeramikë; veshje me letër katramaje (bojra), veshje të bituminuara (bojra); 

rrëshira epoksi për përdorim në sipërfaqet e veshura të ndërtesave (veshje); veshje 

dekorative (borja); shtresa për përdorim në materiale si dorë e parë; shtresa poliuretani 

(bojra); ngjyruesa; agjentë lidhës për bojra;  materiale ngjitës për bojra; stabilizuesa për 

bojra; ruejtësa kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; përgatitje kundra 

korrozionit; përgatitje mbrojtëse për metale; shirita kundra korrozionit, shtresa kundra 

korrozionit (bojra); fiksuesa; rrëshira natyrale të papërpunuara; metale në fletë të holla dhe 

pluhur për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë   

3   Përgatitje zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; përgatitje pastruese, 

shkëlqyese, fërkuese dhe gërryese; agjentë pastrimi; pastruesa për tjegulla dhe tulla të forta; 

përgatitje pastrimi për vegla për ngjitje; copa të nginjura me një detergjent për pastrim; 

lëngje për mos-rrëshqitje për dysheme; lëndë gërryese; letër zmeriluese; letër e hollë 

zmeriluese, copa zmeriluese; shkumë deti; letër për shkëlqim; çlyrësuesa, të ndryshëm nga 

ato për përdorim në proçese prodhimi; përgatitje për pastrim boje, përgatitje për heqje boje; 

përgatitje për heqje ndryshku   

17   Gomë e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gutta-percha (material në formë lëkure, 

verdhosh apo i kaftë, i nxjerrë nga qumështi i drurit në fjalë), kauçuk, azbest, mikë dhe 

zëvendësuesa për të gjithë këto materiale; plastika në formë të derdhur për përdorim në 

prodhim; polistiren (gjysmë i përpunuar); shkumë poliuretani (gjysmë e përfunduar); 

mbushësa bashkimi të përhapjes; gypa, tubo dhe zorra fleksible, jo prej metali; materiale 

për amballazhim, ndalim dhe izolim; përbërje për bashkim dhe mbyllje, përbërje mbushëse 

bashkuese, mbushësa bashkimi; mbushësa bashkimi epoksi; përbërje izoluese për 

bashkime; izoluesa poliuretani; përbërje nivelimi (material  amballazhimi, izolimi dhe 

ndalimi); përbërje nivelimi për mur dhe taraca (material  amballazhimi, izolimi dhe 

ndalimi); përbërje nivelimi ngjitësa për arnime për punime të brendshme në mbushje dhe 

izolim bashkimesh; përbërje stukuese; kompozime për shirita hermetizues; përbërje të 

papërshkueshme nga uji; veshje të papërshkueshme nga uji për mbrotje të themeleve; unaza 

të papërshkueshme nga uji, unaza mbushëse; stuko; mbushësa prej druri që i përkasin kësaj 

klase (materiale amballazhimi, ndalimi, mbyllje dhe izolimi); materiale kundra ujit bazuar 

në çimento polimerike; ngjitësa epoksi dhe produkte bazuar në rrëshira epoksi (materiale 

amballazhimi dhe mbyllje); shirita mbyllës, rripa mbyllës; shirita dhe rripa bituminoz (për 

mbyllje); elementë lidhës (materiale për amballazhim, mbyllje dhe ndalim); kompozime 

kimike për riparim të rrjedhjeve; materiale izolues; materiale për izolim termik; materiale 

jo-përçuese për ruajtje  nxehtësie; materiale për izolim termik për fasada; allçi për izolim; 

substanca për izolim ndërtesash kundër lagështisë; kompozime kundra të ftohtit dhe kundra 

të nxehtit; materiale izolimi me fibra qelqi për përdorim në ndërtim; kompozime izoluese 

kundra ujit për ndërtesa; bojra izoluese; borde izolimi të bërë prej leshi mineral; borde dhe 

panelë izolimi për ngrohje nën dysheme; shirita izolimi dhe rrypa izolimi; materiele izolimi 

të bërë prej shkume poliretani për qëllime izolimi   

19   Materiale  ndërtimi jo-metalikë; materiale ndërtimi refraktarë, jo prej  metali; materiale 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

768 

 

ndërtimi, jo prej metali; allçi, gips; llaç për ndërtim; rërë; gur ranor për ndërtim; rërë, 

përveç rërës për fonderi; rërë kuarci; gurë; gurë ndërtimi; asfalt, zift dhe bitum; rrëshirë 

injektimi poliuretani; rrëshirë injektimi epoksi; llaç; llaç që vihet shpejt; llaç çimentoje; 

çimento; pllaka çimentoje; shtresa çimentoje të mbrojtura nga zjarri; beton; elementë 

ndërtimi betoni; suva; veshje restauruese; veshje (materiale ndërtimi); fino; veshje dhe suva 

çimentoje; veshje dhe suva gëlqere me çimento; veshje dhe suva për fasada; veshje dhe 

suva për sipërfaqe fasade dhe sipërfaqe të brendshme; veshje dhe suva të ashpra; suva të 

imta për nivelim përfundimtar të suvave të ashpra; suva për tharje; platforma, të 

parafabrikuara, jo prej metali; astar muri, jo prej metali, për ndërtim; veshje muri, jo prej 

metali, për ndërtim; panelë ndërtimi, jo prej metali; astarë jo-metalik të parafabrikuar; 

veshje jo-metalike për fasada; panelë për fasadë; elementë fasade prej materialesh jo-

metalikë; përbërje nivelimi (materiale ndërtimi), ngjitje për arnim (materiale ndërtimi); 

përbërje nivelimi për borde dhe panelë izolimi termik (materiale ndërtimi); përbërje 

nivelimi për mure dhe taraca (materiale ndërtimi); përbërje nivelimi për dysheme (materiale 

ndërtimi); materiale për shtrim; materiale për shtrim për industri; materiale për shtrim të 

epoksi; materiale për shtrim poliuretani; gypa të fortë jo-metalik për ndërtim; materiale 

ndërtimi të bërë prej polistirine të zgjeruar; materialë ndërtimi të bërë prej polisterine të 

dredhur; materiale ndërtimi jo-metalikë për përfundim ndërtesash dhe punësh ndërtimore; 

shtresa, jo prej metali, për ndërtim; pllaka dyshemeje, jo prej metali; blloqe për shtrim, jo 

prej metali; blloqe ndërtimi që përmbajnë materiale izolimi; materiale riparimi, jo prej 

metali (materiale ndërtimi); materiale përforcimi, jo prej metali, për ndërtim; mozaikë për 

ndërtim; qemerë, jo prej metali; tulla, jo prej metali, për ndërtim; armatura, jo prej metali, 

për beton; pishina (struktura, jo prej metali); elementë ndërtimi ndihmës (jo-metalikë), dhe 

profile dhe profile hapje, elementë dhe profile fasade; materiale lidhës (materiale ndërtimi); 

elementë lidhës (materiale ndërtimi   

35   Publicitet; menaxhim biznesi; adiministrim biznesi; funksione zyre; përpunim 

administrativ të porosive të blerjes; shërbime sekretarie; faturim; përpilim të informacionit 

në baza të dhënash kompjuterike; organizim të panaiereve tregtare për qëllime komerciale 

dhe publiciteti; organizim ekspozitash për qëllime komerciale dhe publiciteti; publikim të 

teksteve publicitar; përhapje të materialit publicitar; publicitet në linjë në një rrjet 

kompjuterik; demonstrim të mallrave; shpërndarje kampionësh; rregullim vitrinash; 

informacion dhe këshillë komerciale për konsumatorët (dyqan këshillimi për konsumatorë); 

pyetsor biznesi; kërkime në biznes; analiza të kostove të çmimit; kërkim marketingu; 

përgatitje kolonash publiciteti; anketim opinioni; rekrutim personeli; ankand; dhënie 

shërbime nga të tjerë (asistencë biznesi); promovim shitjes për të tjerët; shërbime prokurimi 

për të tjerë (blerje mallrash dhe shërbimesh për biznese të tjerë); prezantim të mallrave në 

mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime marketingu dhe të 

shërbimeve të shitjes me shumicë dhe pakicë të artikujve dhe produkteve për ndërtim 

ndërtesash; shërbime marketingu dhe shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të 

mallrave të sipërpërmendrua nga klasat 1, 2, 3, 17 dhe 19, përfshirë shitjen nëpërmjet 

Internetit dhe shitjen në linjë në një rrjet kompjuterik (tregtia elektronike); organizim të 

tërheqjes së çmimeve për qëllime promocionale; organizim të garave me çmime dhe lojrave 

me çmime për qëllime promocionale.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; akademi 

(arsimim); ujdisje dhe drejtim seminaresh; ujdisje dhe drejtim takime pune për një çështje 

ose projekt të veçantë (trainime); trajnim praktik (demonstrim); organizim ekspozitash për 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

769 

 

qëllime edukative; ofrim publikimesh elektronike në linjë, jo të shkarkueshme; shkrim të 

teksteve, të tjera nga tekstet për publicitet; publikim tekstesh, të tjera nga tekstet për 

publicitet; publikim të librave dhe gazetave elektronikë në linjë; shërbime të lojrave të 

siguruara në linjë nga një rrjet kompjuterik; organizim të konkurseve me dhënie çmimesh 

për qëllime argëtimi ose edukimi   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime dhe projekti të lidhura me to;analiza 

industriale dhe shërbime kërkimi;studime të projekteve teknik;studime teknike në fushën e 

arkitekturës, ndërtimit, ndërtimit të godinave, riparimit, projektimit industrial, projektimi 

dhe dekorit të brendshëm, lyerjes, veshjeve, suvatimeve dhe allçisë;shërbime të 

konsulencës inxhinierike, konsulencë teknike;kërkim dhe zhvillim për të tjerët;kërkim dhe 

zhvillim në fushën e ndërtimit të godinave dhe materialeve të ndërtimit;projektim të 

trajtimit riparues për të ndrequr defektet në struktura;kërkim kimik;shërbime të 

inxhinerisë;kontroll cilësie;supervizim dhe inspektim teknik;mbikqyrje;testim 

materiali;projektim industrial;arkitekturë;konsulencë në arkitekturë;shërbime projektimi 

dhe konsulence në arkitekturë të lidhur me ndërtimin e godinave, taracave, ballkoneve, 

pishinave;projektim godinash;projektim të dekorit të brendshëm;shërbime konsulence dhe 

asistencë në zgjedhjen e materialeve të duhur për ndërtim ose pajisje (arkitekturë dhe 

projektim të dekorit të brendshëm);hartim konstruksioni;planifikim urban;projektim dhe 

zhvillim të pajisjeve dhe programeve kompjuterik;shërbime këshillimi në lidhje me 

efikasitetin e energjisë;konsulencë profesionale në lidhje me efikasitetin e energjisë në 

godina;ofrim të informacionit dhe shërbime konsulence në lidhje me shërbimet e 

sipërpërmendura   

 

 

 

(111)  23020 

(151)  19/04/2018 

(181)  06/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/703 

(732)  KEMA d.o.o. Puconci 393, 9201 

Puconci, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  KEMABOND 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate të përdorur në industri;kimikate për përdorim në ndërtim;ngjitësa të 

përdorur në industri;ngjitësa për industrinë e ndërtimit;ngjitësa për pllaka, pllaka qeramike, 

gurë natyralë, beton poroz, mermer, elementë fasade, pllaka të forta, siporeks, stiropor, 

polistiren dhe borde dhe panelë izolimi dhe mbulesa dyshemeje, tavani dhe muri;ngjitësa 

për pllaka muri;ngjitësa për fiksim të bordeve dhe panelëve të izolimit;ngjitësa që 

aplikohen në mbulesa muri;çimento për ngjitje sipërfaqje kontakti;ngjitësa për pllaka 

qeramike për mur dhe dysheme;ngjitësa për fiksim të pllakave dhe bordeve, prodhim gresi 

porcelan, mozaikëve në sipërfaqe të dyshemesë dhe mureve për përdorim në ambiente të 

jashtme dhe të brendshme.   

17   Ngjitësa izolues.   

19   Elementë ndërtimi jo-metalikë;çimento.   
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(111)  22825 

(151)  28/03/2018 

(181)  06/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/704 

(732)  KEMA d.o.o. Puconci 393, 9201 

Puconci, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  LINEA 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate të përdorur në industri;kimikate për përdorim në ndërtim.   

17   Përbërje nivelimi (materiale për amballazhim, mbyllje dhe ndalim);përbërje nivelimi 

ngjitësa për arnime për punime të brendshme në mbushje dhe izolim bashkimesh;përbërje 

stukimi;përbërje për mbyllje.   

19   Materiale ndërtimi jo-metalikë;llaç që vihet shpejt;llaç çimentoje;beton;përbërje 

nivelimi (materiale ndërtimi), ngjitësa arnimi (materiale ndërtimi);përbërje nivelimi për 

dysheme (materiale ndërtimi);materiale shtrimi;materiale shtrimi industrial.   

 

 

 

(111)  23027 

(151)  20/04/2018 

(181)  06/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/705 

(732)  KEMA d.o.o. Puconci 393, 9201 

Puconci, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  TAL M 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate të përdorur në industri;kimikate për përdorim në ndërtim;shtuesa për 

beton dhe llaç çimentoje, që nuk përfshihen në klasa të tjera;ngjitësa për beton;ruajtësa për 

beton, përvec bojrave dhe vajrave;kimikate për përmirësim dhe prodhim të dyshemeve 

industriale prej betoni;kompozime minerale për përmirësimin e dyshemeve industriale prej 

betoni.   

17   Përbërje nivelimi (materiale për amballazhim, mbyllje dhe ndalim).   

19   Materiale ndërtimi jo-metalikë;llaç;llaç çimentoje;çimento;përbërje nivelimi (materiale 

ndërtimi), ngjitësa arnimi (materiale ndërtimi);përbërje nivelimi për dysheme (materiale 

ndërtimi);materiale për shtrim;materiale shtrimi industrial;materiale për meremetim, jo prej 

metali (materiale ndertimi);përbërje nivelimi, përbërje nivelimi për fino dhe llaç për 

nivelim për prodhimin e dyshemeve industriale;kompozime për çimentim të dyshemeve 

industriale (materiale ndërtimi).   
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(111)  23012 

(151)  19/04/2018 

(181)  06/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/706 

(591)  Gri dhe bruz 

(300)  Z-201671545  27/12/2016  SI 

(732)  GORENJE gospodinjski aparati, d.d. 

Partizanska cesta 12, 3320 Velenje,, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Aparatura shtëpiake, që i përkasin kësaj klase;pajisje elektroshtëpiake që i 

përkasin  kësaj  klase;makineri dhe aparatura elektrike shtëpiake dhe të kuzhinës që i 

përkasin kësaj klase;makineri përzierse;përzierës elektrikë kuzhine;përzierësa 

elektrikë;prerësa (makineri);makineri për prerje buke;thika elektrike 

kuzhine;copëtuesa;makineri për grirje mishi;përgatitëse lëngu frutash;shtrydhëse elektrike 

për lëng agrumesh;shtrydhësa elektrikë për fruta;mulli kafeje;robotë për kuzhinë;rrahëse 

elektrike vezësh për qëllime shtëpiake;makineri trazimi (makineri elektrike kuzhine);pajisje 

elektrike për ngjitje të fletëve të holla plastike;makineri për amballazhim me 

vakum;aparatura për larje dhe tharje;lavatriçe;makineri larje për lavanderi;makineri për 

tharje;makineri larje-tharje;makineri që kanë të bashkuara makina larëse dhe tharësa me 

nxehtësi;tharësa me rrotullim;makina centrifugale;makineri shtrydhëse për 

lavanderi;pjatalarëse;makina dhe aparatura elektrike për pastrim;makineri pastruese që i 

përkasin kësaj klase;fshesa korenti;makineri pastrimi me korent për pëdorim për qëllime 

shtëpiake;fshesa korenti për qëllim industriale;fshesa me vakum pa tel;fshesa me vakum 

robotike;fshesa korenti;instalime pluhurnxerrje për qëllime pastrim;fshesa me avull;fshesa 

me avull për shumë qëllime;makineri elektrike për hekurosje veshjesh;makineri 

hekurosje;makineri për hekurosje veshjesh;pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendur që i përkasin kësaj klase.   

9   Aparatura dhe instrumenta për peshim dhe matje;peshore;peshore për peshim në 

kuzhinë;peshore për në banjë;peshore elektronike për përdorim në kuzhinë;peshore 

elektronike për përdorim personal;pjesë dhe pajisje të mallrave të sipërpërmendur që i 

përkasin kësaj klase.   

11   Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avullim, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime higjenike;pajisje elektroshtëpiake që i përkasin kësaj 

klase;aparatura për ftohje dhe ngrirje që i përkasin kësaj klase;aparatura dhe makineri për 

ngrirje;frigoriferë;dollapë për ngrirje;dollapë ekspozimi ngrirës (kuti 

ekspozimi);magazinuesa vere dhe ftohësa për pije, ftohësa për verë;ngrirësa;sënduk 

ngrirës;kuti frigoriferike, ngrirës vertikalë;ngrirësa frigorifer, një kombinim ngrirësi 

frigoriferik;makineri për prodhim akulli;furra gatimi, soba, furra shtëpiake;soba me shumë 

vatra;soba kuzhine;soba kuzhine (furra);soba elektrike, gazi dhe të kombinuara;furra;furra 

të montuara brenda;furra avulli;rrathë, vatra gatimi, pjata gatimi;vatra induksioni, qeramike 
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qelqi dhe të kombinuara për gatim;vatra induksioni të mbartshme;gatuesa me avull;syrtarë 

për të mbajtur të ngrohtë ushqimin;furra me mikrovalë (aparatura gatimi);gatuesa për 

vezë;tymëthithësa për kuzhinë;tymëthithësa;kapak për ventilim;pjektore;tava të 

sheshta;barbekju;skara (pajisje gatimi), tava (pajisje gatimi);skara me pjesë;tostera, tostera 

për bukë;aparatura për ardhje buke, makineri për bërje buke;makineri kafeje;aparat elektrik 

kafeje;makineri elektrike për kafe me filter;tharëse ushqimi;presa elektrike vaji;pajisje 

elektrike për të bërë kos;boilierë elektrikë;ibrikë elektrikë;ngrohësa uji (aparatura);ngrohësa 

elektrikë uji;ngrohësa uji me djegie  me gaz;boilierë gazi;boilierë;boilierë për instalime për 

furnizim me ujë të ngrohtë;kazanë të ujit të ngrohtë;boilierë ndryshe nga pjesët e 

makinave;boilierë me pelet;boilierë me dru;pompa nxehtësie;aparatura për kondicionim 

ajri;freskuse për ventilim;ventilatorë (pjesë të instalimeve të kondicionimit të 

ajrit);freskuese (kondicionim ajri);instalime për lagështim të ajrit;lagështuesa ajri 

(jonizuesa);çlagështuesa;grumbulluesa të energjisë diellore (për ngrohje), panelë diellorë 

për ngrohje;radiatorë (për ngrohje);radiatorë elektrikë;radiatorë me tuba për banjë;tualete 

(WC);poçe nate;lavamanë për larje duarsh (pjesë të instalimeve higjenike), sahan për larje 

duarsh (pjesë të instalimeve elektrike);bidetë;vaska;kade e vaskës;instalime banjoje për 

masazh, vaska të spa (enë);ndarëse për në vaskë, pjesë shtesë për vaska;dushe;baza për 

dushe;pjesë shtesë për dushe, kabina dushi;kabina dushi për masash, dushe për masash 

(panelë dushi për masazh);pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur që i 

përkasin kësaj klase.   

 

 

 

(111)  22923 

(151)  05/04/2018 

(181)  06/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/707 

(732)  Hankook Tire Co., Ltd. 133, Teheran-

ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, KR 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma 

pneumatike;  Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse nga gome për 

riparimin e tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit.   
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(111)  22924 

(151)  05/04/2018 

(181)  06/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/708 

(732)  Hankook Tire Co., Ltd. 133, Teheran-

ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, KR 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma 

pneumatike;  Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse nga gome për 

riparimin e tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit.   

 

 

 

(111)  22830 

(151)  28/03/2018 

(181)  06/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/709 

(591)  e kuqe, e bardh 

(732)  Franck d.d. prehrambena industrija 

Vodovodna 20 10000 Zagreb, HR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Patate të skuqura, patatina.    

30   kafe, çaj, kakao, kafe artificiale.   
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(111)  22852 

(151)  29/03/2018 

(181)  06/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/710 

(732)  ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, 

trgovinu i usluge Marijana Čavića 1, 10000 

Zagreb, HR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  ZVIJEZDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   mish, peshk, shpezë  dhe shtazë gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime te 

konservuara, thara dhe ziera; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, qumësht dhe produkte të 

qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim.   

30   kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, miell palme, zëvendësues të kafes;miell dhe 

produkte nga drithërat, bukë, ëmbëlsira, pastiçeri, bonbone, akullore;mjaltë, melasë, tharëm 

buke, pluhur për pjekurina;krip, mustardë;uthull, salca (si mëlmesa);mëlmesa;akull.   

 

 

 

(111)  22856 

(151)  29/03/2018 

(181)  06/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/711 

(732)  ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, 

trgovinu i usluge Marijana Čavića 1, 10000 

Zagreb, HR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  MARGO 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë  dhe shtazë gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime te 

konservuara, thara dhe ziera;xhelatinë, reçel, kompot;vezë, qumësht dhe produkte të 

qumështit;vaj dhe yndyrë për ushqim.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, miell palme, zëvendësues të kafes;miell dhe 

produkte nga drithërat, bukë, ëmbëlsira, pastiçeri, bonbone, akullore;mjaltë, melasë, tharëm 

buke, pluhur për pjekurina;krip, mustardë;uthull, salca (si mëlmesa);mëlmesa;akull.   

 

 

 

(111)  22858 

(151)  29/03/2018 

(181)  06/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/712 

(591)  verdhë, kuqe dhe e kaltër e errët 

(732)  ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, 

(540)   
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trgovinu i usluge Marijana Čavića 1, 10000 

Zagreb, HR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
      

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë  dhe shtazë gjahu;përpunime mishi;fruta dhe perime te 

konservuara, thara dhe ziera;xhelatinë, reçel, kompot;vezë, qumësht dhe produkte të 

qumështit;vaj dhe yndyrë për ushqim.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, miell palme, zëvendësues të kafes;miell dhe 

produkte nga drithërat, bukë, ëmbëlsira, pastiçeri, bonbone, akullore;mjaltë, melasë, tharëm 

buke, pluhur për pjekurina;krip, mustardë;uthull, salca (si mëlmesa);mëlmesa;akull.   

 

 

 

(111)  22833 

(151)  29/03/2018 

(181)  07/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/715 

(732)  NPN “EUROING” Rr. Xhelal Hajda – 

Toni, Rahovec, KS 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  EUROING 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Prodhimi  betonit te gatshëm per ndërtim;Materiali ndërtimor jo metalik duke 

përfshirë betonin, çimenton dhe llaçin;përbërësit dhe aditivët (te përfshirë ne këtë klasë) për 

mallrat e lartepermendura, ne veçanti  aditivët  për beton;gypat e papërkulshëm jo metalik 

për qëllime ndërtim;asfalti, katrani dhe bitumen;konstruksionet jo metalike të 

transportueshme;monumentet jo metalike.   

35   Projektimi, mbikëqyrja dhe manaxhimi i projekteve, ndërtimi, mirëmbajtja dhe 

konstruksioni i objekteve civile dhe industriale duke përfshirë autostrada, aeroporte, rrugë 

dhe infrastrukture rrugore, objekte sportive, ujësjellës, kanalizime, instalime elektrike, 

instalime mekanike, rrënimet e objekteve, diga, mbrojtje lumore e bonifikime, sisteme 

kullimi e vaditje, restaurim objekte banimi, shkolla, spitale, mure betonare, ura, shkallë 

etj;Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre;menaxhimi i 

biznesit;organizimi i biznesit dhe  këshilla të menaxhimit;konsulencës profesionale të 

biznesit;agjencitë të import-eksportit të mallrave dhe shërbimeve;hulumtimi i 

tregut;sondazhet e opinionit;administrim biznesi;funksione zyre;rekrutim i 

personelit;konsulencë të burimeve njerëzore;agjencitë për informacione tregtare;riprodhim i 

dokumentit;demonstrim i produkteve;parashikime ekonomike;përmbledhje të të dhënave 

dhe sistemimi në një bazë të dhënash;marrëdhëniet publike;rregullimi  vitrinave të 

shitoreve;organizimi i ekspozitave, panaire të tregtisë dhe  demonstrimet për qëllime 

komerciale ose reklamimi;shitje me ankand;procesim i tekstit;shërbimet e prokurimit për të 
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tjerët (blerje e mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera).   

37   Konstruksione ndërtimi;riparim;shërbime instalimi;konstruksione metalike, 

hidroizolime, termozilime etj.   

 

 

 

(111)  23014 

(151)  19/04/2018 

(181)  08/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/718 

(732)  Pranvera Pushka Pashoja “PROPER 

PIZZA” N.T.P, Rruga Robert Doll, Objekti i 

N.P.B. nr. 1, 10000, Prishtinë, KS 

(740)  Veton Sahiti Shita & Associates 

L.L.C. Garibaldi Numer 51, Hyrja. 3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)  Proper Burger 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm;Kantina 

Restorante;Katering (Ushqim dhe pije).   

 

 

 

(111)  23023 

(151)  20/04/2018 

(181)  08/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/719 

(732)  Pranvera Pushka Pashoja PROPER 

PIZZA” N.T.P, Rruga Robert Doll, Objekti i 

N.P.B. nr. 1, 10000, Prishtinë, KS 

(740)  Veton Sahiti Shita & Associates 

L.L.C. Garibaldi Numer 51, Hyrja. 3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)  Proper Frozen 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bukë; pastë; Pica; Maja; brumë; salca; Sosë për pica   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm;Kantina 

Restorante;Katering (Ushqim dhe pije —)   

 

 
 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

777 

 

 

(111)  22834 

(151)  29/03/2018 

(181)  08/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/720 

(300)  Z-201671461  08/12/2016  SI 

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, 

SI 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  LAMEGO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  22837 

(151)  29/03/2018 

(181)  08/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/721 

(300)  Z-201671479  15/12/2016  SI 

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, 

SI 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  DEKENOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  22839 

(151)  29/03/2018 

(181)  09/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/723 

(732)  KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d., 

Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo 

mesto, SI 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  ADOLAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   
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(111)  22842 

(151)  29/03/2018 

(181)  09/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/724 

(300)  016706707  11/05/2017  EU 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)          SCHOLL ALL DAY 

PROTECTION            

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparatura dhe instrumente ortopedike, ortotike-për balancimin e shputave tek 

këmba më e shkurtër, shtrese mbështetëse për këmbë dhe për trajtim për këmbë;këpucë 

ortopedike;artikuj ortopedik;shputa dhe shtroje ortopedike;pjesë dhe pajisje për këpucë 

ortopedike;jastëk/mbrojtëse për kujdesin e këmbëve, domethënë, jastëk ortopedik, jastëkë 

ortopedik me xhelatinë për shërimin e thembrave;mjete mbështetëse për korrigjimin e 

këmbëve, përkatësisht mbështetës për harkun e këmbës;aparatura mjekësore mbrojtëse 

kundër ngurtësimit të zonave me lytha (kalluse) të lëkurës dhe inflamacionit të gishtave të 

këmbëve;mbështetëse ortopedike për takë (thembër) dhe nën takë;shtresa ortopedike për 

këpucë, rrjetë dhe shtresa për këpucë për dimër (mos me rrëshqitë);shtresa ortopedike për 

një përdorim dhe shtresa aromatike për eliminimin e erës së keqe për këpucë ortopedike.   

25   Këpucë; shtresa, shtresa për këpucë për shputa të rrafshëta të këmbëve (taban); shollë e 

brendshme; gete; çorapë; pjesë dhe pajisje për këpucë.    

 

 

 

(111)  22845 

(151)  29/03/2018 

(181)  12/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/726 

(591)  Ngjyrë e artë, e gjalbër, e kuqe. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik për bixhoz;softueri kompjuterik për sisteme operative 

bixhozi;softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz;softuer lojërash;softuer argëtues për 

lojëra kompjuteri;monitorë (harduer kompjuteri);harduer kompjuterik;aparate për incizim të 

imazheve;monitorë (programe kompjuteri);programe për lojëra kompjuterike;programe 

kompjuterike për lojëra të incizuara;aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të 

zërit ose imazheve;komponentë elektronik për makina bixhozi;suftuer i aplikueshëm 

kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz;softuer kompjuterik për administrim të lojrave 

dhe bixhozit on-line;harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz;harduer dhe softuer për 
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bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD 

makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha; 

çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti; 

rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë 

me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e 

fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje 

elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me 

monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi, 

makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).   

41   Bixhoz;shërbime lidhur me bixhozin;shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse;shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari;furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit;furnizim të paisjeve 

të kazinove (bixhoz);shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse;furnizim i paisjeve për 

kazino (bixhoz);salla me makina bixhozi;shërbime për zbavitje arkadike;huazim i paisjeve 

për lojëra;huazim i makinave për bixhoz;shërbime për sigurimin e zbavitjeve 

arkadike;huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave;redaktim ose incizim i zërit 

ose imazheve;shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes;qiradhënie e aparateve për 

reprodukim të zërit;frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra;shërbime on-line 

bixhozi;operim i kazinove ose kaziove të bixhozit;operim i qendrave të bixhozit, sallave të 

bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.   

 

 

 

(111)  22861 

(151)  29/03/2018 

(181)  12/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/727 

(591)  E gjalbër, e kuqe, e zezë, e bardhë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik për bixhoz;softueri kompjuterik për sisteme operative 

bixhozi;softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz;softuer lojërash;softuer argëtues për 

lojëra kompjuteri;monitorë (harduer kompjuteri);harduer kompjuterik;aparate për incizim të 

imazheve;monitorë (programe kompjuteri);programe për lojëra kompjuterike;programe 

kompjuterike për lojëra të incizuara;aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të 

zërit ose imazheve;komponentë elektronik për makina bixhozi;suftuer i aplikueshëm 

kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz;softuer kompjuterik për administrim të lojrave 

dhe bixhozit on-line;harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz;harduer dhe softuer për 

bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 
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makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD 

makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha; 

çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti; 

rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë 

me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e 

fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje 

elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me 

monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi, 

makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).   

41   Bixhoz;shërbime lidhur me bixhozin;shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse;shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari;furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit;furnizim të paisjeve 

të kazinove (bixhoz);shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse;furnizim i paisjeve për 

kazino (bixhoz);salla me makina bixhozi;shërbime për zbavitje arkadike;huazim i paisjeve 

për lojëra;huazim i makinave për bixhoz;shërbime për sigurimin e zbavitjeve 

arkadike;huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave;redaktim ose incizim i zërit 

ose imazheve;shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes;qiradhënie e aparateve për 

reprodukim të zërit;frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra;shërbime on-line 

bixhozi;operim i kazinove ose kaziove të bixhozit;operim i qendrave të bixhozit, sallave të 

bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.   

 

 

 

(111)  22868 

(151)  29/03/2018 

(181)  12/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/728 

(591)  E kaltër, e kuqe, e zezë, e bardhë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative 

bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për 

lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim 

të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe 

kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të 

zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm 

kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave 

dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për 

bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD 
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makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha; 

çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti; 

rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë 

me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e 

fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje 

elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me 

monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi, 

makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).   

41   Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; 

shërbime kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim 

të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i 

paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike; 

huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e 

zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose 

incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e 

aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime 

on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit, 

sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.   

 

 

 

(111)  22870 

(151)  29/03/2018 

(181)  12/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/729 

(591)  E kaltër, e gjelbër, e verdhë, ngjyrë 

kafe, e bardhë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik për bixhoz;softueri kompjuterik për sisteme operative 

bixhozi;softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz;softuer lojërash;softuer argëtues për 

lojëra kompjuteri;monitorë (harduer kompjuteri);harduer kompjuterik;aparate për incizim të 

imazheve;monitorë (programe kompjuteri);programe për lojëra kompjuterike;programe 

kompjuterike për lojëra të incizuara;aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të 

zërit ose imazheve;komponentë elektronik për makina bixhozi;suftuer i aplikueshëm 

kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz;softuer kompjuterik për administrim të lojrave 

dhe bixhozit on-line;harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz;harduer dhe softuer për 

bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD 

makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha; 
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çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti; 

rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë 

me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e 

fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje 

elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me 

monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi, 

makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).   

41   Bixhoz;shërbime lidhur me bixhozin;shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse;shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari;furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit;furnizim të paisjeve 

të kazinove (bixhoz);shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse;furnizim i paisjeve për 

kazino (bixhoz);salla me makina bixhozi;shërbime për zbavitje arkadike;huazim i paisjeve 

për lojëra;huazim i makinave për bixhoz;shërbime për sigurimin e zbavitjeve 

arkadike;huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave;redaktim ose incizim i zërit 

ose imazheve;shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes;qiradhënie e aparateve për 

reprodukim të zërit;frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra;shërbime on-line 

bixhozi;operim i kazinove ose kaziove të bixhozit;operim i qendrave të bixhozit, sallave të 

bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.   

 

 

 

(111)  22871 

(151)  29/03/2018 

(181)  12/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/730 

(591)  E kaltër, e verdhë, ngjyrë hiri, e zezë, 

e bardhë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative 

bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për 

lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim 

të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe 

kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të 

zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm 

kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave 

dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për 

bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz, mah-jong;lojëra arkadike, 

makina bixhozi qe operojnë me monedha, banknote ose kartela; lojëra; lojëra saloni, çipe 

(zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; makina 

fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe pokeri; 

çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti; rrota për lojëra ruleti; lojëra 
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të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë me monedha dhe/ose makina 

elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; kuti për makinat që 

operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje elektronike ose 

elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me monedha; shtëpiza 

për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi, makina për bixhoz; 

makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).   

41   Bixhoz;shërbime lidhur me bixhozin;shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse;shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari;furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit;furnizim të paisjeve 

të kazinove (bixhoz);shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse;furnizim i paisjeve për 

kazino (bixhoz);salla me makina bixhozi;shërbime për zbavitje arkadike;huazim i paisjeve 

për lojëra;huazim i makinave për bixhoz;shërbime për sigurimin e zbavitjeve 

arkadike;huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave;redaktim ose incizim i zërit 

ose imazheve;shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes;qiradhënie e aparateve për 

reprodukim të zërit;frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra;shërbime on-line 

bixhozi;operim i kazinove ose kaziove të bixhozit;operim i qendrave të bixhozit, sallave të 

bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.   

 

 

 

(111)  23025 

(151)  20/04/2018 

(181)  13/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/736 

(732)  Mjeshtri sh.p.k. Rr. Ahmet Krasniqi, 

Tregtia C2, H8 Nr. 7A , KS 

(740)  Veton Sahiti Garibaldi Hy. 51, Nr. 3, 

10000 Prishtina 

 
 

(540)  Mjeshtri eshte per keto pune 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare.   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.   

 

 

 

(111)  23017 

(151)  19/04/2018 

(181)  13/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/737 

(732)  HymeriKleemannsh.p.k. Rr. Ahmet 

Krasniqi, Tregtia C2, H8 Nr. 7A, KS 

(740)  VetonSahiti Garibaldi Hy. 51, Nr. 3, 

10000 Prishtina 

 

(540)  HYMERI 
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(511) 7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare.   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.   

 

 

 

(111)  23024 

(151)  20/04/2018 

(181)  13/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/738 

(732)  Hymeri Kleemann sh.p.k. Rr. Ahmet 

Krasniqi, Tregtia C2, H8 Nr. 7A , KS 

(740)  Veton Sahiti Garibaldi Hy.51, Nr. 3, 

10000 Prishtina 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh  

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare.   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.   

 

 

 

(111)  23016 

(151)  19/04/2018 

(181)  13/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/739 

(732)  Mjeshtrish.p.k. Rr. Ahmet Krasniqi, 

Tregtia C2, H8 Nr. 7A Prishtine, KS 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C.  

 Garibaldi Hy. 51, Nr. 3, 10000 Prishtina 

 
 

(540)   
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(511) 7   Makineri dhe mjete makinerie;pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore);komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor);vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë;inkubatorë për prodhim vezësh   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare.   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi   

 

 

 

(111)  23003 

(151)  19/04/2018 

(181)  14/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/742 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Shkencë, detare, studim,fotografi; kinematografi,optikë, peshim, matëse, 

sinjalizim,kontrollim(mbikëqyrje), jetë – shpëtuesit dhe  aparaturat për mësimdhënie dhe 

instrumente; aparatura dhe instrumente hulumtuese, transferuese, transformuese, 

akumuluese, rregullues ose kontrollues te elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi ose 

riprodhimin e tingullit ose figurave; aplikacione për celularë; transportuesi magnetike i të 

dhënave; disketë regjistrimi; makina automatike shitëse dhe mekanizmat për aparaturat me 

funksion të monedhës; regjistruesit e parave; makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të 

dhënave dhe kompjuterët; aparaturat për shuarjen e zjarrit.   

34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje, duhan 

për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet për 

ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, 

tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat 

i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse. 
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35   Reklamim; menaxhime biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; 

programe tregtie. 

  

 

 

 

(111)  22872 

(151)  29/03/2018 

(181)  14/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/744 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 95014 

Cupertino, California, , US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  RETINA 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; ekranë të monitorëve të kompjuterëve; pajisje elektronike dixhitale 

mobile portative që përdoren si telefona, kompjuterë portativ, asistent dixhital personal, 

organizatorë elektronik personal, dhe kompjuterë elektronik për mbajtje të shënimeve; 

pajisje elektronike dixhitale mobile portative që përdoren për qasje në internet, postën 

elektronike, të dhënat dixhitale video dhe audio, si dhe të dhënave tjera dixhitale.” 

 

   

 

 

(111)  22895 

(151)  30/03/2018 

(181)  14/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/745 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 95014 

Cupertino, California, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  AIRPLAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë; pajisje periferike kompjuterike; softuer kompjuterik për shkarkimin, 

transmetimin, pranimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen dhe ruajtjen e përmbajtjes 

video dhe audio, fotografive dhe mediave dixhitale; aparate (pplejer) për luajtjen e MP3 

dhe formateve tjera audio dixhitale; altoparlantë të zhurmshëm stereo; audio altoparlantë; 

radio marrës; përforcues; aparat stereo me besueshmëri të lartë (përformancë të lartë), 

gjegjësisht përforcues, kabllo, marrës, sintonizues, adapterë rryme dhe priza të adapterëve; 

pajisje dixhitale për video dhe audio, gjegjësisht pllejerë (reprodukues); pllejer dixhital të 

muzikës dhe/apo përmbajtjes video; mikserë (përzirës) për audio dhe video si dhe dixhital 

për audio dhe video.”   
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(111)  22896 

(151)  30/03/2018 

(181)  15/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/747 

(591)  E kaltër e errët e kaltër e ndritshme e 

gjelbër e kuqe , e bardhë, kafe 

(732)  MAGIC ICE” Joint Stock Company 

Zona Industriale 1400 – Lipjan, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi; pije me përzierje qumështi, me dominim të 

qumështit; produkte të tharta qumështi,  produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi,  për aq sa janë të përfshirë në klasën 

29; gjizë dhe produkte gjize, i gjithë malli i lartpërmendur po ashtu si produkt i përzier, me 

dominim të qumështit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djathë, djathë i freskët dhe përgatitje 

djathi; ëmbëlsira, kryesisht nga qumështi dhe/ose të gjitha produktet e qumështit të 

lartpërmendur po ashtu me shtesa nga përgatitjet e pemëve.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 

 

 

(111)  22897 

(151)  30/03/2018 

(181)  15/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/749 

(732)  NATURA GIDA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Otakçılar 

Caddesi, No: 78, Kat: 2 D Blok No: 74-75 

Eyüp İstanbul, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  GOLF MY GOAT MILK 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore, akuj ushqyes, sorbeto   
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(111)  22898 

(151)  30/03/2018 

(181)  15/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/750 

(732)  NATURA GIDA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 Otakçılar Caddesi, No: 78, Kat: 2 D Blok 

No: 74-75 Eyüp İstanbul, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  GOLF FAMILY 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore, akuj ushqyes, sorbeto.   

 

 

 

(111)  22899 

(151)  03/04/2018 

(181)  15/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/751 

(732)  NATURA GIDA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Otakçılar 

Caddesi, No: 78, Kat: 2 D Blok No: 74-75 

Eyüp İstanbul, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  GOLF ANATOLIAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore, akuj ushqyes, sorbeto   

 

 

 

(111)  22900 

(151)  03/04/2018 

(181)  15/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/752 

(732)  Vl.P COOP.  SOC. AGRICOLA VIA  

CENTRALE 1C 39021  LACES, OLZANO 

, IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   
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(511) 31   Mollë të freskëta; fruta të freskëta; fruta dhe perime të freskëta; manaferrat të 

freskëta.    

 

 

 

(111)  22993 

(151)  16/04/2018 

(181)  15/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/753 

(300)  40-2017-0027432  03/03/2017  KP 

(732)  CERAGEM CO., LTD 10, Jeongja 1-

gil, Osaekdang-ri, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, 

Cheonan-si, Chungcheongnam-do 31045, KP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Shelax 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate dhe instrumente mjeksore; Aparate mjeksore; Aparate Moxibustion -

trajtim i lekurës me metoda mjeksore kineze dhe akupunkturë (me gjilpera); Aparate për 

termoterapi për qëllime mjeksore; Ngrohëse medicinal; Shtroja të ngrohta medicinale;  

Paketime termike për qëllime mjeksore; Shtresa izoluese të ngrohta mjeksore; Rripa izolues 

të ngrohtë mjeksor; Jastekë të ngtohtë, elektrik, për qëllime mjeksore; Jastekë të vegjel, 

elektrik për qëllime mjeksore; Pajisje të ngrohta terapeutike me frekuence të lartë; Pajisje të 

ngrohta me frekuence të lartë për qëllime mjeksore; Aparate për masazh për qëllime 

mjeksore; Aparate terapike për masazh për qëllime mjeksore; Aparate elektrike për masazh 

për qëllime mjeksore; Aparate levizese për masazh për qëllime mjeksore; Aparate për 

fizioterapi; Aparate për terapi me shtypje të duarve (të ngjajshme me akupunkturen); 

Aparate elektrike për terapi me frekuence të lartë.   
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(111)  22974 

(151)  11/04/2018 

(181)  16/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/754 

(591)  E bardhe, e kuqe, e zeze 

(732)  “Malesia” sh.p.k RR. "Abdullah 

Tahiri" 212, KS 

(740)  Xhafer Tahiri  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.     

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing    

 

 

 

(111)  22976 

(151)  11/04/2018 

(181)  16/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/755 

(732)  “Malesia” sh.p.k RR. "Abdullah 

Tahiri" 212, KS 

(740)  Xhafer Tahiri  

 
 

(540)  Nga natyra ne tryezen tuaj 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.     

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 
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agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing    

 

 

 

(111)  22946 

(151)  10/04/2018 

(181)  16/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/756 

(591)  E kuqe, e kaltër, e verdhë, e zezë, e 

bardhë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative 

bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për 

lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim 

të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe 

kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të 

zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm 

kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave 

dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për 

bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD 

makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha; 

çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti; 

rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë 

me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e 

fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje 

elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me 

monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi, 

makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).   

41   Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; 

shërbime kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim 

të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i 

paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike; 

huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e 

zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose 

incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e 

aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime 

on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit, 
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sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.   
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(511) 9   Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative 

bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për 

lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim 

të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe 

kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të 

zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm 

kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave 

dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për 

bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD 

makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha; 

çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti; 

rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë 

me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e 

fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje 

elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me 

monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi, 

makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).   

41   Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; 

shërbime kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim 

të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i 

paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike; 

huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e 

zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose 

incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e 

aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime 

on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit, 

sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.   
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(511) 9   Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative 

bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për 

lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim 

të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe 

kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të 

zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm 

kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave 

dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për 

bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD 

makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha; 

çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti; 

rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë 

me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e 

fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje 

elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me 

monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi, 

makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).   

41   Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; 

shërbime kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim 

të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i 

paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike; 

huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e 

zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose 

incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e 

aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime 

on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit, 

sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.   
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(511) 9   Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative 

bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për 

lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim 

të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe 

kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të 

zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm 

kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave 

dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për 

bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD 

makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha; 

çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti; 

rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë 

me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e 

fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje 

elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me 

monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi, 

makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).   

41   Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; 

shërbime kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim 

të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i 

paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike; 

huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e 

zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose 

incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e 

aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime 

on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit, 

sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.   
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(511) 9   Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative 

bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për 

lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim 

të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe 

kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të 

zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm 

kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave 

dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për 

bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD 

makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha; 

çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti; 

rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë 

me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e 

fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje 

elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me 

monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi, 

makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).   

41   Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; 

shërbime kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim 

të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i 

paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike; 

huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e 

zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose 

incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e 

aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime 

on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit, 

sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.   
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(511) 9   Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative 

bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për 

lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim 

të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe 

kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të 

zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm 

kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave 

dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për 

bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD 

makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha; 

çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti; 

rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë 

me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e 

fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje 

elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me 

monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi, 

makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).   

41   Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; 

shërbime kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim 

të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i 

paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike; 

huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e 

zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose 

incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e 

aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime 

on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit, 

sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz. 
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(511) 9   Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative 

bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për 

lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim 

të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe 

kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të 

zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm 

kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave 

dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për 

bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD 

makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha; 

çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti; 

rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë 

me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e 

fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje 

elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me 

monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi, 

makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).   

41   Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; 

shërbime kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim 

të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i 

paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike; 

huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e 

zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose 

incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e 

aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime 

on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit, 

sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.   
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(111)  22894 

(151)  30/03/2018 

(181)  19/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/765 

(732)  Flizza, LLC Rr. Muharrem Fejza p.n. 

Prishtinë, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, zëvendësime të kafes; produkte të 

miellit dhe produkte nga drithërat, buk, kejka, ëmbëlsira; akullore; tharmë buke, pluhur për 

pjekurina; krip, melmesa (senf); ajkë, salcë, erëza.   

32   Ujë mineral dhe pije tjera joalkoholike, pije freskuese frutash dhe lëngje frutash.   

43   Aktivitete sherbyese të pijeve; sherbime restorantesh dhe aktivitete sherbyese lëvizëse 

të ushqimit, aktivitete tjera sherbyese të ushqimit, furnizim me ushqim sipas porosisë për 

raste; pika shitëse të ushqimit, prodhim dhe sherbime të salcave dhe ushqimeve të 

ndryshme, prodhim i ushqimeve të freskëta dhe të ngrira; prodhim dhe shitje të ushqimit 

me pagesë.       

 

 

 

(111)  22891 

(151)  29/03/2018 

(181)  19/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/766 

(732)  Flizza, LLC Rr. Muharrem Fejza p.n. 

Prishtinë, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, zëvendësime të kafes; produkte të 

miellit dhe produkte nga drithërat, buk, kejka, ëmbëlsira; akullore; tharmë buke, pluhur për 

pjekurina; krip, melmesa (senf); ajkë, salcë, erëza.   
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32   Ujë mineral dhe pije tjera joalkoholike, pije freskuese frutash dhe lëngje frutash   

43    Aktivitete sherbyese të pijeve; sherbime restorantesh dhe aktivitete sherbyese lëvizëse 

të ushqimit, aktivitete tjera sherbyese të ushqimit, furnizim me ushqim sipas porosisë për 

raste; pika shitëse të ushqimit, prodhim dhe sherbime të salcave dhe ushqimeve të 

ndryshme, prodhim i ushqimeve të freskëta dhe të ngrira; prodhim dhe shitje të ushqimit 

me pagesë.       

 

 

 

(111)  22892 

(151)  29/03/2018 

(181)  19/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/767 

(591)  Kaltër dhe bardhë 

(300)  Z-2017/668  15/05/2017  RS 

(732)  VISTROS INTL FZC SM Office E1-

1618 A, Ajman Free Zone, Ajman, AE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34    Duhan; duhan për mbështjellje; zëvendësues duhani; produkte të bëra prej 

duhani; duhan i aromatizuar; filtra për duhan; duhan llulle; duhan i papërpunuar; duhan për 

mbllaçitje; shkrepëse; shkrepëse të sigurta; cigare; produkte për duhanpirës; çakmakë për 

duhanpirës, taketuke për duhanpirës; avullues goje për tymosje.   

 

 

 

(111)  22893 

(151)  29/03/2018 

(181)  19/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/768 

(300)  Z-2017/831  06/06/2017  RS 

(732)  VISTROS INTL FZC SM Office E1-

1618 A, Ajman Free Zone, Ajman, AE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  BANKER 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; duhan për mbështjellje; zëvendësues duhani; produkte të bëra prej 

duhani; duhan i aromatizuar; filtra për duhan; duhan llulle; duhan i papërpunuar; duhan për 

mbllaçitje; shkrepëse; shkrepëse të sigurta; cigare; produkte për duhanpirës; çakmakë për 

duhanpirës, taketuke për duhanpirës; avullues goje për tymosje.   

 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

800 

 

 

 

(111)  22985 

(151)  12/04/2018 

(181)  20/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/771 

(732)  Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

 New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte për kujdes personal, kryesisht, preparate për pastrimin e lëkurës dhe 

trupit;sapun shkop;sapun për duar në formë të lëngët;xhel dushi dhe krema;për larjen e 

trupit;preparate për pëkrujdesin e flokëve;deodorant, sprej antidjerse dhe për ndërsjetlla për 

përdorim personal;lagështues për trup dhe lëkurë, llosione dhe kremëra;pluhur talk;preparet 

për rroje;preparate kozmetike për rrezitje dhe preparate për të mbrojtur lëkurën nga efekti i 

diellit;lecka të mbushura me tretesire pastruese   

 

 

 

(111)  23044 

(151)  27/04/2018 

(181)  21/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/778 

(732)  Dr. Falk Pharma GmbH 

Leinenweberstrase 5, D-79108 Freiburg, GE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Fehmi Agani", 

Prishtine 

 
 

(540)  RIFACIN-FALK 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamentet medicinale, përgatitjet mjekësore dhe veterinare; përgatitjet 

sanitare për qëllime mjekësore; ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar; ushqim për foshnje; shtojca dietike për njerëzit dhe kafshët; Ilaçe 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhë,bëve; dyll dentar; bar dezinfektues; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; këpurdhëvrasës; herbicidë.    
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(111)  23046 

(151)  27/04/2018 

(181)  21/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/779 

(732)  Dr. Falk Pharma GmbH  

Leinenweberstrase 5, D-79108 Freiburg, GE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Fehmi Agani", 

Prishtine 

 
 

(540)  RIFAFALK 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamentet medicinale, përgatitjet mjekësore dhe veterinare; përgatitjet 

sanitare për qëllime mjekësore; ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar; ushqim për foshnje; shtojca dietike për njerëzit dhe kafshët; Ilaçe 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhë,bëve; dyll dentar; bar dezinfektues; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; këpurdhëvrasës; herbicidë.    

 

 

 

(111)  22878 

(151)  29/03/2018 

(181)  21/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/780 

(732)  GRUPI KOHA – KOHAVISION 

KTV Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e 

RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë / Kosovë, KS 

(740)  Berat Bicaj Sheshi Nena Tereze Nr:31; 

10 000 Prishtinë / Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre   

38   Telekomunikacione   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore    

 

 

 

(111)  22883 

(151)  29/03/2018 

(181)  21/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/781 

(732)  GRUPI KOHA – KOHAVISION 

KTV Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e 

RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë / Kosovë, KS 

(740)  Berat Bicaj Sheshi Nena Tereze Nr:31; 

(540)   
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10 000 Prishtinë / Kosovë 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre   

38   Telekomunikacione   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore    

 

 

 

(111)  22885 

(151)  29/03/2018 

(181)  21/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/782 

(732)  GRUPI KOHA – KOHAVISION 

KTV Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e 

RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë / Kosovë, KS 

(740)  Berat Bicaj  Sheshi Nena Tereze 

Nr:31; 10 000 Prishtinë / Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre   

38   Telekomunikacione   

41   Arsimim;ofrim trajnimesh;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  22887 

(151)  29/03/2018 

(181)  21/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/783 

(732)  GRUPI KOHA – KOHA NET Sheshi 

Nena Tereze Nr:31; 10 000 Prishtinë / 

Kosovë, KS 

(740)  Berat Bicaj  Sheshi Nena Tereze 

Nr:31; 10 000 Prishtinë / Kosovë 

 
 

(540)   
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(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre   

38   Telekomunikacione   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore    

 

 

 

(111)  22889 

(151)  29/03/2018 

(181)  21/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/784 

(732)  GRUPI KOHA – KOHA DITORE 

Sheshi Nena Tereze, Nr: 31; 10000 Prishtinë 

/ Kosovë, KS 

(740)  Berat Bicaj  Sheshi Nena Tereze 

Nr:31; 10 000 Prishtinë / Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre   

38   Telekomunikacione   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore    

 

 

 

(111)  22890 

(151)  29/03/2018 

(181)  21/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/785 

(732)  GRUPI KOHA   Sheshi Nena Tereze 

Nr:31; 10 000 Prishtinë / Kosovë, KS 

(740)  Berat Bicaj  Sheshi Nena Tereze 

Nr:31; 10 000 Prishtinë / Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre   

38   Telekomunikacione   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore    
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(111)  22906 

(151)  04/04/2018 

(181)  22/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/796 

(732)  Amgen Inc (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  AIMOVIG 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike të cilat perdoren për prevenimin, 

mbajtjen nën kontrollë dhe trajtimin e kokëdhimbjeve, kokëdhimbjeve në formë të 

migrenës, dhimbjeve në kokë, dhe çrregullimeve apo gjendjeve neurologjike   

 

 

 

(111)  22905 

(151)  04/04/2018 

(181)  22/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/798 

(732)  Yara International ASA  

Drammensveien 131 0277 Oslo, NO 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  SUPER FK  

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për përdorim në industri, agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; 

fertilizues.   

 

 

 

(111)  22990 

(151)  12/04/2018 

(181)  22/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/800 

(732)  Shiseido Americas Corporation a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware  301 Route 17 

North, 10th Floor, Rutherford, New Jersey 

07070, United States of America, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

805 

 

(511) 3   Kozmetikë, preparate kozmetike, jo  preparate mjekësore për përkujdesën e 

lëkurës, preparate  mbrojtëse  nga  dielli, preparate për diellzim, parfume   

21   Brushë kozmetike   

 

 

 

(111)  22904 

(151)  04/04/2018 

(181)  28/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/803 

(732)  Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi na golemo i malo MULTIPROM 

DOOEL ul. INDUSTRISKA bb, 

Istocna industriska zona 1040 Madjari, 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  DOLCE VITA CAKE BAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira.   

 

 

 

(111)  22913 

(151)  04/04/2018 

(181)  28/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/804 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike mjekësore; substanca diete të përshtatur për përdorim në 

mjekësi; shtesa diete (shtesa ushqyese) për njerëz 
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(111)  22967 

(151)  10/04/2018 

(181)  29/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/806 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway,  

Birmingham Business Park, Birmingham 

B37 7YN, United Kingdom, UK 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC Rr. 

Nena Tereze 29/1 B.4 Prishtina 

 
 

(540)  SPORTSMAERT TT 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma   

 

 

 

(111)  22963 

(151)  10/04/2018 

(181)  29/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/807 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway,  

Birmingham Business Park, Birmingham 

B37 7YN, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  GEOMAX ENDURO 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma   

 

 

 

(111)  22995 

(151)  16/04/2018 

(181)  29/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/808 

(300)  700584  29/12/2016  CH 

(732)  David AG Hauptstrasse 141  

CH-9434 AU, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  DAVID 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike, veçanërisht pije energjike; 

 Pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve 
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(111)  23002 

(151)  19/04/2018 

(181)  30/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/810 

(591)  E gjelbërt (Pantone 2239), E kaltërt 

(Pantone 295) 

(732)  ALMIRALL, S.A. Ronda General 

Mitre, 151 08022 Barcelona, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh, shampon, preparate jo-medicinale 

për kujdesin ndaj lëkurës   

5   Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

medicinale; ushqime dhe substanca dietike të adoptuara për përdorim medicinal apo 

veterinar, ushqim për foshnjet; shtojca dietike për përdorim nga njerzit dhe kafshët; 

leukoplastet, materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; 

preparate për mbytjen e paraziteve; fungicide; herbicide, preparate farmaceutike dhe 

sanitare për përdorim dermatologjik për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të lëkurës; preparate dhe shtojca ushqyese për përdorim medicinal, shtojca 

dietike ushqyese për përdorim medicinal, shtojca nga vitaminat   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentale dhe veterinare, gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë;artikuj ortopedik;materiale për qepje   

 

 

 

(111)  22903 

(151)  04/04/2018 

(181)  03/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/814 

(591)  e kuqe, portokalli, e bardhë 

(732)   DAW SE Rossdörfer Str. 50             

64372 Ober-Ramstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në industri; produkte për ruajtjen dhe 
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hidroizilimin e materialeve ndertimore, pllaka të kulmeve, beton dhe cement, pos ngjyrave 

dhe vajrave; rrëshirë e papërpunuar artificiale e sintetike dhe plastikë e papërpunuar; tretësa 

(kimik); tretësat për vernik dhe llaqe; adhezivë (ngjitës) të cilët perdoren në industri; ngjitës 

(adhezivë) për tapeta; adhezivë (ngjitës) i cili përdoret në ndërtimtari; mbushës për trajtimin 

e sipërfaqeve para se të ngjyrosen (të cilët nuk janë përfshirë në klasa tjera).   

2   Ngjyra; vernik; llaqe; gllazurë (material  rrafshues); shtresë për mveshje; mjete për 

mbrojtje nga korrozioni; nënshtresa (baza) për ngjyrë; colorant (ngjyrosës); materiale për 

ngjyrosje; pastë për ngjyrosje; mjete  bazike për trajtimin e sipërfaqeve para ngjyrosjes 

(mordants), përforcues për ngjyra; fiksues; sikativ (mjete për tharje) për ngjyra; rrëshira 

natyrale të papërpunuara; preparate për zbërthim  dhe lidhje  të ngjyrave dhe llaqeve; tretës 

për zbërthimin e ngjyrave; mjete për mbrojtjen e drurit,  mjete bazike për trajtimin e 

sipërfaqeve të drurit dhe vajra për mbrojtje të drurit; ngjyra duke përfshirë dhe ngjyra 

strukturale; ngjyra baktericide dhe /ose fungicide; mjete për mbrojtje nga korrozioni; 

preparate mbrojtëse për metal; metale në formë foljesh dhe pluhuri  për piktorë, dekoraterë, 

shtypësa dhe artistë   

19   Materiale ndertimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, posaçërisht profile 

binaresh (shina të profilizuar) dhe profile këndore, profile fundore;pjesë për rregullim dhe 

nivelizim, distancues për përdorim  në  ndërtimtari, pragje, çdo gjë jo nga metali apo 

kryesisht jo nga metali;guri natyral dhe artificial;llaç (material ndërtimor);kuarc;gips 

(material ndërtimor);materiale për mveshje;panela për mure dhe tavane (plafone)[jo nga 

metali apo kryesisht jo nga metali të dedikuara për ndërtimtari];bashkedyzime për 

përforcime të thurjeve (pëlhurave)  të dedikuara  për ndërtimtari;mjete për mbushje 

(material ndërtimor);materiale ndërtimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, 

posaçërisht materiale stabilizuese.   

 

 

 

(111)  22907 

(151)  04/04/2018 

(181)  03/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/815 

(732)  DAW SE Rossdörfer Str. 50 64372 

Ober-Ramstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ALPINA 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në industri;produkte për ruajtjen dhe 

hidroizilimin e materialeve ndertimore, pllaka të kulmeve, beton dhe cement, pos ngjyrave 

dhe vajrave;rrëshirë e papërpunuar artificiale e sintetike dhe plastikë e papërpunuar;tretësa 

(kimik);tretësat për vernik dhe llaqe;adhezivë (ngjitës) të cilët perdoren në industri;ngjitës 

(adhezivë) për tapeta;adhezivë (ngjitës) i cili përdoret në ndërtimtari;mbushës për trajtimin 

e sipërfaqeve para se të ngjyrosen (të cilët nuk janë përfshirë në klasa tjera).   

2   Ngjyra; vernik; llaqe; gllazurë (material  rrafshues); shtresë për mveshje; mjete për 

mbrojtje nga korrozioni; nënshtresa (baza) për ngjyrë; colorant (ngjyrosës); materiale për 

ngjyrosje; pastë për ngjyrosje; mjete  bazike për trajtimin e sipërfaqeve para ngjyrosjes 
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(mordants), përforcues për ngjyra; fiksues; sikativ (mjete për tharje) për ngjyra; rrëshira 

natyrale të papërpunuara; preparate për zbërthim  dhe lidhje  të ngjyrave dhe llaqeve; tretës 

për zbërthimin e ngjyrave; mjete për mbrojtjen e drurit,  mjete bazike për trajtimin e 

sipërfaqeve të drurit dhe vajra për mbrojtje të drurit; ngjyra duke përfshirë dhe ngjyra 

strukturale; ngjyra baktericide dhe /ose fungicide; mjete për mbrojtje nga korrozioni; 

preparate mbrojtëse për metal; metale në formë foljesh dhe pluhuri  për piktorë, dekoraterë, 

shtypësa dhe artistë.   

19   Materiale ndertimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, posaçërisht profile 

binaresh (shina të profilizuar) dhe profile këndore, profile fundore; pjesë për rregullim dhe 

nivelizim, distancues për përdorim  në  ndërtimtari, pragje, çdo gjë jo nga metali apo 

kryesisht jo nga metali; guri natyral dhe artificial; llaç (material ndërtimor); kuarc; gips 

(material ndërtimor); materiale për mveshje; panela për mure dhe tavane (plafone)[jo nga 

metali apo kryesisht jo nga metali të dedikuara për ndërtimtari]; bashkedyzime për 

përforcime të thurjeve (pëlhurave)  të dedikuara  për ndërtimtari; mjete për mbushje 

(material ndërtimor); materiale ndërtimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, 

posaçërisht materiale stabilizuese   

 

 

 

(111)  22909 

(151)  04/04/2018 

(181)  03/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/816 

(591)  zi, kaltërt, gjelbërt, verdhë, kuqe, 

portokalli, vjollcë (violet) 

(732)  DAW SE Rossdörfer Str. 50             

64372 Ober-Ramstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në industri; produkte për ruajtjen dhe 

hidroizilimin e materialeve ndertimore, pllaka të kulmeve, beton dhe cement, pos ngjyrave 

dhe vajrave; rrëshirë e papërpunuar artificiale e sintetike dhe plastikë e papërpunuar; tretësa 

(kimik); tretësat për vernik dhe llaqe; adhezivë (ngjitës) të cilët perdoren në industri; ngjitës 

(adhezivë) për tapeta; adhezivë (ngjitës) i cili përdoret në ndërtimtari; mbushës për trajtimin 

e sipërfaqeve para se të ngjyrosen (të cilët nuk janë përfshirë në klasa tjera).   

2   Ngjyra; vernik; llaqe; gllazurë (material  rrafshues); shtresë për mveshje; mjete për 

mbrojtje nga korrozioni; nënshtresa (baza) për ngjyrë; colorant (ngjyrosës); materiale për 

ngjyrosje; pastë për ngjyrosje; mjete  bazike për trajtimin e sipërfaqeve para ngjyrosjes 

(mordants), përforcues për ngjyra; fiksues; sikativ (mjete për tharje) për ngjyra; rrëshira 

natyrale të papërpunuara; preparate për zbërthim  dhe lidhje  të ngjyrave dhe llaqeve; tretës 

për zbërthimin e ngjyrave; mjete për mbrojtjen e drurit,  mjete bazike për trajtimin e 
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sipërfaqeve të drurit dhe vajra për mbrojtje të drurit; ngjyra duke përfshirë dhe ngjyra 

strukturale; ngjyra baktericide dhe /ose fungicide; mjete për mbrojtje nga korrozioni; 

preparate mbrojtëse për metal; metale në formë foljesh dhe pluhuri  për piktorë, dekoraterë, 

shtypësa dhe artistë   

17   Materiale për mbyllje (per ndalim  te rrjedhjes se fluideve), mbrojtje nga nxehtësia dhe 

për  izolim;  ngjyra izoluese, vernik izolues, pëlhura (thurje) izoluese, gips izolues; materje 

për izolimin e ndërtimeve nga  lagështia; rrëshira artificiale dhe sintetike (si produkte 

gjysëm  te përfunduara); pëlhura në formë të pjesëve për sisteme izoluese të përbëra 

(kompozite)  të nxehtësisë; shirita (breze) izoluese; materiale për izolimin e nxehtësisë; 

panela  izoluese; baza në formë të rrjetave nga fijet e qelqëta dhe/ose plastika, si pjesë e 

sistemeve kompozite (komplekse)  të izolimit të nxemjes; folije plastike pos atyre për 

qellime paketimi; shirita ngjitëse dhe breze të ngushtë (strips) për ndërtesa   

19   Materiale ndertimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, posaçërisht profile 

binaresh (shina të profilizuar) dhe profile këndore, profile fundore; pjesë për rregullim dhe 

nivelizim, distancues për përdorim  në  ndërtimtari, pragje, çdo gjë jo nga metali apo 

kryesisht jo nga metali; guri natyral dhe artificial; llaç (material ndërtimor); kuarc; gips 

(material ndërtimor); materiale për mveshje; panela për mure dhe tavane (plafone)[jo nga 

metali apo kryesisht jo nga metali të dedikuara për ndërtimtari]; bashkedyzime për 

përforcime të thurjeve (pëlhurave)  të dedikuara  për ndërtimtari; mjete për mbushje 

(material ndërtimor); materiale ndërtimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, 

posaçërisht materiale stabilizuese   

 

 

 

(111)  22911 

(151)  04/04/2018 

(181)  03/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/817 

(591)  zi, kaltërt, gjelbërt, verdhë, kuqe, 

portokalli, vjollcë (violet) 

(732)  DAW SE Rossdörfer Str. 50             

64372 Ober-Ramstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në industri; produkte për ruajtjen dhe 

hidroizilimin e materialeve ndertimore, pllaka të kulmeve, beton dhe cement, pos ngjyrave 

dhe vajrave; rrëshirë e papërpunuar artificiale e sintetike dhe plastikë e papërpunuar; tretësa 

(kimik); tretësat për vernik dhe llaqe; adhezivë (ngjitës) të cilët perdoren në industri; ngjitës 

(adhezivë) për tapeta; adhezivë (ngjitës) i cili përdoret në ndërtimtari; mbushës për trajtimin 

e sipërfaqeve para se të ngjyrosen (të cilët nuk janë përfshirë në klasa tjera).   

2   Ngjyra; vernik; llaqe; gllazurë (material  rrafshues); shtresë për mveshje; mjete për 

mbrojtje nga korrozioni; nënshtresa (baza) për ngjyrë; colorant (ngjyrosës); materiale për 

ngjyrosje; pastë për ngjyrosje; mjete  bazike për trajtimin e sipërfaqeve para ngjyrosjes 
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(mordants), përforcues për ngjyra; fiksues; sikativ (mjete për tharje) për ngjyra; rrëshira 

natyrale të papërpunuara; preparate për zbërthim  dhe lidhje  të ngjyrave dhe llaqeve; tretës 

për zbërthimin e ngjyrave; mjete për mbrojtjen e drurit,  mjete bazike për trajtimin e 

sipërfaqeve të drurit dhe vajra për mbrojtje të drurit; ngjyra duke përfshirë dhe ngjyra 

strukturale; ngjyra baktericide dhe /ose fungicide; mjete për mbrojtje nga korrozioni; 

preparate mbrojtëse për metal; metale në formë foljesh dhe pluhuri  për piktorë, dekoraterë, 

shtypësa dhe artistë   

17   Materiale për mbyllje (per ndalim  te rrjedhjes se fluideve), mbrojtje nga nxehtësia dhe 

për  izolim;  ngjyra izoluese, vernik izolues, pëlhura (thurje) izoluese, gips izolues; materje 

për izolimin e ndërtimeve nga  lagështia; rrëshira artificiale dhe sintetike (si produkte 

gjysëm  te përfunduara); pëlhura në formë të pjesëve për sisteme izoluese të përbëra 

(kompozite)  të nxehtësisë; shirita (breze) izoluese; materiale për izolimin e nxehtësisë; 

panela  izoluese; baza në formë të rrjetave nga fijet e qelqëta dhe/ose plastika, si pjesë e 

sistemeve kompozite (komplekse)  të izolimit të nxemjes; folije plastike pos atyre për 

qellime paketimi; shirita ngjitëse dhe breze të ngushtë (strips) për ndërtesa   

19   Materiale ndertimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, posaçërisht profile 

binaresh (shina të profilizuar) dhe profile këndore, profile fundore; pjesë për rregullim dhe 

nivelizim, distancues për përdorim  në  ndërtimtari, pragje, çdo gjë jo nga metali apo 

kryesisht jo nga metali; guri natyral dhe artificial; llaç (material ndërtimor); kuarc; gips 

(material ndërtimor); materiale për mveshje; panela për mure dhe tavane (plafone)[jo nga 

metali apo kryesisht jo nga metali të dedikuara për ndërtimtari]; bashkedyzime për 

përforcime të thurjeve (pëlhurave)  të dedikuara  për ndërtimtari; mjete për mbushje 

(material ndërtimor); materiale ndërtimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, 

posaçërisht materiale stabilizuese   

 

 

 

(111)  22912 

(151)  04/04/2018 

(181)  03/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/818 

(732)  DAW SE Rossdörfer Str. 50             

64372 Ober-Ramstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  CAPAROL 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në industri; produkte për ruajtjen dhe 

hidroizilimin e materialeve ndertimore, pllaka të kulmeve, beton dhe cement, pos ngjyrave 

dhe vajrave; rrëshirë e papërpunuar artificiale e sintetike dhe plastikë e papërpunuar; tretësa 

(kimik); tretësat për vernik dhe llaqe; adhezivë (ngjitës) të cilët perdoren në industri; ngjitës 

(adhezivë) për tapeta; adhezivë (ngjitës) i cili përdoret në ndërtimtari; mbushës për trajtimin 

e sipërfaqeve para se të ngjyrosen (të cilët nuk janë përfshirë në klasa tjera).   

2   Ngjyra; vernik; llaqe; gllazurë (material  rrafshues); shtresë për mveshje; mjete për 

mbrojtje nga korrozioni; nënshtresa (baza) për ngjyrë; colorant (ngjyrosës); materiale për 

ngjyrosje; pastë për ngjyrosje; mjete  bazike për trajtimin e sipërfaqeve para ngjyrosjes 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

812 

 

(mordants), përforcues për ngjyra; fiksues; sikativ (mjete për tharje) për ngjyra; rrëshira 

natyrale të papërpunuara; preparate për zbërthim  dhe lidhje  të ngjyrave dhe llaqeve; tretës 

për zbërthimin e ngjyrave; mjete për mbrojtjen e drurit,  mjete bazike për trajtimin e 

sipërfaqeve të drurit dhe vajra për mbrojtje të drurit; ngjyra duke përfshirë dhe ngjyra 

strukturale; ngjyra baktericide dhe /ose fungicide; mjete për mbrojtje nga korrozioni; 

preparate mbrojtëse për metal; metale në formë foljesh dhe pluhuri  për piktorë, dekoraterë, 

shtypësa dhe artistë   

17   Materiale për mbyllje (per ndalim  te rrjedhjes se fluideve), mbrojtje nga nxehtësia dhe 

për  izolim;  ngjyra izoluese, vernik izolues, pëlhura (thurje) izoluese, gips izolues; materje 

për izolimin e ndërtimeve nga  lagështia; rrëshira artificiale dhe sintetike (si produkte 

gjysëm  te përfunduara); pëlhura në formë të pjesëve për sisteme izoluese të përbëra 

(kompozite)  të nxehtësisë; shirita (breze) izoluese; materiale për izolimin e nxehtësisë; 

panela  izoluese; baza në formë të rrjetave nga fijet e qelqëta dhe/ose plastika, si pjesë e 

sistemeve kompozite (komplekse)  të izolimit të nxemjes; folije plastike pos atyre për 

qellime paketimi; shirita ngjitëse dhe breze të ngushtë (strips) për ndërtesa   

19   Materiale ndertimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, posaçërisht profile 

binaresh (shina të profilizuar) dhe profile këndore, profile fundore; pjesë për rregullim dhe 

nivelizim, distancues për përdorim  në  ndërtimtari, pragje, çdo gjë jo nga metali apo 

kryesisht jo nga metali; guri natyral dhe artificial; llaç (material ndërtimor); kuarc; gips 

(material ndërtimor); materiale për mveshje; panela për mure dhe tavane (plafone)[jo nga 

metali apo kryesisht jo nga metali të dedikuara për ndërtimtari]; bashkedyzime për 

përforcime të thurjeve (pëlhurave)  të dedikuara  për ndërtimtari; mjete për mbushje 

(material ndërtimor); materiale ndërtimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, 

posaçërisht materiale stabilizuese   

 

 

 

(111)  22989 

(151)  12/04/2018 

(181)  04/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/823 

(300)  538416  28/03/2017  CZ 

(732)  ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava 

Klementa 869 Mladá Boleslav II CZ - 293 01 

Mladá Boleslav, CZ 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  ŠKODA 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Kamionët, transportues me rimorkio, furgonë, transportues me rimorkio për 

ngarkesa te vogla dhe pjesët e tyre   
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(111)  22927 

(151)  05/04/2018 

(181)  04/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/824 

(732)  ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav II 

CZ - 293 01 Mladá Boleslav, CZ 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat dhe pjesët e tyre, te gjitha të përfshira ne këtë  klasë   

 

 

 

(111)  23018 

(151)  19/04/2018 

(181)  05/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/829 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 4 

86690 Mertingen Germany, DE 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht; produktet e qumështit, përkatësisht qumështë për pije, qumësht i 

fermentuar, dhallë; jogurt; jogurt frutash; pije me bazë të jogurtit; jogurt çokollatë ose 

kakao; pije jo-alkoolike me qumësht të përzier; kefir; ajkë; djathë i butë i bardhë; djathë i 

butë i bardhë me fruta; ëmbelësira me bazë qumështin, që përmbajnë aromatizues me 

xhelatinë dhe/ose nisheste si faktor përbërës; gjalpë; djathë dhe produktet e djathit; qumësht 

dhe kumshtë në formë pluhuri si ushqim, me ose pa aditiv; lyrës (të cilët përmbajnë 

yndyrë); ajkë qumështi e rrahur; kumshtë   

30   Puding, akull për ushqim; pluhur për akullore, produkte dhe pjekurina bukëpjekësish 

me përdorim afatëgjatë, veçanërisht tortë të vogla të gatshme dhe biskota të mbushura në 

mes; pije me bazë kakao; pudig nga orzi   

 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

814 

 

 

 

(111)  23042 

(151)  27/04/2018 

(181)  06/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/830 

(732)  Greek Cooperative Cigarette 

Manufacturing Company – SEKAP S.A. 6th 

km Xanthi-Kavala National Rd.67100 Xanthi 

Greece, GR 

(740)  Virtyt Ibrahimaga (Nr. regj.024) 

Rr.Fehmi Agani 1/16, Prishtinë 

 
 

(540)  COOPER 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, cigare, artikuj të duhanit, shprepësa   

 

 

 

(111)  22950 

(151)  10/04/2018 

(181)  06/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/834 

(732)  World Vision International 

800 West Chestnut Avenue 91016 Monrovia 

, California, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   filma dhe slide, kaseta audio dhe video të pararegjistruara, kompakt disqe, DVD 

dhe revista e gazeta të shkarkueshmeqë kanë të bëjnë me lehtësimin e urisë, lehtësimin 

evarfërisë, ndihmën mjekësore, projektet e pastrimit të ujit, parandalimin e sëmundjeve, 

mungesën e strehimit, zhvillimin e strehimit, ndihmën për refugjatët, sponsorizimin e 

fëmijve, ndihmën humanitare, zhvilliminekonomik dhe të komunitetit, të drejtat e njeriut, 

drejtësinë shoqërore, paqen dhe konfliktet, dhunën në familje, të drejtat е fëmijëve, 

krishtërimin, fenë dhe spiritualizmin (çështjet e shpirtit).   

16   broshura, gazeta, pamflete, lajme të shkurtra dhe revista në fushat e ndihmave që kanë 

të bëjnë me lehtësimin e urisë,lehtësimin e varfërisë, ndihmën mjekësore, projektet e 

pastrimit të ujit, parandalimin e sëmundjeve, mungesën e strehimit, zhvillimin e strehimit, 

ndihmën për refugjatët, sponsorizimin e fëmijve, ndihmën humanitare, zhvillimin 

ekonomik dhe të komunitetit, të drejtat e njeriut, drejtësinë shoqërore, paqen dhe konfliktet, 

dhunën në familje, të drejtat e fëmijëve, krishtërimin, fenë dhe spiritualizmin   

36   shërbime për ngritjen e fondeve të bamirësisë për zhvillimin e komunitetit, programeve 

humanitare dhe programeve fetare; shërbime bamirësie për dhënien e ndihmës financiar për 

fëmijët në nevojë në mbarë botën nëpërmjet sponsorizimit të fëmijëve; dhënie e shërbimeve 

për mbledhjen e fondeve dhe të informacionit në lidhje me mbledhjen e fondeve të 

bamirësisë nëpërmjet një rrjeti global të komunikimi   
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41   shërbime bamirëse që japin trajnime dhe programme edukimi në lidhje me lehtësimin e 

urisë, lehtësimin e varfërisë, ndihmën mjekësore, projektet e pastrimit të ujit, 

parandalimin e sëmundjeve, mungesën e strehimit, zhvillimin e strehimit, ndihmën për 

refugjatët, sponsorizimin e fëmijve, ndihmën humanitare, zhvillimin  ekonomik dhe të 

komunitetit, të drejtat e njeriut, drejtësinë shoqërore, paqen dhe konfliktet, dhunën në 

familje, të drejtat e fëmijëve, krishtërimin, fenë dhe spiritualizmin; këshillime mbi të 

mësuarit e fëmijëve të moshës shkollore;këshillime në fushat e shëndetësisë dhe të 

mirëqenies, formimit të aftësive për përballimin e jetës, vlerat, etikën çështjet shoqërore 

dhe fenë; shërbime bamirëse që japing trajnime në fusha të tilla si zhvillimi i lidershipit dhe 

I aftësive menaxheriale, zhvillimi organizativ, funksionimi i organizatave bamirëse, 

zhvillimi i komunitetit, dhe puna me të rinjtë në rrezik; shërbime bamirëse që sigurojnë 

pajisje shkollore për fëmijët në nevojë dhe shkollat me të ardhura të ulëta; dhënie e klasave, 

leksioneve dhe mësimeve individuale fëmijëve jetimë dhe personave të tjerë në fushën 

e besimit fetar që nuk emërtohet i krishterë   

43   shërbime bamirëse që sigurojnë ushqim dhe strehim të përkohshëm për personat në 

nevojë; që japin informacion nëpërmjet një rrjeti global komunikimi lidhur me sigurimin 

e ushqimit dhe të strehimit të përkohshëm për personat në nevojë   

44   shërbime bamirëse që sigurojnë furnizime mjekësore, shërbime jekësore,ndihmë 

mjekësore, këshillime psikologjike, mjekim dhe kontroll shëndetësor për personat në 

nevojë; japin informacion nëpërmjet një rrjeti global komunikimi lidhur me sigurimin e 

furnizimeve mjekësore, shërbimeve mjekësore, ndihmën mjekësore, këshillimin 

psikologjik, mjekimin dhe kontrollin shëndetësor për personat në nevojë   

45   shërbime bamirëse që sigurojnë veshje dhe sende personale të kujdesit për personat në 

nevojë;shërbime Ministeriale dhe evangjelistike;dhënie informacioni nëpërmjet një rrjeti 

global komunikimi lidhur me krishtërimin, fenë, spiritualitetin, 

Ministrinë Kristiane, dhe dhënien e veshjeve personave në nevojë   

 

 

 

(111)  22921 

(151)  05/04/2018 

(181)  07/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/835 

(732)  Lulzim Osmani Rr , Llapi 32 , 11000 

Podujeve, KS 

(740)  Lulzim Osmani Rr , Llapi 32 , 11000 

Podujeve 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi , peshku, shpezet dhe kafshe gjahu; ekstraktet nga mishi; konzervuar, 

ngrire, frutat dhe perimet te thara dhe te ziera; pelte, gjem, komposto; veze, qumshte dhe 

prodhimet nga qumshti; vaji ushqimor dhe yndyrat   

32   Birrat, uji mineral dhe i gazuar dhe pijet tjera jo alkoholike; pijet nga frutet dhe lengje 

nga frutet, sirupet dhe preparatet tjera per prodhimin e pijeve   
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(111)  22977 

(151)  11/04/2018 

(181)  07/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/836 

(732)  Zino Davidoff SA Rue Faucigny 5 

1700 Fribourg Switzerland, CH 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  COOL WATER 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe substancat e tjera për përdorimin në lavanderi; 

preparate për fërkim dhe gërryerje, pastrim dhe shkëlqim; sapun; parfumeri; vajra 

esenciale; kozmetikë; losione për flokë; pasta për dhëmbë; ujëra aromatikë; parfum të 

lëngshëm, përkatësisht ujë të freskët aromatik; ujë kolonje (një ujë për tualet me aromë të 

butë); ujë për tualet; ujë parfumi; parfume; produkte për pastrim; shampo; xhel për dush; 

xhel për vaskë;  materie e lëngshëm vaske për përdorim në kozmetikë; materie e lëngshëm 

dushi për përdorim në kozmetikë; xhel për shkumë në vaskë; xhel për shkumë të dushit;  

materie të lëngshme për shkumë vaske; materie të lëngshme për shkumë dushi; kripëra për 

vaskë; losione kozmetike për lëkurë; produkte higjenik për kujdes të trupit; produkte për 

rrezitje; kremra për rrezitje; produkte stimuluese për kujdesin e trupit; kremra për trup për 

përdorim kozmetik; krem për trup me koncentrate hidratuese; kremra për përdorim para 

rroje; sapun për rroje; krem për rroje; xhel për rroje; produkte për përdorim pas rroje; në 

veçanti yndyrë (balsam) për përdorim pas rroje, ujë kolonje për përdorim pas rroje, vajra 

për përdorim pas rroje, kremra për përdorim pas rroje, xhel për përdorim pas rroje, pudër 

për përdorim pas rroje, losion për përdorim pas rroje; deodorant sapun; deodorant spërkatës 

për përdorim personal; deodorant sapun (stik) për përdorim personal; antiperspirant 

(deodorant për lëkurë të ndjeshme)   

 

 

 

(111)  22961 

(151)  10/04/2018 

(181)  07/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/841 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, KS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  MUSIC MEMOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik  për përdorim në lidhje me kompozimin 

e muzikës dhe shkruarjen e këngëve; softuer kompjuterik i përdorur për të analizuar, 

incizuar, dhe katalog melodish, performancave vokale, instrumenteve muzikore, 
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kompozimeve muzikore, dhe notat muzikore; aparatura për incizimin dhe reprodukimin e 

zerit; mikset zëri, video dhe dixhitale; zmadhues zëri; pranues zëri; pajisje per deshifrimin e 

zerit (audio decoders); softuer kompjuterik për krijim, autorësi, shpërndarje, shkarkimin, 

bartjen, pranimin, leshimin, ndërhyrjen, ektraktimin, kodimin, deshifrimin, shfaqjen, 

ruajtjen dhe organizimin e tekstit, të dhënave, grafikave, imazheve, zërit, videos dhe 

përmbajtjeve të tjera multimediale, publikimeve elektronike, dhe lojerave elektronike; 

softuer kompjuterik për përdorim në regjistrimin, organizimin, transmetimin, manipulimin, 

dhe rishikimin e tekstit, të dhënave, dosjeve të zërit, dosjeve të videove dhe lojërave 

elektronike  në lidhje me kompjuterët, televizionet, kutit për vendosjen e televizioneve 

kabllor, leshues (player) zeri, leshues I videove, media leshues, telefona dhe pajisje 

dixhitale që mbahen në dorë; softuer kompjuterik për përdorim në pajisjet elektronike 

dixhitale mobilë që mbahen në dorë dhe përdorues të tjerë elektronik   

 

 

 

(111)  23028 

(151)  24/04/2018 

(181)  10/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/842 

(732)  GUCCIO GUCCI S.P.A. Via 

Tornabuoni 73/R  50123 Firenze, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  GUCCI 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; marketing; marketing i ngjarjeve; menaxhim biznesi; administrim 

biznesi; funksione të zyrës; promovim, reklamim dhe marketing on-line ( në linjë) në faqe 

të internetit; organizimin,drejtimin dhe promovimin e ngjarje speciale për qëllime tregtare 

dhe reklamuese; reklamim i publicitetit përmes transmetimit on-line ( në linjë) për palët e 

treta nëpërmjet rrjeteve elektronike të komunikimeve; shërbimet e shitjes me pakicë on-

line( në linjë) dhe shërbimet e shitjes me pakicë qe ka të bëj me lëkuren dhe imitim të 

lëkurës; lëkur të kafshëve; lëkur; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrellë dhe çadra; bastun 

për ecje; kamxhik; veshje prej rripave dhe takëme; çanta; çanta krahu; çanta dore; çanta 

bartëse; çanta beli; çanta për bartjen e foshnjave; çanta për blerje; çantë kampimi; çantë për 

bartje; çantë dore për mbrëmje; çantë dore pa mbajtëse ; kuletë;  çantë dore me mbajtëse; 

këllëf lëkure për kredit kartelat dhe mbajtëse; këllëf për biznes kartelat; valixhe udhëtimi 

prej lëkure; çantë e mbathjeve për udhëtim; valixhe e vogël; valixhe për atashe; çanta të 

vogla prej lëkure;valixhe bartëse me këllëf të bëra prej lëkure; çanta shkollore dhe çanta 

krahu; valixhe; çanta sportive; çanta dhe bartëse për veshje sportive; mbajtëse e çelësave të 

bëra prej lëkure; çanta shpine; çanta shpine me xhepa qe përdoren për alpinizëm; çanta 

mbartëse; shitja e çantave të zbrazëta në formë të kutive; shitja për çanta rroje të zbrazëta; 

çanta plazhi; veshje; këpucë dhe kapele; organizimi shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese   
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(111)  22951 

(151)  10/04/2018 

(181)  10/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/843 

(591)  e zeze, e bardhe, e pembe 

(732)  Mediabox Broadcasting International 

Ltd. Building 3, Chiswick Park 566 Chiswick 

High Road London W4 5YA, UK 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate për magazinimin, regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e tingujve 

dhe/ose mesazheve; filma kinematografik; video shirita; kompakt disqe, video disqe dhe 

regjistrime audio vizuale; regjistrime në shirita magnetike me tinguj dhe/ose imazhe; 

kompakt disqe (CD); regjistrimet audio; regjistrimet e fotografive dhe disketave; sisteme 

kompjuterike interaktive; transportuesit e të dhënave magnetik dhe me fije (fibra) optike; 

pajisje dhe aparate për telekomunikim dhe për konvertimin e filmit dhe videove në program 

interaktiv dhe të ngjeshur (kompresuar) në mënyrë digjitale; harduer dhe softuer; 

kompjuterë dhe programe kompjuterike; pajisjet e telekomandës së televizionit, 

konvertuesit televizivë dhe pajisjet përkatëse në fushën e programimit televiziv të 

ndërlidhura dhe të ngjeshura (kompresuar) digjitale dhe për përdorim lidhur me 

transmetimin me fije (fibra) optike, transmetimet televizive kabllore dhe satelitore; lojëra 

me softuer; softuer interaktiv për argëtim që shkarkohet për të lozur lojëra me kompjuter; 

softuer interaktiv multimedial për të luajtur lojëra; pjesë për të gjitha mallrat e cekura më 

lartë   

38   Shërbime të telekomunikimit; transmetimet e programeve të radios dhe televizive; 

transmetimet digjitale për audio dhe video transmetime, duke përfshirë transmetimet të 

radios, televizionit, satelitor, kabllor, internet i brendshëm dhe nëpërmjet mjeteve tjera 

elektronike; ofrimi i lidhjeve elektronike të telekomunikimit; ofrimi i qasjes në rrjetet e 

telekomunikimit; ofruesit e shërbimeve të internetit; komunikimi përmes terminaleve 

(stacioneve) kompjuterike;  komunikimet interaktive përmes internetit, rrjetit kabllor ose 

forma tjera për transferimin e të dhënave; transmetimi  televiziv kabllor; dhënia me qera e 

aparateve për (tele) komunikim, shërbimet e rrjeteve të telekomunikimit, duke përfshirë 

edhe shërbimet e informacionit të televizionit kabllor; informata dhe konsultime lidhur më 

shërbimet e sipërpërmendura; të gjitha shërbimet e lartcekura, të ofruara ose jo përmes 

kanaleve elektronike, përfshirë radiot, televizionet, teletekstin dhe internetin; asnjë nga 

shërbimet e sipërpërmendura në kontekstin e një kanali televiziv muzikor   

41   Argëtimi-zbavitja; përpilimi, prodhimi, udhëheqja, drejtimi dhe realizimi i programeve 

radio dhe televizive, filmave dhe videove; prodhimi, interpretimi dhe udhëheqja-drejtimi i 

produksioneve  audio vizuale; shërbime të prodhimit të filmave; aranzhimi dhe organizimi i 

ngjarjeve edukative, kulturore, muzikore dhe sportive, përfshirë seminare; prezantimi i 

programeve muzikore dhe argëtuese, duke përfshirë përmes radios, televizionit, kabllos, 

internetit, satelitit, dhe mjeteve elektronike; publikimi, redaktimi, dhënia me qera dhe 

shpërndarja e librave, gazetave, revistave dhe botimeve tjera periodike në formë të shtypur; 

ofrimi i lojërave interaktive drejtpërdrejtë përmes rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve të 

komunikimit botëror (global); shërbimet e lojërave drejtpërdrejtë (on-line); informata dhe 
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konsultime lidhur me shërbimet e sipërpërmendura; të gjitha shërbimet e sipërpërmendura, 

të siguruara ose jo përmes kanaleve elektronike, duke përfshirë radiot, televizionet, 

teletekstin dhe internetin; asnjë nga shërbimet e sipërpërmendura në kontekstin e një kanali 

televiziv muzikor   

 

 

 

(111)  22948 

(151)  10/04/2018 

(181)  10/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/844 

(732)  Mediabox Broadcasting International 

Ltd. Building 3, Chiswick Park 

566 Chiswick High Road London W4 5YA 

United Kingdom, UK 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  

 
 

(540) FASHIONBOX 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate për magazinimin, regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e tingujve 

dhe/ose mesazheve; filma kinematografik; video shirita; kompakt disqe, video disqe dhe 

regjistrime audio vizuale; regjistrime në shirita magnetike me tinguj dhe/ose imazhe; 

kompakt disqe (CD); regjistrimet audio; regjistrimet e fotografive dhe disketave; sisteme 

kompjuterike interaktive; transportuesit e të dhënave magnetik dhe me fije (fibra) optike; 

pajisje dhe aparate për telekomunikim dhe për konvertimin e filmit dhe videove në program 

interaktiv dhe të ngjeshur (kompresuar) në mënyrë digjitale; harduer dhe softuer; 

kompjuterë dhe programe kompjuterike; pajisjet e telekomandës së televizionit, 

konvertuesit televizivë dhe pajisjet përkatëse në fushën e programimit televiziv të 

ndërlidhura dhe të ngjeshura (kompresuar) digjitale dhe për përdorim lidhur me 

transmetimin me fije (fibra) optike, transmetimet televizive kabllore dhe satelitore; lojëra 

me softuer; softuer interaktiv për argëtim që shkarkohet për të lozur lojëra me kompjuter; 

softuer interaktiv multimedial për të luajtur lojëra; pjesë për të gjitha mallrat e cekura më 

lartë   

38   Shërbime të telekomunikimit; transmetimet e programeve të radios dhe televizive; 

transmetimet digjitale për audio dhe video transmetime, duke përfshirë transmetimet të 

radios, televizionit, satelitor, kabllor, internet i brendshëm dhe nëpërmjet mjeteve tjera 

elektronike; ofrimi i lidhjeve elektronike të telekomunikimit; ofrimi i qasjes në rrjetet e 

telekomunikimit; ofruesit e shërbimeve të internetit; komunikimi përmes terminaleve 

(stacioneve) kompjuterike;  komunikimet interaktive përmes internetit, rrjetit kabllor ose 

forma tjera për transferimin e të dhënave; transmetimi  televiziv kabllor; dhënia me qera e 

aparateve për (tele) komunikim, shërbimet e rrjeteve të telekomunikimit, duke përfshirë 

edhe shërbimet e informacionit të televizionit kabllor; informata dhe konsultime lidhur më 

shërbimet e sipërpërmendura; të gjitha shërbimet e lartcekura, të ofruara ose jo përmes 

kanaleve elektronike, përfshirë radiot, televizionet, teletekstin dhe internetin; asnjë nga 

shërbimet e sipërpërmendura në kontekstin e një kanali televiziv muzikor   

41   Argëtimi-zbavitja; përpilimi, prodhimi, udhëheqja, drejtimi dhe realizimi i programeve 

radio dhe televizive, filmave dhe videove; prodhimi, interpretimi dhe udhëheqja-drejtimi i 
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produksioneve  audio vizuale; shërbime të prodhimit të filmave; aranzhimi dhe organizimi i 

ngjarjeve edukative, kulturore, muzikore dhe sportive, përfshirë seminare; prezantimi i 

programeve muzikore dhe argëtuese, duke përfshirë përmes radios, televizionit, kabllos, 

internetit, satelitit, dhe mjeteve elektronike; publikimi, redaktimi, dhënia me qera dhe 

shpërndarja e librave, gazetave, revistave dhe botimeve tjera periodike në formë të shtypur; 

ofrimi i lojërave interaktive drejtpërdrejtë përmes rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve të 

komunikimit botëror (global); shërbimet e lojërave drejtpërdrejtë (on-line); informata dhe 

konsultime lidhur me shërbimet e sipërpërmendura; të gjitha shërbimet e sipërpërmendura, 

të siguruara ose jo përmes kanaleve elektronike, duke përfshirë radiot, televizionet, 

teletekstin dhe internetin; asnjë nga shërbimet e sipërpërmendura në kontekstin e një kanali 

televiziv muzikor   

 

 

 

(111)  22920 

(151)  05/04/2018 

(181)  11/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/845 

(732)  Vivo Mobile Communication Co., 

Ltd.  283#, BBK Road, Wusha, Chang'An 

Dongguan, Guangdong China, CN 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; Softuerë për lojëra kompjuterike; Program i sistemit operativ; 

Kompjutere tabletë; Terminale interaktive të ekranit me prekje; Syze të mençura; Orë të 

mençura; Unaza të mençura; Aplikacionet e shkarkueshme për telefonat mobil; Softvere 

për lojëra reale virtuale; Softvere për njohjen e gjesteve; Pajisjet për njohjen e fytyrës; 

Telefona të mençur; Telefona mobil; Aparate telefonike; Instrumente të navigimit; Aparate 

të Sistemit të pozicionimit global (GPS); Mbështjellës për telefonat e mençur; Këllëf për 

telefonat e mençur; Filma mbrojtës të përshtatur për telefonat e mençur; Gjurmues të 

aktivitetit që vendosen në trup; Telefona të mençur që vendosen në trup; Altoparlante 

Bluetooth; Kufje për telefona; Dëgjuese për telefona mobil; Kamera [fotografi]; Shkopinjë 

për selfie [monopode që mbahen me dorë]; Byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; Kabllo 

për USB; Bateritë elektrike; Mbushës për bateri; Bateri mbushese mobile (bateri 

rimbushese); Ekrani çfaqes për telefona celularë; Pajisje dhe pjesë të telefonave mobil   

 

 

 

(111)  22984 

(151)  12/04/2018 

(181)  11/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/847 

(732)  Hospira, Inc. 275 Northfield Drive, 

60045-2579 Lake Forest, Illinois, U.S.A., US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

(540)  INFLECTRA 
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Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve autoimune dhe çrregullimeve 

autoimune   

 

 

 

(111)  22914 

(151)  04/04/2018 

(181)  11/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/849 

(300)  54484/17  07/04/2017  CH 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A. 1800 

Vevey Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LUMIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparat elektrik per pergatitjen e pijeve te nxehta, pijeve te ftohta dhe pije te 

frigoriferit; makina elektrike te kafes, bersit elektrike te kafes dhe aparate per pergatitjen e 

kafes me filtrapjese dhe komponentet per te gjitha mallrat e lartpermendura.   

 

 

 

(111)  23036 

(151)  24/04/2018 

(181)  12/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/850 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Kline , KS 

(740)  Bujar Morina Fshati Gllarevë  32000 

Klinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Lodrat dhe gjësendet për loje; artikujt per gjimnastik dhe sporte qe nuk jane 

perfshire ne klasat tjera; dekorimet per pemen e Krishtlindjeve.   

35   Raklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre, shitje me pakice 

dhe shumice e lodrat dhe gjesendet per loje   
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(111)  22958 

(151)  10/04/2018 

(181)  13/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/851 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ISIGHT 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduerë kompjuterik;kamera;kamerë dhe video kamera të inkorporuara në 

kompjuterë, pajisje dixhitale elektronike të dorës, kompjutera tabletë, kompjutera laptopë, 

telefona celularë, harduerë kompjuterik që mund të vishet, pajisje dixhitale elektronike që 

mund të vishet, monitorë dhe ekrane   

 

 

 

(111)  22965 

(151)  10/04/2018 

(181)  13/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/852 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  KEYCHAIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për vërtetimin e identifikimit të 

përdoruesit; softuer kompjuterik për ofrimin e sigurisë dhe verifikimin e autenticitetit i cili 

u mundëson përdoruesve qasje të sigurt në aplikacione; softuer kompjuterik për krijimin, 

ruajtjen, transmetimin dhe enkriptimin e të dhënave   

 

 

 

(111)  22953 

(151)  10/04/2018 

(181)  13/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/853 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation, 300  Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, United States of 

America, US 

(540)   
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(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin në lavendari; 

preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryese; sapune; parfume, vajra esenciale, 

kozmetikë, kremra për flokë; pastat e dhëmbëve   

 

 

 

(111)  22955 

(151)  10/04/2018 

(181)  13/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/854 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation, 300  Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin në lavendari; 

preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryese; sapune; parfume, vajra esenciale, 

kozmetikë, kremra për flokë; pastat e dhëmbëve   

 

 

 

(111)  22952 

(151)  10/04/2018 

(181)  13/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/855 

(540)   
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(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation Park Avenue, New 

York, N.Y. 10022, United States of America, 

KS 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin në lavendari; 

preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryese; sapune; parfume, vajra esenciale, 

kozmetikë, kremra për flokë; pastat e dhëmbëve   

 

 

 

(111)  22979 

(151)  11/04/2018 

(181)  13/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/856 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation, 300  Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin në lavendari; 

preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryese; sapune; parfume, vajra esenciale, 

kozmetikë, kremra për flokë; pastat e dhëmbëve   

 

 

 

(111)  23039 

(151)  27/04/2018 

(181)  14/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/861 

(540)  TOMMY JEANS 
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(732)  Tommy Hilfiger Licensing B.V. 

Stadhouderskade 6 1054 ES Amsterdam 

The Netherlands, NL 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  

 
 

 

 

(511) 18   Lëkurë e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar dhe imitim i lekurës; lëkura të 

kafshëve; linjë e plotë e prodhimit të çantave; çanta sportive dhe atletike për të gjitha 

qëllimet; çanta për mbrëmje ; çanta për libra, çanta për mbartje (ngarkesë); çanta udhëtimi; 

çanta shpine; çanta dore; valixhe; çantë e vogël dore; valixhe e vogël; çanta udhëtimi; çanta 

shpine për kamping dhe çanta nga tekstili për pazar; çanta plazhi; çanta me rrota për pazar; 

çanta shkolle; çanta plastike për udhëtim; rripa për valixhe; çanta për mbrëmje; çanta të 

vogla dore pa rripa;  çanta udhëtimi që shiten të zbrazura; valixhe me rrota; kuleta të vogla 

për monedha; kuleta, kuleta xhepi; çanta për përdorim  nga të dyja anët (të dyanshme), 

çanta të vogla për monedha; këllëf për çelësa; këllëf lëkure për mbajtjen e kartelave të 

kreditit; këllëf të kombinuar për monedha dhe kartela të kreditit; këllëf për kartelë, këllëf 

kozmetike të zbrazura, këllëf dhe mbajtëse për produktet e kozmetikës; çanta për mbajtjen e 

pajisjeve për manikyr; çanta për mbajtjen e kozmetikës; ombrella, çadër dielli dhe shkop 

për ecje; kamxhik dhe shala kuajsh, rripa për kafshë; parzmore për kafshë; mbajtëse për 

kafshë; zbukurime lëkure për mobile; zorrë për të përgatitur suxhuk   

25   Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë dhe foshnje, domethënë, këmisha, këmisha golfi, 

bluza, bluza me mëngë të shkurta, bluza të thurura, xhupa, bluza, fanella nga tekstili i 

thurur, jaka golfi, pantallona të shkurta, pantallona të ngrohta elastike, kostume të ngrohta, 

xhaketë sportive, pallto sportive, pantallona, xhins (farmerka), funde, fustane, rroba 

dasmash (martese), kostume, pantallona të gjera, xhaketa pune, jelek, xhaketa, mantel, 

mantel shiu, gëzof me kapelë, kapelë e punuar nga një copë e trashë  lecke e leshtë e çarë 

në mes koke (ponchos - përdoret në Amerikën e jugut), rroba të ngrohta për not, kostum 

noti (bikine), pantallona të shkurta të ngrohta për meshkuj për not, pelerina, rroba rezistuese 

ndaj shiut, xhaketa rezistuese ndaj erës, rroba për vallëzim, konkretisht gete dhe rroba për 

balet, rroba gjumi, pizhame, rroba të banjës, kapela dushi, veshje e jashtme pa mëngë për 

priftërinjë – kur mbahet mesha (chasubles), ndrresa të brendshme, veshje të brendshme 

grash, pantallona të shkurta sportive, rripa brezi të punuar nga lëkura (për rroba), kollare; 

kapelë-helmetë, përkatësisht, kapela, kapela të leshta, kapelë e butë e sheshet, streha per 

kapela, shirita dekorativ (veshje), kufje të leshta të ngrohta për vesh, facoleta, shall, 

manshetë, pëlhurë për rroba; mbathje, këpucë gome, atlete, çorapë, çorapë deri në gju, 

artikuj trikotazhi, këpucë, çizme, këpucë plazhi, sandale, pantofla; dorashka (veshje); 

shirita të hollë-askia; ndrresa për foshnje për të porsalindur (veshje); brez, kostum  zhytjeje 

për skijim në ujë; shirit qe varet në krahun e majtë nga priftërinjtë (Maniples); kapelë uji; 

maska gjumi; veshje dasmash   

35   Shërbime të dyqaneve me pakicë dhe ndihmë bizneseve tregtare në lidhje me 

parfumerinë, kozmtikën, veshjet, këpucë, kapelë, mallra tekstili, mallra nga lekura ose 

imitim i lekurës, çanta, vath, stoli, orë, instrumentet horologjike dhe kronometrike, pajisje 

dhe artikuj për shtëpi; shërbimet e lartëcekura po ashtu në lidhje me franshizën; shërbime të 

dyqaneve me pakicë nga kompanitë për porosi të drejtë për drejtë në internet (online) në 

fushën e veshjeve, parfumerisë, pajisjeve shtëpiake, kozmetikës, orë, stoli, vath, arkivim, 

kompakt disqe, shirita, video, libra, piktura arti, kartela, kalendare, afishe (postera), 
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printime, libra të shtypura nga letra dhe më materiale që ngjiten, shërbime administrative 

lidhur me pëfundimin e marrëveshjeve të franshizës për parfumeri, kozmtikë, veshje, 

këpucë, kapelë, mallra tekstili, mallra nga lëkura ose imitim i lëkurës, çanta, vath, stoli, orë, 

instrumentet për matjen e kohës dhe kronometrike, pajisje dhe artikuj për shtëpi; sherbimet 

e lartëcekura po ashtu në lidhje me franshizën, ndihmesë për menaxhimin e bizneseve 

tregtare pjesë e franshizës; organizimi i panaireve tregtare për qëllime të reklamimit apo 

komerciale; reklamimi; funksionimi i zyrës; shërbimet e lartëcekura po ashtu të ofruata 

përmes internetit; prezantimi i produkteve në mediat për komunikim, për qëllime tregtare; 

administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; shërbime 

promovuese; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i eventeve për promovim; 

këshillime për menaxhimin e stafit; shërbime të alokimit për biznese; shërbime sekretarie; 

kontabilitet; makina me qera apo për shitje, kërkime sponsorizimi. 

 

   

 

 

(111)  22988 

(151)  12/04/2018 

(181)  14/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/863 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 – 18 61118 Bad Vilbel Germany, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet  zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; pastrim, 

lustrim, preparatet fërkuese dhe gërryese; sapun; parfume, vajra esenciale, kozmetike, 

losion të flokëve (preparat i lëngët për përdorim në flokë) ; pastë dhëmbësh   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për qëllime mjekësore; barna ; 

ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; infant 

formula(ushqim i foshnjave në formë pluhuri) ; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; 

preparate diagnostike për qëllime mjekësore; allçi, materiale për fashim; materialet dentare 

për gjurmë; dyllë dentar; dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide; 

herbicide   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, aparate 

diagnostike për qëllime mjekësore, gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedike; 

materiale për qepje   

35   Reklama; menaxhim  biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shitje me 

shumicë dhe pakicë në lidhje me preparatet  zbardhuese dhe substancat tjera për përdorim 

në lavanderi; pastrim, lustrim, preparatet fërkuese dhe gërryese, sapun, parfume, vajra 

esenciale, kozmetike, losion të flokëve (preparat i lëngët për përdorim në flokë), pastë 

dhëmbësh; shitje me shumicë dhe pakicë në lidhje me preparatet farmaceutike dhe 

veterinare, preparatet sanitare për qëllime mjekësore, barna , ushqim diete dhe substancave 

të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar,  ushqim për foshnjat, shtesa dietike për 
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njerëzit dhe kafshët,  preparate diagnostike për qëllime mjekësore; shitje me shumicë dhe 

pakicë në lidhje me allçi, materiale për fashim, materialet dentare për gjurmë, dyll dentar, 

dezinfektantët, preparatet për shkatërrimin e parazitëve, fungicidet; herbicidet; shitje me 

shumicë dhe pakicë në lidhje me aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare 

dhe veterinare, aparateve diagnostike për qëllime mjekësore, gjymtyrë artificiale, sy dhe 

dhëmbë; artikuj ortopedike; materiale për qepje, materiale të shtypura, materiale udhëzuese 

dhe mësimore (përveç aparateve)   

 

 

 

(111)  22917 

(151)  04/04/2018 

(181)  17/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/864 

(732)  " BARISTAS - FOOD&SWEETS " 

SH.P.K Pronar: Bastri Hoti Bajram 

Kelmendi, Nr.1, 10000, Prishtine, KS 

(740)  Xhafer Tahiri  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; miell dhe përgatitje nga drithërat; bukë, 

pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë; erëza; akull; çamçakëz   

35   ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; reklamim; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; marketing    

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).    

 

 

 

(111)  22915 

(151)  04/04/2018 

(181)  17/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/865 

(732)  " BARISTAS - FOOD&SWEETS " 

SH.P.K. Pronar: Bastri Hoti Bajram 

Kelmendi, Nr.1, 10000, Prishtine, KS 

(740)  Xhafer Tahiri  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; miell dhe përgatitje nga drithërat; bukë, 
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pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë; erëza; akull; çamçakëz   

35   ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; reklamim; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; marketing    

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).    

 

 

 

(111)  22972 

(151)  11/04/2018 

(181)  17/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/866 

(732)  KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d., 

Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo 

mesto Slovenia, SI 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  SLEEPZONE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.    

 

 

 

(111)  23029 

(151)  24/04/2018 

(181)  18/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/867 

(732)  WYCON S.p.A. Piazza IV Novembre 

n. 4, I-20124 Milano, Italia, IT 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  WYCON 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë për trajtimin e trupit, përfshirë parfume; Parfume në trajtën e ngurtë 

(solide); Deodorante; Antiperspirantet [artikuj për tualetin]; Ujë kolonje; Ujë parfumi; 

Parfume lule (Bazat për -); Preparate për aromatizim të ajrit; Sapune; Sapune në trajtë të 

lëngshme; Sapune; Sapune për rruajtje; Sapune për djersitjet në këmbë; Sapune kundër 

djersitjes; Sapunë deodorant; Sapun dezinfektues; Sapun mjekësor; Sapun për shkëlqimin e 

tekstilit; Shkumë për dush; Pastë për dhëmbë; Sprej për freskimin e frymëmarrjes; Rrip për 

freskimin e frymëmarrjes; Shpërlarës dental, jo mjekësor; Shampon; Shampon të thatë; 

Vajëra esenciale; Locione për flokë; Preparate për valëzim të përhershëm dhe vendosjen e 

flokëve; Xhel; Ngjyra për flokë; Pudër talk, për përdorim tualeti; Kremra për fytyrën; 

Kozmetikë për qerpikët; Kozmetikë për vetullat; Kremëra (Kozmetikë-); Ngjyrë për 

qerpikë (maskara); Lapsat për vetulla; Hije për kapakët e syrit; Lapsa kozmetikë; Paketat e 

fytyrës për qëllime tualeti; Të kuq buzësh; Bazë për grim (sherkë); Krem trupi; Llak për 

thonjë; Forcues të thonjve; Thonjë të rremë; Ngjitës artistik për thonjë; Prerës thonjësh; 

Ngjitës për aplikimin e thonjëve të rremë; Preparate për kujdesin e thonjëve; Ngjitës për 
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vetullat e rreme, flokët dhe thonjtë; Ngjitës për aplikimin e thonjve të rreme dhe/ose 

qerpikëve; Preparate për heqjen e thonjve xhel; Lesh pambuku për qëllime kozmetike; 

Shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; Vajra dhe kremra për rrezitje dielli; Dyll 

(Depilator-); Dyll për mustaqe; Kozmetikë për kafshët; Krem për cizme; Sprej për flokë: 

Llak për thonjë; Sete kozmetike; Enë me lule të thara; Preparate për rrezitje dielli 

[kozmetikë-]; Banja [Preparate kozmetike për-]; Leukoplaste kozmetike që përmbajnë 

produkte të mbrojtjes nga dielli dhe produkte të përgjithshme të mbrojtjes nga dielli për 

lëkurën; Preparate spërkatëse për qëllime të sanitarisë personale ose deodorante [artikuj 

tualeti]; Preparate kozmetike për qëllime dobësimi; Kozmetikë për kujdesin e lëkurës; 

Depilatorët; Preparatet zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavandari; 

Preparete pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; Sapunët; Preparatet për pastrimin e 

trupit dhe kujdesit për bukurinë; Parfumeri dhe aroma; Kozmetikë; Kozmetikë për qëllime 

personale; Krem për kutikula; Vata kozmetike nga leshi i pambukut; Vata kozmetike; 

Dërrasa zmerili (gërryese); Shami letre e mbushur me locione kozmetike; Sprej uji mineral 

për qëllime kozmetike; Lecka të lagura të mbushura me locione kozmetike; Shami letre të 

mbushura me kozmetikë; Peshqir letre për duar të mbushura me kozmetikë; Largues 

kutikulash; Zbutësh kutikulash; Preparate pedikyri; Artikuj tualeti jo mjeksore; Preparate 

kozmetike për përdorim si ndihmues në dobësim; Parfumeri; Preparate për higjienën orale; 

Ngjitës për ngjitjen e flokëve të rreme; Ngjitës për qëllime kozmetike; Shkopinjë pambuku 

për qëllime kozmetike; Preparatet e pastrimit dhe aromat; Vajra esenciale dhe ekstrakte 

aromatike; Aromatizues shtëpiak; Preparate për pastrim dhe lustrim të lëkurës dhe 

këpucëve; Preparate për lavanderi; Preparate për pastrim të automjeteve; Ngjyrues për 

qëllime tualeti.    

35   Reklamimi, Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit; Punët e zyrës; Ofrimi i 

shërbimeve dhe ndihmës për shitësit me pakicë në sektorin e franshizës; Shitja me pakicë 

dhe shumicë në lidhje me preparatet kozmetike dhe bukurisë, parfume, aksesorë kozmetikë; 

syze, stoli, sahatëve dhe orëve, në fushën e veshjeve, çantave dhe aksesorëve të tyre, 

këpucë dhe aksesorë për to; Këto shërbime mund të sigurohen nëpërmjet shitoreve me 

pakicë, dyqaneve me shumicë, nëpërmjet katalogëve të porosive postare ose përmes 

mjeteve elektronike, nëpërmjet faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive; 

Asistencë e biznesit lidhur me krijimin e franshizës; Konsultimi dhe menaxhimi i biznesit 

lidhur me lançimin e produkteve të reja; Shërbime me pakicë në lidhje me stoli; Shërbimet 

me pakicë në lidhje me veshjen; Shërbime me pakicë në lidhje me artikujt e tualetit; 

Shërbimet me pakicë në lidhje me preparatet e pastrimit; Shërbime me pakicë në lidhje me 

pajisjet higjienike për njerëzit; Shërbimet me pakicë në lidhje me pajisjet e bukurisë për 

njerëzit; Shërbime me shumicë në lidhje me bizhuteritë; Shërbime me shumicë në lidhje me 

artikujt e tualetit; Sherbime me shumice ne lidhje me artikujt e pastrimit; Sherbime me 

shumice ne lidhje me veshjen; Shërbime me shumicë në lidhje me pajisjet higjienike për 

njerëzit; Sherbime me shumice ne lidhje me pajisjet e bukurise per njeriun; Shërbime me 

shumicë në lidhje me çantat; Shërbimet e shitjes me pakicë me porosi të lidhura me 

aksesorët e veshjeve Shërbimet me pakicë lidhur me shitjen e veshjeve dhe aksesorëve të 

veshjeve; Shërbimet e shitjes me pakicë të dyqaneve të lidhura me shitjen e produkteve të 

bukurisë, tualetin, makineritë për përdorim shtëpiak, veglat dore, mallrat optike, pajisjet 

elektrike shtëpiake dhe elektronike; 
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(111)  22983 

(151)  12/04/2018 

(181)  18/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/868 

(300)  2017-144  15/02/2017  LI 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  HOMEPOD 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 
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tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 
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dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 

 

   

 

 

(111)  22959 

(151)  10/04/2018 

(181)  18/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/869 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  3D TOUCH 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 
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tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 
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dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 

 

   

 

 

(111)  22964 

(151)  10/04/2018 

(181)  18/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/870 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  LIGHTNING 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 
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tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 
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dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 

  

 

 

 

(111)  22957 

(151)  10/04/2018 

(181)  18/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/871 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  TOUCH ID 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 
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tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 
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dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 

 

  

 

 

 

(111)  22982 

(151)  12/04/2018 

(181)  18/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/872 

(591)  Rozë, e kuqe, e verdhë, e gjelbërt, e 

kaltër dhe e zezë 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 
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në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 
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për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 

  

 

 

 

(111)  22956 

(151)  10/04/2018 

(181)  18/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/873 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  LIVE PHOTOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 
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në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 
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për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 

  

 

 

 

(111)  22962 
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(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

843 

 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 
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për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 

 

 

 

 

(111)  22954 

(151)  10/04/2018 

(181)  18/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/875 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  CARPLAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 
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në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 
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për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 

  

 

 

 

(111)  22916 

(151)  04/04/2018 

(181)  18/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/877 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A. 1800 

Vevey Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  NESTEA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, ekstrakte e kafesë, preparatet me bazë kafeje dhe pijet; kafe e ftohte; 

zëvendësuesit e kafesë, ekstraktet e zëvendësuesve të kafesë, preparatet dhe pijet më bazë 

të zëvendësuesve të kafesë; çikore (zëvendësuese e kafesë); çaj, ekstrakte çaji, preparate 

dhe pije me bazë çaji; çaj i ftohte; preparatet  me bazë malti (tharmi) për konsum njerëzor; 

kakao dhe preparate me bazë kakao dhe pije; çokollata, produkte çokollate, preparate me 

bazë çokollate dhe pije; bonbone, ëmbëlsirat, sheqerka të karamelizuar; ëmbëlsira prej 

sheqeri; sheqeri; çamçakëz; sheqer diabeti natyrore; produkte  buke, bukë, maja, pastë; 

biskota, biskota te kombinuara me sheqer me shurup me fruta me çokollatë ose me arra, 

torte, vafel (ëmbëlsira me shtresa kremi te mbuluar shtrese te fort ), karamele me gjalpë, 

puding; akullore, akullore uji me fruta , sherbete, ëmbëlsira të ngrira, torte të ngrira 

,akullore të buta, jogurt të ngrirë; agjentë lidhës për të bërë akullore dhe / akullore uji me 

fruta dhe / ose sherbete dhe / ose ëmbëlsira të ngrira dhe / ose torte të ngrira dhe / ose 

akullore të buta dhe / ose jogurt të ngrirë; ushqime prej drithërave të thata për mëngjes, 

muesli (përzierje e drithërave ),  con flakes(copëza të vogla të holla misri ), ëmbëlsira prej 

drithërave me formë te drejtë, drithërat e gatshme për ngrënëje; preparatet e drithërave   

32   Ujë still, ujë flluskues ose ujë i gazuar, ujë i përpunuar, ujë burimi, ujë mineral,ujë me 

aromë, fruta- me aromë dhe pije me bazë frutash, lëngje frutash dhe perimesh, nektar, 

limonadë, soda bikarbon dhe pije tjera jo alkoolike, shurup, ekstrakte dhe esenca dhe 

preparate të tjera për të bërë pije jo alkoolike(përveç vajit esencial), pije të tharta, pije me 

bazë soje,pije me bazë malti (tharmi), pije isotonike  
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(111)  22992 

(151)  16/04/2018 

(181)  19/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/878 

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Ulica Danica 5 Koprivnica Kroaci, (HR) 

(740)  Hekuran RAMA, ZMP IP LLC 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  AGNIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte Farmaceutike.    

 

 

 

(111)  22994 

(151)  16/04/2018 

(181)  19/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/879 

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Ulica Danica 5 Koprivnica Kroaci, (HR) 

(740)  Hekuran RAMA, ZMP IP LLC 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  BELODEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte Kozmetike.    

5   Produkte Farmaceutike.    

 

 

 

(111)  23040 

(151)  27/04/2018 

(181)  19/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/880 

(732)  Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  SDP KOSOVE LLC Nena Tereze 29/1 

B.4 10000 Prishtine 

 
 

(540)  РИБЛОЗЕЛ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e sindromeve të beta talasemisë 

dhe mielodisplastikës, sëmundjeve autoinflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të 

gjakut, kancerit, artritit, sëmundjeve muskuloskeletore dhe sëmundjeve të lëkurës në fushën 

e onkologjisë, imunologjisë dhe inflamacionit; preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për 

frenimin e citokinës; preparate farmaceutike që e rregullojnë sistemin e imunitetit   
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(111)  23030 

(151)  24/04/2018 

(181)  19/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/882 

(732)  Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  SDP KOSOVE LLC Nena Tereze 29/1 

B.4 10000 Prishtine 

 
 

(540)  РЕБЛОЗИЛ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e sindromeve të beta talasemisë 

dhe mielodisplastikës, sëmundjeve autoinflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të 

gjakut, kancerit, artritit, sëmundjeve muskuloskeletore dhe sëmundjeve të lëkurës në fushën 

e onkologjisë, imunologjisë dhe inflamacionit; preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për 

frenimin e citokinës; preparate farmaceutike që e rregullojnë sistemin e imunitetit   

 

 

 

(111)  23011 

(151)  19/04/2018 

(181)  21/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/890 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A. 1800 

Vevey Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  INFINISSIMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, pijeve të ftohta, dhe pijeve të 

frigoriferit; makina elektrike të kafesë, bërsitë elektrik të kafesë dhe aparate për përgatitjen 

e kafesë me filtra; pjesë dhe komponentët për të gjitha mallrat e lartpërmendura  

   

 

 

(111)  23005 

(151)  19/04/2018 

(181)  21/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/891 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  MACBOOK AIR 
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(511) 9   Kompjuterë, kompjuterë notbuk (fletëshënues), harduer kompjuterik, softuerë 

kompjuterik i sistemit operativ, pajisje periferike të kompjuterit.  

   

 

 

 

(111)  23009 

(151)  19/04/2018 

(181)  21/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/892 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  TRUE TONE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente optike, gjegjësisht blica për kamera; video incizues 

dixhital; kamera; softuer kompjuterik për krijim, përpunim, nxjerrje, kodim, dekodim, 

shfaqje, ruajtje dhe organizim të grafikës, imazheve, videove dhe përmbajtjes tjetër 

multimediale; softuer kompjuterik për përdorim në pajisje elektronike mobile portative dhe 

elektronikë tjetër pë konsumatorë, gjegjësisht softuer kompjuterik për të operuar me kamera 

video dhe statike me fotografi me blic dhe/apo karakteristika të ndriçimit artificial që 

përmbajnë ato; ekrane për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, dhe audio e video pllejerë 

si dhe incizues.   

 

 

 

(111)  23001 

(151)  19/04/2018 

(181)  21/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/893 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  GARAGEBAND 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuerë kompjuterikë; softuerë kompjuterik për prodhim të tingujve digjital dhe 

audio, procesimin dhe editimin; softuerë kompjuterik për notimin dhe aranzhimin e 

muzikës; softuerë kompjuterik për krijimin, kompozimin dhe autorizimin e muzikës; 

softuerë kompjuterik për shkrimin, incizimin, editimin dhe përzierjen e muzikës dhe 

tingujve; softuerë kompjuterik për procesimin e dosjeve digjitale të muzikës   
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(111)  22996 

(151)  18/04/2018 

(181)  21/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/894 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  PAGES 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuerë kompjuterik, programe kompjuterike për krijimin, editimin, dhe shtypjen 

e dokumenteve të përbëra nga tekstet dhe grafikët si dhe programe të shërbimeve për 

përdorim ndaj tyre; softuerë për përdorim në procesimin e fjalëve, postë elektronike, 

publikim përmes sistemit desktop; editimi i imazheve, krijimi i grafikëve dhe editimi, 

vizatimi, dizajnimi dhe draftimi me ndihmën e kompjuterit   

 

 

 

(111)  22999 

(151)  19/04/2018 

(181)  21/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/895 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  KEYNOTE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për prezantimin e grafikës, gjegjësisht 

softuer për gjenerimin, ruajtjen, rikthimin, manipuliminm transmetimin dhe ndryshimin e 

teksteve dhe gragikës për përdorim në prezantime; softuer kompjuterik ndërveprues për 

përdorim në krjimin, shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin, pranimin, përpunimin, 

nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e të dhënave duke 

përfshirë ato audio, video dhe të dhënave multimediale; programe për ruajtjen e të dhënave; 

softuer kompjuterik për multimedia; programe kompjuterike për prodhimin e ndihmesave të 

cilat përcjellin prezantimet duke përfshirë grafikën, tekstin narrativ apo efekteve audio   

 

 

 

(111)  23004 

(151)  19/04/2018 

(181)  21/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/896 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

(540)  LOGIC PRO 
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Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 9   Softuerë kompjuterik për prodhim audio digjital, procesim dhe editim   

 

 

 

(111)  22997 

(151)  19/04/2018 

(181)  21/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/897 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  IMOVIE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuerë kompjuterik, softuerë kompjuterik për kompresimin dhe dekompresimin 

e mediave digjitale; softuerë kompjuterik që përdoret për editimin e videove; aparate për 

editimin e  videove; softuerë kompjuterik që përdoret për krijimin e fonteve dhe titrave për 

filma, video, si dhe multimedia; paisje telekomunikimi dhe aparate për shëndrrimin e 

filmave dhe videove në programe interaktive dhe të kompresuara në mënyrë digjitale;  

softuerë kompjuterik për kontrollimin e operimin e paisjeve audio dhe video; softuerë 

kompjuterik për shikimin, kerkimin, dhe lëshimin e mediave të para-incizuara; softuerë 

kompjuterik për shikimin, kerkimin, dhe shikimin e imazheve grafike;  

softuerë kompjuterik për krijimin, editimin, procesimin, organizimin, importimin, 

eksportimin, dhe dekodimin e videove, filmave, filmave (filma me fotografi levizese), 

softuerë kompjuterik për krijimin, editimin, procesimin, organizimin, importimin, 

eksportimin, dhe dekodimin e përmbajtjeve audio, muzikore dhe zanore; softuerë 

kompjuterik për krijimin, editimin e animacioneve digjitale, grafike dhe efekteve special; 

softuerë kompjuterik për përmirësimin e ngjyrave të përmbajtjeve me video dhe 

multimedia; softuerë kompjuterik për krijimin, procesimin, eksportimin, dhe dekodimin e 

mediave digjitale 

   

 

 

 

(111)  23006 

(151)  19/04/2018 

(181)  24/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/901 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

(540)  NUMBERS 
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America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

 

(511) 9   Softuerë kompjuterik; softuerë kompjuterik për krijimin e tabelave, raporteve 

tabelare, grafikëve dhe skicave, dhe për organizimin dhe analizimin e të dhënave, për 

përdorim në shtëpi, edukim, biznes, dhe zhvillim; softuerë kompjuterik për menaxhimin e 

bazës së të dhënave; softuerë kompjuterik për menaxhimin e informacioneve personale; 

softuerë për sinkronizimin e të dhënave për telefonat mobil, kompjuterët tablet, 

kompjuterët, pajisjet elektronike dixhitale që mund të mbahen me dorë dhe mund të vishen; 

softuerë kompjuterik interaktiv; programe për ruajtjen e të dhënave; softuerë kompjuterik 

multimedial   

 

 

 

(111)  22998 

(151)  19/04/2018 

(181)  24/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/902 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  FACETIME 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; softuerë kompjuterik; softuer kompjuterik për sigurimin e 

komunikimit të integruar me rrjete kompjuterike globale; softuerë kompjuterik për 

telefoninë video; softuerë kompjuterik për transmetimin e zërit, të dhënave dhe imazheve 

në mes stacioneve fikse ose të largëta dhe pajisjeve; pajisje elektronike dixhitale mobile që 

mbahen me dorë të përdorura si telefon, kompjuterë me dorë, pllejerë audio dhe video, 

kamera, video kamera, asistent personal dixhital, organizues elektronik dhe fletore 

(notepad) elektronike, dhe që përdoren për të hyrë në internet, postë elektronike dhe të 

dhëna të tjera dixhitale; kamera; video kamera   

38   Shërbimet e komunikimit, gjegjësisht transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, 

audiove dhe videove përmes rrjeteve të komunikimit pa tela, si dhe Internetit   

 

 

 

(111)  23007 

(151)  19/04/2018 

(181)  24/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/903 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(540)  IWORK 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

853 

 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(511) 9   Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik, gjegjësisht softuer për krijimin e 

tabelave, raporteve, grafikës dhe diagrameve, si dhe për organizimin dhe analizimin e të 

dhënave dhe softuer kompjuterik për procesimin e punës; softuer kompjuterik për krijimin 

dhe për shfaqjen e prezantimeve duke përfshirë tekstin dhe grafikën; softuer kompjuterik 

për përdorim në krjimin, shkarkimin, transmetimin, pranimin, përpunimin, nxjerrjen, 

kodimin, dekodimin, luajtjen (përsëritjen), sinkronizimin, ruajtjen dhe organizimin e të 

dhënave audio, video dhe të imazheve jolëvizëse; programe kompjuterike për menaxhimin 

e informatave personale; softuer për menaxhimin e bazave të të dhënave; softuer për 

sinkronimizimin e bazave të të dhënave; programe kompjuterike për qasjen, shfletimin dhe 

kërkimin e databazave online; softuer dhe firmuer (softuer permanent i programuar në 

ROM) kompjuterik për programe të sistemeve operative; programe për sinkronizimin e të 

dhënave, dhe programe për veglat e krijimit të aplikacioneve; softuer për sinkronizimin e të 

dhënave mes një stacioni apo pajisje në largësi dhe një stacioni apo pajisje të fiksuar; 

softuer kompjuterik për përdorim në krijimin, shkarkimin, transmetimin, pranimin, 

përpunimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, luajtjen (përsëritjen), ruajtjen dhe organizimin 

e të dhënave audio, video dhe të imazheve jolëvizëse; softuer kompjutërik për multimedia   

 

 

 

(111)  23000 

(151)  19/04/2018 

(181)  24/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/904 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  APP STORE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për krijimin, shkarkimin, transmetimin, 

pranimin, përpunimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e 

teksteve, grafikës, imazheve, audio dosjeve, video dosjeve, lojrave elektronike, dhe 

publikimeve elektronike; softuer kompjuterik të aplikacioneve për telefona mobil, media 

pllejerë portativ, dhe kompjuter që mbahen në dorë; softuer kompjuterik për përdorim në 

kërkim, rishikim, blerje, dhe shkarkim të lojrave elektronike dhe aplikacioneve softuerike; 

softuer për sinkronizimin e të dhënave; softuer kompjuterik për krijimin e aplikacioneve; 

programe kompjuterike për menaxhimin e informatave personale; softuer për menaxhimin e 

bazave të të dhënave; softuer për njohjen e shkronjave; softuer për postë elektronike dhe 

dërgim-pranim të mesazheve; softuer për telefona mobil; programe kompjuterike për 

qasjen, shfletimin dhe kërkimin e databazave online   

35   Shërbime të shitoreve me pakicë të cilat përmbajnë softuer kompjuterik të ofruar 

përmes internetit dhe rrjeteve tjera të komunikimeve kompjuterike dhe elektronike; 
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shërbime të shitoreve me pakicë të cilat përmbajnë softuer kompjuterik për përdorim në 

pajisje elektronike dixhitale mobile që mbahen në dorë dhe elektronikë tjetër e destinuar 

për konsumatorë   

42   Mirëmbajtje, riparim dhe përditësim të softuerit kompjuterik; ofrime të një faqe 

interneti që përmbanë informata teknike lidhur me softuerin e ofruar kompjuterik; shërbime 

të konsulencës lidhur me softuerin kompjuterik; shërbime të mbështetjes teknike, 

gjegjësisht eliminimin e problemeve në natyrën e diagnostifikimit dhe riparimit të 

problemeve të softuerit kompjuterik; shërbime kompjuterike, gjegjësisht ofrime të 

makinave të kërkimit për grumbullimin e të dhënave përmes rrjeteve elektronike të 

komunikimit; ofrime të përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pa-

shkarkueshëm që u mundëson përdorueshme që të programojne, organizojnë dhe qasen 

përmbajtjes audio, video, teksteve dhe përmbajtjes multimediale si dhe programe të 

softuerit kompjuterik të palëve të treta; shërbime të internetit, gjegjësisht krijimin e 

indekseve të informatave, faqeve dhe burimeve tjera të disponueshme për tjerët në rrjetet 

kompjuterike globale; kërkim dhe rigjetje për tjerët të informatave, faqeve, dhe burimeve 

tjera të disponueshme në rrjetet kompjuterike globale dhe rrjetet tjera elektronike të 

komunikimit   

 

 

 

(111)  23008 

(151)  19/04/2018 

(181)  24/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/906 

(300)  1059340  24/01/2017  NZ 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishet dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet, për dërgimin, 

pranimin dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; ora 

të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të aktiviteteve që 

mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues elektronik të librave; 

softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo 

kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 
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dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe 

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora 

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optic; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në board për automjete motorike, gjegjëisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 
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pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete; aarme, sensor alarmi dhe sisteme 

monitoruese të alarmit; sisteme të sigurimit dhe mbikqyrjes së ndërtesave; detektorë të 

tymit dhe monoksidit të karbonit; termostat, monitor, senzorë, dhe kontrollues për 

freskimin e ajrit, ngrohjen dhe pajisjeve dhe sistemeve ventiluese; bllokada elektrike dhe 

elektronike të dyerve dhe dritareve; telekomanda për hapjen dhe mbylljen e dyerve të 

garazhave; hapës të perdeve, perdeve hijëzuese, hijeve të dritareve dhe roletave; kontrollues 

të ndricimit; prizë elektrike; cëlësa elektrik dhe elektronik.    

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, ftohje, ajrosje të ajrit, lagështim, kundër lagështisë, 

ventilim, pregatitje të ushqimit, ftohje, larje, tharje, hidraulike, furnizim më ujë, dhe për 

qëllime sanitare; llambë për ndriçim, instalime të ndriqimit dhe llamba; stufë, ngrohëse, 

ngrohëse të ujit, lagështues, aparate kundër lagështisë, kondicioner ajri, fem elektrik dhe 

paisje për zjarr; furrë për pregatitje të ushqimit, stufë, furrë dhe tosterë; frigorifer dhe friz; 

enëlarëse; rrobalarëse dhe tharëse; gypa të ngrohtë, gypa për banjo, tush dhe lavaman, si 

dhe paisje për artikuj të tillë   

37   Shërbime instalimi, mirëmbajtje, konsultim dhe shërbime të përkrahjes teknike lidhur 

me ndriçimin, ajrosjen e ajrit, ventilimin, ngrohjen, alarmin, sigurimin, mbikqyrjen, si dhe 

paisje automatike për shtepi, për kontroll, dhe sisteme   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike qe kanë të bëjnë me hulumtimin e dizajnin; 

analiza industriale si dhe shërbime hulumtimi; programim kompjuterik; dizajnimi dhe 

zhvillimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterik;  dizajnimi  dhe zhvillimi si dhe 

mirëmbajtja e softuerit të kompjuterit pronar në fushën e natyrës së gjuhës, fjalimeve, 

folësve, gjuhës, njohjes së zërit si dhe për njohjen e zërit me shtypje; marrja me qera e 

aparateve dhe paisjeve të harduerëve dhe softuerëve kompjuterik; shërbime këshillimi dhe 

përkrahje për harduerë dhe softuerëve kompjuterik, shërbime këshillimi për zhvillimin e 

sistemeve kompjuterike; databazave dhe aplikacioneve; ofrimi I harduerëve apo softuerëve 

kompjuterik për informata online; krijimi i webfaqeve; shërbime dizajni dhe mirëmbajtje; 

shërbime për hosting të webfaqeve; ofrimin e shërbimeve për aplikacione (ASP) qe kanë të 

bëjnë me hosting të aplikacioneve të softuerëve kompjuterik për të tjerët; ofrimin e 
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shërbimeve për aplikacione (ASP) qe kanë të bëjnë me softuerë për krijimin, autorësinë, 

distribuimin, shkarkimin, transmetimin, pranimin, paraqitjen, editimin, ekstraktimin, 

kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e tekstit; grafikëve, imazheve, 

audio, video si dhe përmbajtjeve multimedia; si dhe publikime elektronike, ofrimin e 

shërbimeve për aplikacione (ASP) që kanë të bëjnë me softuerë për përdorim në lidhje me 

softuerët që përdoren për njohje të zërit, si dhe aplikacione softuerike për mundësimin e 

zërit; ofrimi I softuerëve online që nuk mund të shkarkohen; ofrimi I paisjeve kërkuesë për 

nxjerrjen e të dhënave nëpërmjet internetit si dhe rrjeteve tjera komunikuese elektronike; 

krjimi I indekseve për informata online; webfaqe dhe burime tjera online që mund të 

gjinden në rrjetin global të kompjuterëve për të tjerët; shërbime elektronike për ruajtjen e të 

dhënave; shërbime online për rrjetëzim social; ofrimi I webfaqes për rrjetëzim social; 

shërbime kartografike dhe hartografike; shërbime informimi, këshillimi dhe konsulence 

lidhur me të gjitha të lartëcekurat. 
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(511) 35   "Shërbimet e shitjes me pakicë (duke përfshirë shërbimet e shitjes me pakicë 

përmes postës elektronike - internetit) dhe shërbimet me shumicë (duke përfshirë shërbimet 

më shumicë përmes postës elektronike - internetit) në lidhje me Kimikatet për perdorim në 

industri, shkence dhe fotografi, po ashtu në agrikulture, hortikulture dhe pylltari; rrëshirë 

artificiale e papërpunuar (një leng që nxirret nga pemet, posaçërisht pishat), plastike e 

papërpunuar; pleh organik-kafshësh; përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje 

dhe saldim; lëndë kimike për ruatjejen e ushqimieve; preparate për rrezitje; ngjitëse për 

perdorim në industri; Piktura, bojra, llaqe; mbrojtës kundër ndryshkut dhe kundër dëmtimit 

të drurit; ngyra për ngyrosje; acid; rrëshirë natyrore e papërpunuara; metale në form të 

fleteve metakile dhe pluhuri për përdorim në pikturim; dekorim, shtypje dhe art; Preparate 

për zbardhim dhe substancat e tjera për përdorimin në lavanderi; preparate për fërkim dhe 

gërryerje, pastrim dhe shkëlqim; sapun jo mjekësor; parfumeri; vajra esenciale; kozmetikë 

jo mjeksore; losione për flokë, jo mjeksore; pasta dhëmbësh, jo mjeksore; vajra dhe 

yndyrna industriale; lubrifikantë; lëndë përbërese për thithjen e pluhurit, lageshtisë; 

karburant (përfshirë ato për motorët e shpejt) dhe ndriçues; qirinjë dhe fitil për ndriçim; 

preparate mjeksore, farmaceutike veterinare, preparate sanitare për qellime mjeksore; lëndë 

(substanca) dietike të përshtatura për përdorim në mjeksi dhe veterinari, ushqim për 

foshnjat; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; leukoplast, materiale për paketim; material  

për mbushjen e dhëmbit, dyll dentar; preparate dezinfektuese; përbërës për shkatërrimin e 

parazitëve, fungjicideve dhe herbicideve; Metale të zakonshme dhe aliazhet (përbëresit) e 
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tyre, minerale, materiale metalike për ndertim dhe konstruksion, ndërtesat të 

transportueshme prej metali, kabllot dhe telat jo elektrike te metaleve të zakonshme; pjese  

të vogla të pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; kasafortë; 

Makinat dhe veglat për makina; motorët dhe lokomotivat (përveç automjeteve tokësore); 

pjese përbërese, transmetuese dhe lidhese te makinave (me përjashtim të mjeteve tokësore); 

mjetet bujqësore të ndryshme, përveç atyre që operrojne me dorë; inkubatorët për vezë; 

makina automatike për shitje të gjërave; vegla dore dhe pajisje (me dorë); takëm (set); 

armët anësore; brisqe; Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrolliin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, shirita dhe mjete tjera mediale për 

regjistrim; mekanizma dhe aparatura për operimin e monedhave, regjister për modedha, 

makina llogartese, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, softuer për kompjuter, 

aparatet për shuarjen e zjarrit; Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare 

dhe veterinare; Gjymtyrët artificiale, sytë artificial dhe dhëmbët artificial; artikuj 

ortopedikë; materiale për qepjen e plagëve; pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura 

për personat me aftësi të kufizuara; aparatura per masazhim; aparatura, pajisje dhe artikuj 

per kujdesin e foshnjave; aparatura, pajisje dhe artikuj për aktivitete seksuale; mjete për 

ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, furnizim me uje, dhe 

qellime sanitare; Armët e zjarrit; municione dhe predha; eksplozivë; fishekzjarre; Metalet e 

çmuara dhe aliazhet e tyre; stoli të çmuara, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

instrumentet horologjike dhe kronometrike; Instrumente muzikore; Leter dhe karton; 

materiale të shtypura; materiale libralidhëse; fotografi; artikuj për shkrim dhe artikuj për 

zyre, perveç mobolljeve; ngjitës për letër shkrimi ose perdorim shtepiake; materiale për 

artist dhe vizatime; brusha për pikturim; materiale mesimore për mesimdhenie, fletë  

plastike, fleta të holla për mbeshtjellje dhe paketim; printimi i shkronjave, printimi i 

kallëpeve;  Gome e papërpunuar dhe e gjysëm e përpunuar, gome e perzier me plastike 

(gutta-percha), kauçuk, asbest, mikë (gjendet në gure grniti) dhe artikuj të bërë nga këto 

materiale; plastika dhe rrëshirat në formë të nxjerrur për t'u përdorur në prodhim; paketim, 

mbrojtje dhe izolim të materialeve; tuba, gypa, elastik dhe tuba gome elastike, jo nga 

metalet; lekurë dhe imitimi i lekurës; lekurë dhe gezof te kafsheve; valixhe dhe çanta 

mbartëse; ombrella dhe çadra dielli; bostun; kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; qafore, 

zinxhire dhe veshje për kafshe; Materiale ndertimore (jo metalike); tuba jo-metalikë të 

ngurtë për ndërtim; asfalt; katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo metalike; 

Monumente, jo prej metali; Mobilje, pasqyra, korniza për fotografi; kontejnerë, jo prej 

metali, për ruajtje ose transport; kocka të paperpunuara ose gjysmë të perpunuar, bri, kocka 

të balenës ose perla; guaska; llullë (për të tymosur duhan); amber i verdhë (gur i çmuar); 

Enë shtëpiake apo enë kuzhine dhe kuti (kontejnerë); krehër dhe sfungjer; brushat, me 

përjashtim të brushave për pikturim; materiale për brusha; artikuj për qëllime pastrimi; 

xhama të papërpunuar ose gjysëm të përpunuar, përveç xhamave të ndërtimit; qelq, 

porcelani dhe enë prej argjile; Litar dhe fill; rrjeta; tenda dhe çadra; tenda tekstili ose nga 

materiali sintetik; vela; thasë për transport dhe ruajtjen e materialeve në sasi të medha; 

mbushje, mbroje (kallef) dhe material mbushjeje, perveç letrës, kartonit, gomës ose 

prastikes; Tekstil dhe zevendesues të tekstilit; çarçaf për shtepi; perde nga tekstili apo 
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plastika; Veshje, këpucë, kapela; Dantella (lidhëse) dhe qëndisje, shirita dhe gërsheta; 

pulla; grepa, karficë dhe gjilpëra; lule artificiale; dekorime për flokë; flokë artificiale; 

Qilima, sixhade, copa të vogla të qilimave; Linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; tapeta muri (jo tekstile); Lojëra, lodra dhe gjera të tjera për të 

luajtur; aparate për video lojëra; artikuj sportiv dhe për gjimnastike; Dekorime për pemën e 

Krishtlindjes; Mish, peshk, pulë dhe kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë, reçel, kompot; vezë; Qumësht dhe 

produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore; xhelatinë, reçel, komposto; vezë; 

qumësht; produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore; kafe, çaj, kakao, kafe 

artificiale; oriz, tapioka dhe sagu; miell dhe produkte nga drithërat; bukë; pasta dhe 

ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjalte, sirup; tharm, sodë për ushqim; krip, mustardë; uthull, 

salcë (me erëza); erëza, akull; Lëndë e parë dhe produktet e papërpunuara bujqësore, ujore, 

të kopshtarisë dhe pyjore; Lëndë e parë dhe produktet e papërpunuara të drithërave dhe 

farave; pem dhe perime të fresketa, barishte të fresketa; bimë natyrore dhe lule; fidane dhe 

fara për mbjellje; kafshët e gjalla; ushqime dhe pije për kafshët; maltë; Birra; ujrat minerale 

dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe 

preparate të tjera për të përgatitur pije; Pije alkoolike (përveç birrave); Duhani; produkte 

për duhanpirës; shkrepsa; Reklamat, menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione 

të zyres.“   

36   Sigurimet, çështjet financiare, çështjet monetare, çështjet e pasurive të patundshme.    

41   Edukim, ofrimi i trajnimeve, argëtim, aktivitete sportive dhe kulturore.    

43   Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm   
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(511) 35   Shërbimet e shitjes me pakicë (duke përfshirë shërbimet e shitjes me pakicë 

përmes postës elektronike - internetit) dhe shërbimet me shumicë (duke përfshirë shërbimet 

më shumicë përmes postës elektronike - internetit) në lidhje me Kimikatet për perdorim në 

industri, shkence dhe fotografi, po ashtu në agrikulture, hortikulture dhe pylltari; rrëshirë 

artificiale e papërpunuar (një leng që nxirret nga pemet, posaçërisht pishat), plastike e 

papërpunuar; pleh organik-kafshësh; përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje 

dhe saldim; lëndë kimike për ruatjejen e ushqimieve; preparate për rrezitje; ngjitëse për 

perdorim në industri; Piktura, bojra, llaqe; mbrojtës kundër ndryshkut dhe kundër dëmtimit 

të drurit; ngyra për ngyrosje; acid; rrëshirë natyrore e papërpunuara; metale në form të 

fleteve metakile dhe pluhuri për përdorim në pikturim; dekorim, shtypje dhe art; Preparate 

për zbardhim dhe substancat e tjera për përdorimin në lavanderi; preparate për fërkim dhe 
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gërryerje, pastrim dhe shkëlqim; sapun jo mjekësor; parfumeri; vajra esenciale; kozmetikë 

jo mjeksore; losione për flokë, jo mjeksore; pasta dhëmbësh, jo mjeksore; vajra dhe 

yndyrna industriale; lubrifikantë; lëndë përbërese për thithjen e pluhurit, lageshtisë; 

karburant (përfshirë ato për motorët e shpejt) dhe ndriçues; qirinjë dhe fitil për ndriçim; 

preparate mjeksore, farmaceutike veterinare, preparate sanitare për qellime mjeksore; lëndë 

(substanca) dietike të përshtatura për përdorim në mjeksi dhe veterinari, ushqim për 

foshnjat; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; leukoplast, materiale për paketim; material  

për mbushjen e dhëmbit, dyll dentar; preparate dezinfektuese; përbërës për shkatërrimin e 

parazitëve, fungjicideve dhe herbicideve; Metale të zakonshme dhe aliazhet (përbëresit) e 

tyre, minerale, materiale metalike për ndertim dhe konstruksion, ndërtesat të 

transportueshme prej metali, kabllot dhe telat jo elektrike te metaleve të zakonshme; pjese  

të vogla të pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; kasafortë; 

Makinat dhe veglat për makina; motorët dhe lokomotivat (përveç automjeteve tokësore); 

pjese përbërese, transmetuese dhe lidhese te makinave (me përjashtim të mjeteve tokësore); 

mjetet bujqësore të ndryshme, përveç atyre që operojne me dorë; inkubatorët për vezë; 

makina automatike për shitje të gjërave; vegla dore dhe pajisje (me dorë); takëm (set); 

armët anësore; brisqe; Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrolliin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, shirita dhe mjete tjera mediale për 

regjistrim; mekanizma dhe aparatura për operimin e monedhave, regjister për modedha, 

makina llogartese, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, softuer për kompjuter, 

aparatet për shuarjen e zjarrit; Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare 

dhe veterinare; Gjymtyrët artificiale, sytë artificial dhe dhëmbët artificial; artikuj 

ortopedikë; materiale për qepjen e plagëve; pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura 

për personat me aftësi të kufizuara; aparatura per masazhim; aparatura, pajisje dhe artikuj 

per kujdesin e foshnjave; aparatura, pajisje dhe artikuj për aktivitete seksuale; mjete për 

ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, furnizim me uje, dhe 

qellime sanitare; Armët e zjarrit; municione dhe predha; eksplozivë; fishekzjarre; Metalet e 

çmuara dhe aliazhet e tyre; stoli të çmuara, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

instrumentet horologjike dhe kronometrike; Instrumente muzikore; Leter dhe karton;  

materiale të shtypura; materiale libralidhëse; fotografi; artikuj për shkrim dhe artikuj për 

zyre, perveç mobolljeve; ngjitës për letër shkrimi ose perdorim shtepiake; materiale për 

artist dhe vizatime; brusha për pikturim; materiale mesimore për mesimdhenie, fletë 

plastike, fleta të holla për mbeshtjellje dhe paketim; printimi i shkronjave, printimi i 

kallëpeve;  Gome e papërpunuar dhe e gjysëm e përpunuar, gome e perzier me plastike 

(gutta-percha), kauçuk, asbest, mikë (gjendet në gure grniti) dhe artikuj të bërë nga këto 

materiale; plastika dhe rrëshirat në formë të nxjerrur për t'u përdorur në prodhim; paketim, 

mbrojtje dhe izolim të materialeve; tuba, gypa, elastik dhe tuba gome elastike, jo nga 

metalet; lekurë dhe imitimi i lekurës; lekurë dhe gezof te kafsheve; valixhe dhe çanta 

mbartëse; ombrella dhe çadra dielli; bostun; kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; qafore, 

zinxhire dhe veshje për kafshe; Materiale ndertimore (jo metalike); tuba jo-metalikë të 

ngurtë për ndërtim; asfalt; katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo metalike; 

Monumente, jo prej metali; Mobilje, pasqyra, korniza për fotografi; kontejnerë, jo prej 
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metali, për ruajtje ose transport; kocka të paperpunuara ose gjysmë të perpunuar, bri, kocka 

të balenës ose perla; guaska; llullë (për të tymosur duhan); amber i verdhë (gur i çmuar); 

Enë shtëpiake apo enë kuzhine dhe kuti (kontejnerë); krehër dhe sfungjer; brushat, me 

përjashtim të brushave për pikturim; materiale për brusha; artikuj për qëllime pastrimi; 

xhama të papërpunuar ose gjysëm të përpunuar, përveç xhamave të ndërtimit; qelq, 

porcelani dhe enë prej argjile; Litar dhe fill; rrjeta; tenda dhe çadra; tenda tekstili ose nga 

materiali sintetik; vela; thasë për transport dhe ruajtjen e materialeve në sasi të medha; 

mbushje, mbroje (kallef) dhe material mbushjeje, perveç letrës, kartonit, gomës ose 

prastikes; Tekstil dhe zevendesues të tekstilit; çarçaf për shtepi; perde nga tekstili apo 

plastika; Veshje, këpucë, kapela; Dantella (lidhëse) dhe qëndisje, shirita dhe gërsheta; 

pulla; grepa, karficë dhe gjilpëra; lule artificiale; dekorime për flokë; flokë artificiale; 

Qilima, sixhade, copa të vogla të qilimave; Linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; tapeta muri (jo tekstile); Lojëra, lodra dhe gjera të tjera për të 

luajtur; aparate për video lojëra; artikuj sportiv dhe për gjimnastike; Dekorime për pemën e 

Krishtlindjes; Mish, peshk, pulë dhe kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë, reçel, kompot; vezë; Qumësht dhe 

produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore; xhelatinë, reçel, komposto; vezë; 

qumësht; produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore; kafe, çaj, kakao, kafe 

artificiale; oriz, tapioka dhe sagu; miell dhe produkte nga drithërat; bukë; pasta dhe 

ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjalte, sirup; tharm, sodë për ushqim; krip, mustardë; uthull, 

salcë (me erëza); erëza, akull; Lëndë e parë dhe produktet e papërpunuara bujqësore, ujore, 

të kopshtarisë dhe pyjore; Lëndë e parë dhe produktet e papërpunuara të drithërave dhe 

farave; pem dhe perime të fresketa, barishte të fresketa; bimë natyrore dhe lule; fidane dhe 

fara për mbjellje; kafshët e gjalla; ushqime dhe pije për kafshët; maltë; Birra; ujrat minerale 

dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe 

preparate të tjera për të përgatitur pije; Pije alkoolike (përveç birrave); Duhani; produkte 

për duhanpirës; shkrepsa; Reklamat, menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione 

të zyres.“   

36   Sigurimet, çështjet financiare, çështjet monetare, çështjet e pasurive të patundshme.    

41   Edukim, ofrimi i trajnimeve, argëtim, aktivitete sportive dhe kulturore   

43   Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm   

 

 

 

(111)  23019 

(151)  19/04/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/910 

(732)  LORD FOR TRADE & INDUSTRY 

S.A.E  12 Safia zaghloul st, El Sharq 

District  Port Said , EG 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Tehe dhe Brisqe, vegla për rruajtje, kuti dhe mbajtëse dhe specialiteti i fishekëve 

për rruajtje dhe të gjitha përmbajnë tehe dhe pjesë dhe kërkesa për këto produkte dhe 
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instrumente dhe mjete të dorës dhe mjete për prerje dhe thika   

 

 

 

(111)  23033 

(151)  24/04/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/913 

(732)  Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232 United 

States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  BEATS 1 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Shërbime për shpërndarjen dhe transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, 

muzikës, audio, video, multimedia, televizion dhe radio nëpërmes rrjeteve të 

telekomunikimit; shpërndarja dhe transmetimi I muzikës striming, audio, video, dhe 

përmbajtjeve multimedia nëpërmes rrjeteve të telekomunikimit; koordinimi I përdoruesve 

për transferin e muzikës, audio, video, dhe multimedia nëpërmes rrjeteve të 

telekomunikimit; ofrimi I qasjes në uebfaqe, databaza, tabela të buletineve elektronike, 

forume online, udhëzues, muzikë, dhe video dhe audio programe   

41   Shërbime për aranzhimin, organizimin, udhëheqjen, dhe prezentimin e koncerteve, 

performancave live, evente speciale argëtimi, evente kulturore dhe artistike, argëtim teatral, 

gara, konteste, panaire, festivale dhe ekspozita; prodhimi, distribuimi dhe prezentimi I radio 

programeve, programeve televizive dhe incizimit të zërit, ofrimi I programeve të 

vazhdueshme në televizion, radio, audio, video, transmetimi audio digjital (podcast), dhe 

transmetimi I programeve ne uebfaqe (webcast); ofrimi I programeve argëtuese, sportive, 

muzikore, informuese dhe të lajmeve nëpërmes rrjeteve të telekomunikimit; shërbime 

argëtimi si ofrimi I transmetimit, abonimit dhe shërbime të platformave muzikore që mund 

të shkarkohen; ofrimi I shërbimeve të argëtimit live dhe argëtimit të incizuar si 

performanca muzikore ofrimi I programeve argëtuese që nuk mund të shkarkohen, 

programe sportive, muzikore, informuese, dhe programe të lajmeve, programe artistike dhe 

kulturore, ofrimi I aplikacioneve kompjuterike dhe uebfaqeve që përmbajnë informata në 

fushën e argëtimit, muzikës, sportit, lajmeve, artit dhe kulturës; ofrimi I informatave, 

orareve, rishikimeve dhe rekomandime personale për evente artistike dhe kulturore, 

koncerte, performance live, gara, panaire, festivale dhe ekspozita; rezervimit të biletave, 

shërbime të rezervimeve për argëtim, evente artistike dhe kulturore, koncerte, performanca 

live, gara, panaire, festivale dhe ekspozita; publikimi dhe prezentimi I vlerësimeve, 

sondazheve dhe klasifikimeve; ofrimi I uebfaqeve interaktive dhe aplikacioneve 

kompjuterike për postimin dhe shprëndarjen e vlerësimeve, analizave dhe klasifikimeve 

lidhur me eventet argëtuese, artistike dhe kulturore, koncerte, performanca live, gara, 

panaire, festivale dhe ekspozita; ofrimi I zileve që nuk mund të shkarkohen; muzikë të 

incizuar më parë, video, grafikë për përdorim në paisjet mobile komunikuese; ofrimi I 

uebfaqeve për ngarkimin, ruajtjen, shprëndarjen, shikimin dhe postimin e imazheve, audio, 

video, zhurnaleve online, blogje, programe audio digjital (podcast), dhe përmbajtje 

multimedia   
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(111)  23041 

(151)  27/04/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/916 

(732)  Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232 

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  URBEATS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese; zmadhues zëri; altoparlant; këllëfa mbrojtës 

për kufjet, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; softuerë kompjuterikë për përditësimin e 

kufjeve, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; audio kablla; kablla mbushëse; kabllot e 

energjisë dhe kabllot për transmetimin e tingujve dhe imazheve; mbulesa, çantat, dhe 

këllëfat të përshtatura ose të formuara për të mbajtur kufje, dëgjuese për vesh, zmadhues 

zëri, dhe audio pllejerë; mikrofonë; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me kufje, 

dëgjuese veshi, dhe zmadhues zëri; aksesorë për kufje, dëgjuese veshi, dëgjuese dhe 

zmadhues zëri, gjegjësisht shirita, kordonët e qafës, tela dhe rripa.    

 

 

 

(111)  23031 

(151)  24/04/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/917 

(732)  Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232 

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  BEATS BY DR. DRE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese; zmadhues zëri; altoparlant; këllëfa mbrojtës 

për kufjet, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; softuerë kompjuterikë për përditësimin e 

kufjeve, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; audio kablla; kablla mbushëse; kabllot e 

energjisë dhe kabllot për transmetimin e tingujve dhe imazheve; mbulesa, çantat, dhe 

këllëfat të përshtatura ose të formuara për të mbajtur kufje, dëgjuese për vesh, zmadhues 

zëri, dhe audio pllejerë; mikrofonë; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me kufje, 

dëgjuese veshi, dhe zmadhues zëri; aksesorë për kufje, dëgjuese veshi, dëgjuese dhe 

zmadhues zëri, gjegjësisht shirita, kordonët e qafës, tela dhe rripa   
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(111)  23043 

(151)  27/04/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/918 

(732)  Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232 

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  POWERBEATS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese; zmadhues zëri; altoparlant; këllëfa mbrojtës 

për kufjet, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; softuerë kompjuterikë për përditësimin e 

kufjeve, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; audio kablla; kablla mbushëse; kabllot e 

energjisë dhe kabllot për transmetimin e tingujve dhe imazheve; mbulesa, çantat, dhe 

këllëfat të përshtatura ose të formuara për të mbajtur kufje, dëgjuese për vesh, zmadhues 

zëri, dhe audio pllejerë; mikrofonë; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me kufje, 

dëgjuese veshi, dhe zmadhues zëri; aksesorë për kufje, dëgjuese veshi, dëgjuese dhe 

zmadhues zëri, gjegjësisht shirita, kordonët e qafës, tela dhe rripa   

 

 

 

(111)  23034 

(151)  24/04/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/919 

(732)  Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232 

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  BEATS EP 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese; zmadhues zëri; altoparlant; këllëfa mbrojtës 

për kufjet, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; softuerë kompjuterikë për përditësimin e 

kufjeve, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; audio kablla; kablla mbushëse; kabllot e 

energjisë dhe kabllot për transmetimin e tingujve dhe imazheve; mbulesa, çantat, dhe 

këllëfat të përshtatura ose të formuara për të mbajtur kufje, dëgjuese për vesh, zmadhues 

zëri, dhe audio pllejerë; mikrofonë; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me kufje, 

dëgjuese veshi, dhe zmadhues zëri; aksesorë për kufje, dëgjuese veshi, dëgjuese dhe 

zmadhues zëri, gjegjësisht shirita, kordonët e qafës, tela dhe rripa   
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(111)  23032 

(151)  24/04/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/920 

(732)  Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232 

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  BEATS STUDIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese; zmadhues zëri; altoparlant; këllëfa mbrojtës 

për kufjet, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; softuerë kompjuterikë për përditësimin e 

kufjeve, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; audio kablla; kablla mbushëse; kabllot e 

energjisë dhe kabllot për transmetimin e tingujve dhe imazheve; mbulesa, çantat, dhe 

këllëfat të përshtatura ose të formuara për të mbajtur kufje, dëgjuese për vesh, zmadhues 

zëri, dhe audio pllejerë; mikrofonë; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me kufje, 

dëgjuese veshi, dhe zmadhues zëri; aksesorë për kufje, dëgjuese veshi, dëgjuese dhe 

zmadhues zëri, gjegjësisht shirita, kordonët e qafës, tela dhe rripa.  

   

 

 

(111)  23045 

(151)  27/04/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/921 

(732)  Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232 

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  BEATS SOLO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese; zmadhues zëri; altoparlant; këllëfa mbrojtës 

për kufjet, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; softuerë kompjuterikë për përditësimin e 

kufjeve, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; audio kablla; kablla mbushëse; kabllot e 

energjisë dhe kabllot për transmetimin e tingujve dhe imazheve; mbulesa, çantat, dhe 

këllëfat të përshtatura ose të formuara për të mbajtur kufje, dëgjuese për vesh, zmadhues 

zëri, dhe audio pllejerë; mikrofonë; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me kufje, 

dëgjuese veshi, dhe zmadhues zëri; aksesorë për kufje, dëgjuese veshi, dëgjuese dhe 

zmadhues zëri, gjegjësisht shirita, kordonët e qafës, tela dhe rripa.  
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(111)  23035 

(151)  24/04/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/922 

(732)  Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232 

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  BEATS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; pajisje periferike kompjuterike; telefona; radio; kufje; dëgjuese për 

vesh; dëgjuese të vogla që futen në vesh; altoparlante; audio zmadhues; dëgjuese që 

vendosen në kokë; përforcues; audio kabllo; mbushës, kabllo mbushëse dhe adapterë rryme 

për përdorim me kompjuterë që mbahen në dorë, pajisje mobile, kufje, dëgjuese veshi dhe 

altoparlanta; televizion; tableta; këllëfa mbajtës për dëgjuese që vendosen në kokë, 

dëgjuese për vesh dhe zmadhues; softuerë kompjuterik; softuerë kompjuterik për përdorim 

në dërgimin, shpërndarjen dhe transmetimin e muzikës dhe audiove të lidhura me zbavitje, 

videove, tekstit, dhe përmbajtjes multimediale; softuerë kompjuterik për organizimin, 

konfigurimin, operimin apo kontrollimin e audio zmadhuesve, dëgjuesve që vendosen në 

kokë, dhe dëgjuesve për vesh; softuer kompjuterik për përdorim në interpretimin, 

organizimin, shkarkimin, transmetimin, manipulimin dhe rishikimin e audio dosjeve dhe 

dosjeve mediale; softuer kompjuterik për përdorim në përditësimin e zmadhuesve pa tela, 

kufjeve dhe dëgjueseve; softuer kompjuterik për përdorim në kontrollimin e zmadhuesve, 

përforcuesve, stereove, dëgjueseve, kufjeve dhe televizionit; audio dhe video incizime të 

shkarkueshme që përmbajnë muzikë, përformanca muzikore, dhe video muzikore; 

mikrofona; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, doke, 

stacione doku (bashkimi), ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me telefona, kufje, dëgjuese 

dhe zmadhues zëri; mbulesa, çanta dhe këllëfe të përshtatura apo të formësuara që të 

mbajnë audio pllejerë, dëgjuese, kufje, apo zmadhues zëri; pajisje audio, gjegjësisht media 

interpretues (pllejerë), media pllejerë portativ, media pllejerë për automobila, DVD 

interpretues (pplejerë) për automobila, CD pllejerë për automobila, pllejerë audio dixhital, 

pllejerë portativo-audio dixhital, pllejerë audio dixhital për automobila; komponente audio, 

gjegjësisht kabllo rryme dhe kabllo për transmetimin e tingujve dhe imazheve; helmeta 

mbrojtëse sporti; helmeta mbrojtëse; kabllo USB.   

 

 

 

(111)  23038 

(151)  27/04/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/923 

(732)  Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232 

United States of America, US 

(540)   
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(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë;pajisje periferike kompjuterike;telefona;radio;kufje;dëgjuese për 

vesh;dëgjuese të vogla që futen në vesh;altoparlante;audio zmadhues;dëgjuese që vendosen 

në kokë;përforcues;audio kabllo;mbushës, kabllo mbushëse dhe adapterë rryme për 

përdorim me kompjuterë që mbahen në dorë, pajisje mobile, kufje, dëgjuese veshi dhe 

altoparlanta;televizion;tableta;këllëfa mbajtës për dëgjuese që vendosen në kokë, dëgjuese 

për vesh dhe zmadhues;softuerë kompjuterik;softuerë kompjuterik për përdorim në 

dërgimin, shpërndarjen dhe transmetimin e muzikës dhe audiove të lidhura me zbavitje, 

videove, tekstit, dhe përmbajtjes multimediale;softuerë kompjuterik për organizimin, 

konfigurimin, operimin apo kontrollimin e audio zmadhuesve, dëgjuesve që vendosen në 

kokë, dhe dëgjuesve për vesh;softuer kompjuterik për përdorim në interpretimin, 

organizimin, shkarkimin, transmetimin, manipulimin dhe rishikimin e audio dosjeve dhe 

dosjeve mediale;softuer kompjuterik për përdorim në përditësimin e zmadhuesve pa tela, 

kufjeve dhe dëgjueseve;softuer kompjuterik për përdorim në kontrollimin e zmadhuesve, 

përforcuesve, stereove, dëgjueseve, kufjeve dhe televizionit;audio dhe video incizime të 

shkarkueshme që përmbajnë muzikë, përformanca muzikore, dhe video 

muzikore;mikrofona;konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, 

doke, stacione doku (bashkimi), ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me telefona, kufje, 

dëgjuese dhe zmadhues zëri;mbulesa, çanta dhe këllëfe të përshtatura apo të formësuara që 

të mbajnë audio pllejerë, dëgjuese, kufje, apo zmadhues zëri;pajisje audio, gjegjësisht 

media interpretues (pllejerë), media pllejerë portativ, media pllejerë për automobila, DVD 

interpretues (pplejerë) për automobila, CD pllejerë për automobila, pllejerë audio dixhital, 

pllejerë portativo-audio dixhital, pllejerë audio dixhital për automobila;komponente audio, 

gjegjësisht kabllo rryme dhe kabllo për transmetimin e tingujve dhe imazheve;helmeta 

mbrojtëse sporti;helmeta mbrojtëse;kabllo USB   

 

 

 

(111)  22991 

(151)  16/04/2018 

(181)  26/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/924 

(732)  Mundipharma AG St. Alban-

Rheinweg 74 CH-4020 Basel, CH 

(540)  BETADINE 
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(511) 3   Sapun; Perfumeri; Vajra esenciale; Kozmetikë; preparate për kujdesin e flokëve; 

kremra për flokë; artikuj për kujdesin personal (tualete); preparatet kozmetike; Preparate 

për mbrojtjen nga dielli, duke përfshirë spërkës për mbrojtje nga dielli, losione, kremra, 

xhel dhe vajra, balsam dhe krem për buzë; preparate për rrezitje nga dielli; preparate për 

perdorim pas rrezitjes nga dielli (kozmetike); preparate për kujdesin e lekurës (kozmetike), 

duke përfshirë zbutjen e lekures, kremrat për largimin e lekurës se keqe, ujra për larjen e 

fytyrës, krem për largimin qelizave të vdekura, preparate bronzuese dhe artificiale për 

përdorim në lëkurë për rrezitje dhe preparatet për heqjen e yndyrës; preparatet kozmetike, 

duke përfshirë ato për përdorim në lëkurën e kokës, thonjtëve, flokëve dhe lëkurës; faculeta 

të lagura, faculeta tjera me preparate kozmetike; faculeta të lagura, faculeta tjera të 

mbushura me preparate pastruese, duke përfshirë ato për përdorim në lëkurë   

10   Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, aparatura dhe instrumente mjekësore; aparatura 

dhe instrumente veterinare; materialet për qepje; pajisje mjekësore; pajisje mjekësore për të 

mbyllur plagët; aparatura për përdorim në mjekësi për të tharë plagët; aparate për thithjen e 

plagës; pajisjet kirurgjike dhe pajisje për trajtimin e plagëve; Spërkatës për hundë; Maska 

për qëllime mjekësore; fasho [qese] për parandalimin e presionit të plagëve në trupat e 

pacientëve; fashot për ngrohje dhe leokuplast për trajtimin e plagëve; pajisja terapeutike me 

vokum për plagët; pesaries (një pajisje e vogël e tretshme qe perdoret për të trajtuar 

infeksionin ose si kontraceptiv), shiringa vaginale; instrumente dhe aparatura kirurgjikale, 

mjekësore, dentare dhe veterinare.   

30   Bonbone; Lozenges - tableta [e ëmbël]; Lozenges - tableta për qëllime jo mjekësore.   

 

 

 

(111)  23013 

(151)  19/04/2018 

(181)  26/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/926 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza 

Suite 1800 Chicago, IL 60654, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  MOTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrolliin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit magnetik të të 

dhënave; shirita për regjistrim; kompakt disqe; disqe për regjistrim (DVD) dhe media tjera 

dixhitale për regjistrim; makina llogaritëse, pajisje për procesimin e të dhënave; telefona 

mobil;  telefona celularë; telefona të mençur; telefona pa tela; orë të mençra; pajisje për 
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komunikim të rrjtetit pa tela; kompjuter; kompjutera tabletë; kompjutera laptopë, kompjuter 

të pa lezivshem për zyre; kompjuter për zyre të levishshem; modema për kompjuter; 

modema për kompjuter; modema për USB; kabllo për modema, server për kompjuter; kuti 

(rutera) për rrjet; shpërndarës të rrjetit kompjuterik; disqet e jashtme kompjuterike; adapter 

(përshtatës) elektornik; kyçet për lidhje te internetit; pajisje për ruajtjes e te dhënave, 

domethënë, pajisje te vogla (flesh drives); Kartat e Dixhitale të Sigurtë (SD); tastierë 

[kompjuteri], minje [kompjuteri]; kyçet për lidhje [kompjuteri]; skanera [pajisje për 

procesimin e të dhënave]; skanera tre domensionale (3D); printerna tre dimensional (3D); 

kufje; pajisje për transmetimin e përmbajtjes së medias në rrjetet lokale pa tela, domethënë, 

kuti për transmetim medial dhe kabllo për translemim të mediave; mikrofona; kufje për 

telefona; kufje pa tela; telefona mobil statik; pjeset për lidhje [telefona mobil]; kufje të 

vogal për vesh; pjesë elektronike për pamje virtuale; kufje virtuale; progrmae kompjuterike 

virtuale; size tri dimensionale (3D); monitorues të fitnesit; çana për telefona të menqur; 

çana për kompjuter; mbështjellës për telefona të mençur; mbështjellës për kompjuter 

tablete; mbrojtës te ekranit të telefonit celular në natyrë të fleteve transparente; bateri, 

elektrike; mbushësit për bateri; akumulatorët, elektrik [për ruajtjen e energjise]; programet 

operative; programet [regjistruara]; aplikacionet kompjuterike, të shkarkueshme; programet 

kompjuterike [programe të shkarkueshme]; programet dhe aplikacionet për pajisje të 

lëvizshme; aparat i kontrollit nga largësia për hapjen dhe mbylljen e dyerve të automjeteve; 

analizues të kompjuterizuar të motorëve të automjeteve; video lojera dixhitale për makine; 

kamerat pikesues në automjete; kamerat e pasme për automjete; aparat drejtimi për 

automjete [kompjutera në bord, në vend); matësit e presionit të gomave; tregues automatikë 

të presionit të ulët në gomat e automjeteve; radiot e automjeteve; kuverta për hapje, 

elektrike; paisje për telefona për operdim pa duar; aparat [fotografik]; mikrofona/altoparlant 

për audio; mikrofona elektronikë pa tela; pjesë për mbushje të telefonave mobil me pjesë që 

ndërrohen; mbushë me tela që ndrrohen; mbeshtjelles për telefona mobil; MP3-për të 

degjuar, MP4 – për të degjuar muzike; shirita dhe disqe për të degjuar muzike; shirita dhe 

disqe për të shikuar video; regjistrues dixhital për video; aparat televiziv; kuti për të 

vendosur gjera; video projektorë; mbushës të energjisë; pajisje për mbushje/ ngarkim për 

pajisje që rimbushen; panele solar për proshimin e energjise; mbrojtës të tensionit të 

rrymës; kabllo të energjise qe levizin; kabllo elektike që shërbejne për zgjatje; kabllo për 

video dhe audio; kabllo, elektrike; lidhes [energji elektrike]; pajisje për bartjen e të dhenave 

(USB), kabllo per televizor dhe internet (HDMI); kabllo dhe pajisje lidhese për internet të 

mbrendshme dhe audio; mbushes elektrik; mjetet kontrolluese pa tel për të monitoruar dhe 

kontrolluar në distancë funksionimin dhe statusin e pajisjeve ose sistemeve të tjera 

elektrike, elektronike dhe mekanike; panelet e kontrollit [energjia elektrike] me levë për 

përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; monitorues për bebe; shkallë; 

monitorues për mace; qafore elektornike për trajnimine e kafshëve; sistem pa tela për 

mbrojtjen e kafsheve; pajisje për monitorim, elektrike; pajisjet për perdorim nga te verbërit 

[elektrike]; kontrollues për kontrollin e produkteve elektronike nga largesia; kontrollues për 

kontrollin perdeve të dritareve; aparate për matje, domethënë detektorë e ajrit (CO2) dhe 

detektorë e tymit; alarmet e zjarrit; termostate; barometra; hidrometra, monitor dhe sensor 

për matjen e temperatures; alarmet e zbulimit të rrjedhjes së ujit; stacionet digjitale të motit; 

termometra digjital, për qëllime jo mjekësore, kyç , elektirk; aparat për kontrolln e 

ndriçimit; ndriçuesit e dritës [rregullatorë], elektrikë; dritat elektrike të natës; kamera për 

dyer; sensorë elektrik për dyer dhe dritare elektrike; sensorë levizjeje; alarmet akustike [më 
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zë]; armet e sigurisë; aparatura satelitore drejtimi; instrumente drejtimi; busullat e drejtimit; 

pajisjet e navigimit (GPS); pajisjet për drejtim dhe pajisjet për vendndodhje; semafor; 

ndriçues; dylbi digjital; korniza fotografike dixhitale; aparate për t’u vendosura në trup; 

aparatet dhe pjese ndihmese qe mund të vishen në trup, domethënë lidhja e kabllove, qe 

ngjiten në xhaketa, mbajteset e pantollonave, rripat e shpatullave, mbartëset e xhamave, 

ngarkuesit mikro-USB, mbartëset e mburojave, mbushesit me shumë njësi, bateritë, set për 

mbushje të baterive, mbajtëset e kasketave, kufje vetëm për marrje; mikrofone; baze e 

stacioneve radio me dy kahje; radio me dy kahje me përseritje; pjeset ndihmese të radios 

me dy kahje, përkatësisht butoni pa tela shtytje-për të folur (PTT), kufje, bateri rimbushëse, 

marrës të veshëve, priza, mbajtëse për mure, mbajtëse për tavoline, mbajtëse të 

rrubmullakëta, qanta për bartje, mikrofona, mbushesit e  murit; portat ndërlidhese për të 

lejuar që një sistem radio të lidhet me sistemin telefonik të ndërlidhur të telefonisë publike 

(PSTN) ose me degë private (PBX) të sistemit te telefoneve; aparatet dhe pajisjet e 

përshkrimit të të dhënave; radio për marrjen e sinjaleve; sistemet e gjurmimit te radios me 

dy kahje; radio me panel komandimi për marrejen e mesazheve, për qellime tregtare apo 

çeshtje të sigurisë publike; radio sistemi pa tela me dy kahje  për marrejen e mesazheve; 

sistemet e telekomunikimit me ze marrje - IP (VOIP); pajisjet e sistemit te radios të 

vendosura në tavoline për përdorim lidhur me sigurinë publike; infrastruktura e levizshme 

për Vlerësimin Afatgjatë (LTE) për të siguruar video gjirime nga skena e aksidentit; pajisjet 

e levizshme për kontrollin mbikëqyrës dhe marrjen e të dhënave (SCADA) nga largesia për 

përdorim në mjediset industriale; manualet e instruksioneve në format elektronik.   

14   Orë; rripa ore; brez ore; kronoskop (mjet për matjen e intervaleve të shkurta kohore); 

orë dhe instrumente horologjike dhe kronometrike, perkatësishte, ekran, kurorë, akrep, rrip, 

rrathe, tokëz për të mbërthyer; orë me funksion komunikimi me rrjet interneti pa tela 

(wireless); kuti për orë; orë dhe instrumente horologjike dhe kronometrike; rrathë (stoli) 

dore qe kanë të përfshire funksionin e ores, përfshire sensoret e shpejtësisë, numerimin e 

ritmit, numerimin e kalorive të konsumuara, largësinë, shpejtësinë, monitorues për të matur 

rrahjet e zemres dhe hapamatësit (pedometrat) e vendosur; syze për vëzhgim   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyres; sherbime të 

shitjes përmes postës elektornike permes nje rrjeti kompjuterik global qe përmbajnë pajisje 

kompjuterike (harduere) programke kompjuterike (softuer), pjeset perifekike të 

kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, aparate telekomunikimi, telefonat mobil, 

pajisjet elektronike të dorës dhe të lëvizëshme, pajisje, periferike dhe çantat mbajtëse për 

pajisje të tilla dhe paraqitja e ketyre produkteve; Shërbimet e shitjes me pakicë që 

përmbajnë pajisje kompjuterike (harduere) programet kompjuterike (softuer), pjeset 

perifekike të kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, aparate telekomunikimi, 

telefonat mobil, pajisjet elektronike të dorës dhe të lëvizëshme, pajisje, periferike dhe 

çantat mbajtëse për pajisje të tilla dhe paraqitja e këtyre produkteve; shërbimet 

kompjuterike të rikthimit për tekstin dixhital, të dhënat, imazhet, punët e kryetra me audio 

dhe video; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese   

36   Sigurimet, çështjet financiare, çështjet monetare, çështjet e pasurive të patundshme; 

konsultime financiare, analiza financiare, menaxhim financiar, sherbime financiare, 

konkretisht sherbime të konsultimit për kredi lidhur me blerjen e mallrave; blerjet e 

financuara permes lizingut, sherbime të pagesave; shërbimet e sigurimit të garancisë dhe 

shërbimet e sigurimit të garancive të shtuara; shërbimet e blerjes së pasurive të paluajtshme   

37   Sherbime të riparimit dhe instalimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim i paisjeve 
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kompjuterike, periferiket e kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, pajisjet 

elektrike, pajisjet për zyre po ashtu telefonet mobil, pajisje dhe aparatura telefonike dhe 

fotografike; shërbimet e rrjetit të radios dhe riparimit të pajisjeve; shërbime të planit të 

mirëmbajtjes së radios për riparimin ose zëvendësimin e radiove me dy kahje   

38   Telekomunikimi; sherbime të komunikimit, domethënë komunikimi me telefon, 

komunikimi përmes rrjetit me fije optike, komunikimi me telefon mobil, komunikimi me 

radio, komunikimit përmes stacioneve kompjuterike, transmetimi i mesazheve apo 

imazheve me ndihme e kompjuterit, ofrimi i lidhjeve të telekomunikimit në një rrjet 

kompjuterik global; transmetimi i skedarëve dixhitalë; transmetimi i të dhënave; ofrimi i 

lidhjeve të telekomunikimit në një rrjet kompjuterik global; ofrimi i qasjes së përdoruesve 

në rrjetet kompjuterike globale; sherbime të menaxhimit të lidhjeve PTT – (shtytje për të 

folur) qe i mundeson përdoruesve të lidhen dhe komunikojnë përmes aparateve të tyre   

41   Sherbime të edukimit, ofrimii trajnimeve, mësim dhe argëtim lidhur me kompjuteret, 

programet kompjuterike, produktet mediale, telefonat mobil, pajisje te dorës dhe pajisjet 

elektronike dixhitale mobile; organizimin dhe mbajtjen e punëtorive, stërvitje [trajnim], 

konferenca dhe seminare në lëmine e telefonave mobil, programeve kompjuterike, 

sherbime të drejtëperdrejte përmes internetit (online), teknologjise informative, dizajnim të 

ueb faqeve dhe elektronike të konsumit; organizimi i panaireve për qellime kulturore dhe 

edukative; ofrimi i publikimeve drejtëperdrejte-on-line (jo të shkarkueshme; ofrimi i 

publikimeve elektronike librave dhe revistave drejtëperdrejte-on-line; organizimi dhe 

mbajtja e punëtorive stërvitje [trajnim], konferenca dhe seminare në lëmine e trajnimeve 

analitik përshkrues për aplikacionet e Qeverise, Sigurisë Publike dhe Ndërmarrjeve; dhënia 

me qira e pajisjeve me dy drejtime për komunikim me radio dhe pajisje mobile; organizimi 

dhe mbajtja e punëtorive stërvitje [trajnim], në lëmine e programeve të menaxhimit të 

radios dhe programeve për sigurimin, programimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të radios   

42   Sherbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe projektet qe lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; dizajnimi dhe përpunimi i pajisjeve 

kompjuterike dhe programve kompjuterike; konsulencë për teknologjinë e telekomunikimit; 

konsulencë për teknologji kompjuterike; konsulencë për teknologji; konsulencë për 

teknologji informative (TI); konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë 

e internetit; instalimi i programeve kompjuterike; mirëmbarjta e programve kompjuterike; 

dizajnimi i programeve kompjuterike; dizajni i sistemit kompjuterik; analiza e sistemit 

kompjuterik; planifikimin, projektimin, zbatimin dhe zhvillimin e rrjeteve kompjuterike për 

të tjerët; integrimin e sistemeve kompjuterike dhe rrjeteve; shërbimet e konsulencës në 

fushën e zhvillimit të arkitekturave të serverëve; rikthimi i të dhënave kompjuterike;  

përditësimin e softuerit kompjuterik; sherbime shkencore dhe teknologjike në fushën e 

pajisjeve kompjuterike, programve komputerike, periferikët - pjesët përberëse të 

kompjuterave, pajisjet e levizshme dhe/ose elektornike, telefonat mobil, radiot me dy kahje; 

mbështetja – lehtësimi i sherbimeve të drejtëperdrejta (online) për të tjerë për të zhvilluar 

diskutime interaktive; mbështetja – lehtësimi i sherbimeve të drejtëperdrejta (online) për të 

tjerë për të shperndare përmbatjte të ndryshme; projektimin, zhvillimin, mirëmbajtjen dhe 

menaxhimin e softuerit të aplikacioneve për telefona celularë, kompjutera dhe televizione; 

shërbimet e konsulencës për aplikacionet e Qeverisë, Sigurisë Publike dhe Ndërmarrjeve; 

softueri si një shërbim (SAAS); shërbime të ruajtjes së të dhënave drejtëpërdrejtë (online); 

ruatjta elektronike e të dhënave; Shërbimet e Menaxhuara të Rrjetit për Radio Mobile 

Tokësore (LMR) dhe rrjetet e zgjerimit për Qeverinë, Sigurinë Publike ose rrjetet e 
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zgjerimit Emergjent. 

  

 

 

 

(111)  23022 

(151)  19/04/2018 

(181)  26/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/927 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza 

Suite 1800 Chicago, IL 60654, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrolliin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit magnetik të të 

dhënave; shirita për regjistrim; kompakt disqe; disqe për regjistrim (DVD) dhe media tjera 

dixhitale për regjistrim; makina llogaritëse, pajisje për procesimin e të dhënave; telefona 

mobil;  telefona celularë; telefona të mençur; telefona pa tela; orë të mençra; pajisje për 

komunikim të rrjtetit pa tela; kompjuter; kompjutera tabletë; kompjutera laptopë, kompjuter 

të pa lezivshem për zyre; kompjuter për zyre të levishshem; modema për kompjuter; 

modema për kompjuter; modema për USB; kabllo për modema, server për kompjuter; kuti 

(rutera) për rrjet; shpërndarës të rrjetit kompjuterik; disqet e jashtme kompjuterike; adapter 

(përshtatës) elektornik; kyçet për lidhje te internetit; pajisje për ruajtjes e te dhënave, 

domethënë, pajisje te vogla (flesh drives); Kartat e Dixhitale të Sigurtë (SD); tastierë 

[kompjuteri], minje [kompjuteri]; kyçet për lidhje [kompjuteri]; skanera [pajisje për 

procesimin e të dhënave]; skanera tre domensionale (3D); printerna tre dimensional (3D); 

kufje; pajisje për transmetimin e përmbajtjes së medias në rrjetet lokale pa tela, domethënë, 

kuti për transmetim medial dhe kabllo për translemim të mediave; mikrofona; kufje për 

telefona; kufje pa tela; telefona mobil statik; pjeset për lidhje [telefona mobil]; kufje të 

vogal për vesh; pjesë elektronike për pamje virtuale; kufje virtuale; progrmae kompjuterike 

virtuale; size tri dimensionale (3D); monitorues të fitnesit; çana për telefona të menqur; 

çana për kompjuter; mbështjellës për telefona të mençur; mbështjellës për kompjuter 

tablete; mbrojtës te ekranit të telefonit celular në natyrë të fleteve transparente; bateri, 

elektrike; mbushësit për bateri; akumulatorët, elektrik [për ruajtjen e energjise]; programet 

operative; programet [regjistruara]; aplikacionet kompjuterike, të shkarkueshme; programet 
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kompjuterike [programe të shkarkueshme]; programet dhe aplikacionet për pajisje të 

lëvizshme; aparat i kontrollit nga largësia për hapjen dhe mbylljen e dyerve të automjeteve; 

analizues të kompjuterizuar të motorëve të automjeteve; video lojera dixhitale për makine; 

kamerat pikesues në automjete; kamerat e pasme për automjete; aparat drejtimi për 

automjete [kompjutera në bord, në vend); matësit e presionit të gomave; tregues automatikë 

të presionit të ulët në gomat e automjeteve; radiot e automjeteve; kuverta për hapje, 

elektrike; paisje për telefona për operdim pa duar; aparat [fotografik]; mikrofona/altoparlant 

për audio; mikrofona elektronikë pa tela; pjesë për mbushje të telefonave mobil me pjesë që 

ndërrohen; mbushë me tela që ndrrohen; mbeshtjelles për telefona mobil; MP3-për të 

degjuar, MP4 – për të degjuar muzike; shirita dhe disqe për të degjuar muzike; shirita dhe 

disqe për të shikuar video; regjistrues dixhital për video; aparat televiziv; kuti për të 

vendosur gjera; video projektorë; mbushës të energjisë; pajisje për mbushje/ ngarkim për 

pajisje që rimbushen; panele solar për proshimin e energjise; mbrojtës të tensionit të 

rrymës; kabllo të energjise qe levizin; kabllo elektike që shërbejne për zgjatje; kabllo për 

video dhe audio; kabllo, elektrike; lidhes [energji elektrike]; pajisje për bartjen e të dhenave 

(USB), kabllo per televizor dhe internet (HDMI); kabllo dhe pajisje lidhese për internet të 

mbrendshme dhe audio; mbushes elektrik; mjetet kontrolluese pa tel për të monitoruar dhe 

kontrolluar në distancë funksionimin dhe statusin e pajisjeve ose sistemeve të tjera 

elektrike, elektronike dhe mekanike; panelet e kontrollit [energjia elektrike] me levë për 

përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; monitorues për bebe; shkallë; 

monitorues për mace; qafore elektornike për trajnimine e kafshëve; sistem pa tela për 

mbrojtjen e kafsheve; pajisje për monitorim, elektrike; pajisjet për perdorim nga te verbërit 

[elektrike]; kontrollues për kontrollin e produkteve elektronike nga largesia; kontrollues për 

kontrollin perdeve të dritareve; aparate për matje, domethënë detektorë e ajrit (CO2) dhe 

detektorë e tymit; alarmet e zjarrit; termostate; barometra; hidrometra, monitor dhe sensor 

për matjen e temperatures; alarmet e zbulimit të rrjedhjes së ujit; stacionet digjitale të motit; 

termometra digjital, për qëllime jo mjekësore, kyç , elektirk; aparat për kontrolln e 

ndriçimit; ndriçuesit e dritës [rregullatorë], elektrikë; dritat elektrike të natës; kamera për 

dyer; sensorë elektrik për dyer dhe dritare elektrike; sensorë levizjeje; alarmet akustike [më 

zë]; armet e sigurisë; aparatura satelitore drejtimi; instrumente drejtimi; busullat e drejtimit; 

pajisjet e navigimit (GPS); pajisjet për drejtim dhe pajisjet për vendndodhje; semafor; 

ndriçues; dylbi digjital; korniza fotografike dixhitale; aparate për t’u vendosura në trup; 

aparatet dhe pjese ndihmese qe mund të vishen në trup, domethënë lidhja e kabllove, qe 

ngjiten në xhaketa, mbajteset e pantollonave, rripat e shpatullave, mbartëset e xhamave, 

ngarkuesit mikro-USB, mbartëset e mburojave, mbushesit me shumë njësi, bateritë, set për 

mbushje të baterive, mbajtëset e kasketave, kufje vetëm për marrje; mikrofone; baze e 

stacioneve radio me dy kahje; radio me dy kahje me përseritje; pjeset ndihmese të radios 

me dy kahje, përkatësisht butoni pa tela shtytje-për të folur (PTT), kufje, bateri rimbushëse, 

marrës të veshëve, priza, mbajtëse për mure, mbajtëse për tavoline, mbajtëse të 

rrubmullakëta, qanta për bartje, mikrofona, mbushesit e  murit; portat ndërlidhese për të 

lejuar që një sistem radio të lidhet me sistemin telefonik të ndërlidhur të telefonisë publike 

(PSTN) ose me degë private (PBX) të sistemit te telefoneve; aparatet dhe pajisjet e 

përshkrimit të të dhënave; radio për marrjen e sinjaleve; sistemet e gjurmimit te radios me 

dy kahje; radio me panel komandimi për marrejen e mesazheve, për qellime tregtare apo 

çeshtje të sigurisë publike; radio sistemi pa tela me dy kahje  për marrejen e mesazheve; 

sistemet e telekomunikimit me ze marrje - IP (VOIP); pajisjet e sistemit te radios të 
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vendosura në tavoline për përdorim lidhur me sigurinë publike; infrastruktura e levizshme 

për Vlerësimin Afatgjatë (LTE) për të siguruar video gjirime nga skena e aksidentit; pajisjet 

e levizshme për kontrollin mbikëqyrës dhe marrjen e të dhënave (SCADA) nga largesia për 

përdorim në mjediset industriale; manualet e instruksioneve në format elektronik   

10   Monitorues për matjen e presionin e gjakut; aparat për monitorimin e glukozës në gjak; 

termometra për përdorim mjekësor; pajisje mjekësore, domethënë, matës për matjet e 

impulsit dhe monitories për matjen e shkalles së impulsit   

11   Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë, dhe qellime sanitare; aparatura dhe mekanizëm për pastrimin e ajrit; 

shishe për pastrimin e ujit; instalime për pastrimin e ujit; lagështues (mekanizem për të 

krijuar ajer me lageshti); klima; frigorifer; ftohës; furra me mikrovalë (aparatura për gatim); 

skarë për pjekje (pajisje për gatim); aparat për kafe, elektrik; poq elektrik; drita elektrike 

për natën qe operojnë me bateri; fenerë elektrik; elektrike (ndriques) dore; dritë projektori; 

llamba; llamba për kokë; dritat e automjeteve; dritat e biçikletave   

14   Orë; rripa ore; brez ore; kronoskop (mjet për matjen e intervaleve të shkurta kohore); 

orë dhe instrumente horologjike dhe kronometrike, perkatësishte, ekran, kurorë, akrep, rrip, 

rrathe, tokëz për të mbërthyer; orë me funksion komunikimi me rrjet interneti pa tela 

(wireless); kuti për orë; orë dhe instrumente horologjike dhe kronometrike; rrathë (stoli) 

dore qe kanë të përfshire funksionin e ores, përfshire sensoret e shpejtësisë, numerimin e 

ritmit, numerimin e kalorive të konsumuara, largësinë, shpejtësinë, monitorues për të matur 

rrahjet e zemres dhe hapamatësit (pedometrat) e vendosur; syze për vëzhgim   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyres; sherbime të 

shitjes përmes postës elektornike permes nje rrjeti kompjuterik global qe përmbajnë pajisje 

kompjuterike (harduere) programke kompjuterike (softuer), pjeset perifekike të 

kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, aparate telekomunikimi, telefonat mobil, 

pajisjet elektronike të dorës dhe të lëvizëshme, pajisje, periferike dhe çantat mbajtëse për 

pajisje të tilla dhe paraqitja e ketyre produkteve; Shërbimet e shitjes me pakicë që 

përmbajnë pajisje kompjuterike (harduere) programet kompjuterike (softuer), pjeset 

perifekike të kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, aparate telekomunikimi, 

telefonat mobil, pajisjet elektronike të dorës dhe të lëvizëshme, pajisje, periferike dhe 

çantat mbajtëse për pajisje të tilla dhe paraqitja e këtyre produkteve; shërbimet 

kompjuterike të rikthimit për tekstin dixhital, të dhënat, imazhet, punët e kryetra me audio 

dhe video; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese   

36   Sigurimet, çështjet financiare, çështjet monetare, çështjet e pasurive të patundshme; 

konsultime financiare, analiza financiare, menaxhim financiar, sherbime financiare, 

konkretisht sherbime të konsultimit për kredi lidhur me blerjen e mallrave; blerjet e 

financuara permes lizingut, sherbime të pagesave; shërbimet e sigurimit të garancisë dhe 

shërbimet e sigurimit të garancive të shtuara; shërbimet e blerjes së pasurive të paluajtshme   

37   Sherbime të riparimit dhe instalimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim i paisjeve 

kompjuterike, periferiket e kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, pajisjet 

elektrike, pajisjet për zyre po ashtu telefonet mobil, pajisje dhe aparatura telefonike dhe 

fotografike; shërbimet e rrjetit të radios dhe riparimit të pajisjeve; shërbime të planit të 

mirëmbajtjes së radios për riparimin ose zëvendësimin e radiove me dy kahje   

38   Telekomunikimi; sherbime të komunikimit, domethënë komunikimi me telefon, 

komunikimi përmes rrjetit me fije optike, komunikimi me telefon mobil, komunikimi me 

radio, komunikimit përmes stacioneve kompjuterike, transmetimi i mesazheve apo 
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imazheve me ndihme e kompjuterit, ofrimi i lidhjeve të telekomunikimit në një rrjet 

kompjuterik global; transmetimi i skedarëve dixhitalë; transmetimi i të dhënave; ofrimi i 

lidhjeve të telekomunikimit në një rrjet kompjuterik global; ofrimi i qasjes së përdoruesve 

në rrjetet kompjuterike globale; sherbime të menaxhimit të lidhjeve PTT – (shtytje për të 

folur) qe i mundeson përdoruesve të lidhen dhe komunikojnë përmes aparateve të tyre   

41   Sherbime të edukimit, ofrimii trajnimeve, mësim dhe argëtim lidhur me kompjuteret, 

programet kompjuterike, produktet mediale, telefonat mobil, pajisje te dorës dhe pajisjet 

elektronike dixhitale mobile; organizimin dhe mbajtjen e punëtorive, stërvitje [trajnim], 

konferenca dhe seminare në lëmine e telefonave mobil, programeve kompjuterike, 

sherbime të drejtëperdrejte përmes internetit (online), teknologjise informative, dizajnim të 

ueb faqeve dhe elektronike të konsumit; organizimi i panaireve për qellime kulturore dhe 

edukative; ofrimi i publikimeve drejtëperdrejte-on-line (jo të shkarkueshme; ofrimi i 

publikimeve elektronike librave dhe revistave drejtëperdrejte-on-line; organizimi dhe 

mbajtja e punëtorive stërvitje [trajnim], konferenca dhe seminare në lëmine e trajnimeve 

analitik përshkrues për aplikacionet e Qeverise, Sigurisë Publike dhe Ndërmarrjeve; dhënia 

me qira e pajisjeve me dy drejtime për komunikim me radio dhe pajisje mobile; organizimi 

dhe mbajtja e punëtorive stërvitje [trajnim], në lëmine e programeve të menaxhimit të 

radios dhe programeve për sigurimin, programimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të radios   

42   Sherbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe projektet qe lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; dizajnimi dhe përpunimi i pajisjeve 

kompjuterike dhe programve kompjuterike; konsulencë për teknologjinë e telekomunikimit; 

konsulencë për teknologji kompjuterike; konsulencë për teknologji; konsulencë për 

teknologji informative (TI); konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë 

e internetit; instalimi i programeve kompjuterike; mirëmbarjta e programve kompjuterike; 

dizajnimi i programeve kompjuterike; dizajni i sistemit kompjuterik; analiza e sistemit 

kompjuterik; planifikimin, projektimin, zbatimin dhe zhvillimin e rrjeteve kompjuterike për 

të tjerët; integrimin e sistemeve kompjuterike dhe rrjeteve; shërbimet e konsulencës në 

fushën e zhvillimit të arkitekturave të serverëve; rikthimi i të dhënave kompjuterike;  

përditësimin e softuerit kompjuterik; sherbime shkencore dhe teknologjike në fushën e 

pajisjeve kompjuterike, programve komputerike, periferikët - pjesët përberëse të 

kompjuterave, pajisjet e levizshme dhe/ose elektornike, telefonat mobil, radiot me dy kahje; 

mbështetja – lehtësimi i sherbimeve të drejtëperdrejta (online) për të tjerë për të zhvilluar 

diskutime interaktive; mbështetja – lehtësimi i sherbimeve të drejtëperdrejta (online) për të 

tjerë për të shperndare përmbatjte të ndryshme; projektimin, zhvillimin, mirëmbajtjen dhe 

menaxhimin e softuerit të aplikacioneve për telefona celularë, kompjutera dhe televizione; 

shërbimet e konsulencës për aplikacionet e Qeverisë, Sigurisë Publike dhe Ndërmarrjeve; 

softueri si një shërbim (SAAS); shërbime të ruajtjes së të dhënave drejtëpërdrejtë (online); 

ruatjta elektronike e të dhënave; Shërbimet e Menaxhuara të Rrjetit për Radio Mobile 

Tokësore (LMR) dhe rrjetet e zgjerimit për Qeverinë, Sigurinë Publike ose rrjetet e 

zgjerimit Emergjent   
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(111)  53012 

(151)  20/02/2018 

(181)  26/09/2018 

(210)  KS/R/ 2008/2571 

(300)  2007-2119  19/09/2007  DE 

(732)  BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 

D- 51368 Leverkusen,, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  VERITA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet për shkatërrimin e barojave dhe parazitëve, insekticideve, herbicideve 

dhe fungicideve.   

 

 

 

(111)  53012 

(151)  24/04/2018 

(181)  10/06/2018 

(210)  KS/R/ 2008/2993 

(732)  Gant AB 131 92 Nacka Strand, SE 

(740)    

 
 

(540)  GANT 

 
 

     

 
 

 

(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, preparatet për 

higjienën e gojës.   

9   Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); aparatet për 

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   
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(111)  21977 

(151)  20/02/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/R/ 2008/4371 

(732)  SPIRITS PRODUCT 

INTERNATIONAL INTELLECTUAL 

PROPERTY B.V. Zepp Lampestraat 4 

Oranjestad, AW 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  STOLICHNAYA 

 
 

     

 
 

 

(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrave), vodke, pije alkoolike të forta. 

 

 

 

(111)  21978 

(151)  20/02/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/R/ 2008/4373 

(732)  SPIRITS PRODUCT 

INTERNATIONAL INTELLECTUAL 

PORPERTY B.V. Address, US 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrave), vodke, pije alkoolike të forta. 

 

 

 

(111)  21976 

(151)  20/02/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/R/ 2008/4376 

(732)  SPIRITS PRODUCT 

INTERNATIONAL INTELLECTUAL 

PORPERTY B.V. Address, US 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

(540)  MOSKOVSKAYA 
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Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrave), vodke, pije alkoolike të forta. 

 

 

 

(111)  53011 

(151)  12/03/2018 

(181)  20/02/2022 

(210)  KS/R/ 2008/5005 

(300)  2007-1548  05/07/2007  RS 

(732)  BERLIN-CHEMIE AG. Address, DE 

 
 

(540)  CLATRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5 Preparate farmaceutike 

 

 

 

(111)  53010 

(151)  06/02/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/R/ 2008/5370 

(300)  Z-2718/07  14/11/2007  RS 

(732)  Reckitt Benckiser Vanish B.V. 

Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp , NL 

(740)    

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate dhe shampone për pastrimin e tepihëve; detergjente për rroba, shtesa për 

pastrimin e rrobave, preparate për eliminimin e njollave nga pëlhura dhe tepiu.   

 

 

 

(111)  21980 

(151)  20/02/2018 

(181)  10/11/2018 

(210)  KS/R/ 2008/6073 

(732)  FALC S.P.A Address, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

(540)  HATYRИHO 
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(511) 25 Veshmbathje përfshir qizmet, këpucët dhe fandoflat për fëmijë dhe djemë;rroba 
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VAZHDIME TË REGJISTRIMIT TË 

MARKAVE TREGTARE 
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(111) 8233 

(210) KS/M/ 2007/22 

(180) 10/12/2027 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V.  44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8234 

(210) KS/M/ 2007/23 

(180) 10/12/2027 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V.  44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8235 

(210) KS/M/ 2007/26 

(180) 10/12/2027 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V.  44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8236 

(210) KS/M/ 2007/30 

(180) 10/12/2027 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V.  44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8237 

(210) KS/M/ 2007/31 

(180) 10/12/2027 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V.  44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8238 

(210) KS/M/ 2007/32 

(180) 10/12/2027 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V.  44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8239 

(210) KS/M/ 2007/33 

(180) 12/10/2027 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V.  44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8240 

(210) KS/M/ 2007/34 

(180) 10/12/2027 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V.  44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8241 

(210) KS/M/ 2007/35 

(180) 10/12/2027 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V.  44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8242 

(210) KS/M/ 2007/36 

(180) 10/12/2027 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V.  44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8243 

(210) KS/M/ 2007/38 

(180) 10/12/2027 

(220) 12/10/2007 

(730) Spirits Product International Intellectual Property B.V.  44 rue de la Vallée, L-2661 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8245 

(210) KS/M/ 2007/39 

(180) 10/12/2027 

(220) 10/12/2007 
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(730) Spirits Product International Intellectual Property B.V.  44 rue de la Vallée, L-2661 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8255 

(210) KS/M/ 2007/63 

(180) 19/12/2027 

(220) 19/12/2007 

(730) Hachette Filipacchi Presse, a French joint-stock company  149 rue Anatole France, 92534 

Levallois Perret Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8181 

(210) KS/M/ 2008/139 

(180) 22/02/2028 

(220) 22/02/2008 

(730) Petrol Company - Sh.p.k.  Magjistralja Prishtinë-Fushë Kosovë, 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8211 

(210) KS/M/ 2008/148 

(180) 27/02/2028 

(220) 27/02/2008 

(730) HUNCA KOZMETIK SANAYI ANONIM SIRKETI  Harman Sokak, Harmanci Giz 

Plaza, No.5, Kat: 3, Şişli-Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8212 

(210) KS/M/ 2008/149 

(180) 27/02/2028 

(220) 27/02/2008 

(730) HUNCA KOZMETIK SANAYI ANONIM SIRKETI  Harman Sokak, Harmanci Giz 

Plaza, No. 5, Kat: 3, Şişli - Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8213 

(210) KS/M/ 2008/150 

(180) 27/02/2028 

(220) 27/02/2008 

(730) HUNCA KOZMETIK SANAYI ANONIM SIRKETI  Harman Sokak, Harmanci Giz 

Plaza, No.5, Kat: 3, Şişli-Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8270 

(210) KS/M/ 2008/163 

(180) 04/03/2028 

(220) 04/03/2008 

(730) Prehranbena industrija VITAMINKA AD Prilep  Ul. Lece Koteski nr.23, Prilep, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10487 

(210) KS/M/ 2008/166 

(180) 05/03/2028 

(220) 05/03/2008 

(730) Franck d.d.  Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8217 

(210) KS/M/ 2008/171 

(180) 07/03/2028 

(220) 07/03/2008 

(730) Brand Management Group Ltd  Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8218 

(210) KS/M/ 2008/172 

(180) 07/03/2028 

(220) 07/03/2008 

(730) Brand Management Group Ltd  Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8606 

(210) KS/M/ 2008/177 

(180) 07/03/2028 

(220) 07/03/2008 

(730) NUMATICS, INCORPORATED  46280 Dylan Drive, Novi, Michigan 48377, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8014 

(210) KS/M/ 2008/181 

(180) 10/03/2028 

(220) 03/10/2008 

(730) British American Tobacco (Germany) GmbH  Alsterufer 4, Hamburg 20354, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8271 

(210) KS/M/ 2008/184 

(180) 12/03/2028 

(220) 12/03/2008 

(730) EMONA SH.P.K. export-import  Kongresi i Manastirit pn, 42000 Vushtri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8015 

(210) KS/M/ 2008/199 

(180) 14/03/2028 

(220) 14/03/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.  2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington , 

Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8280 

(210) KS/M/ 2008/204 

(180) 18/03/2028 

(220) 18/03/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8223 

(210) KS/M/ 2008/214 

(180) 21/03/2028 

(220) 21/03/2008 

(730) Brand Management Group Ltd  Palm Grove House PO Box. 438 Road Town Tortola, VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9095 

(210) KS/M/ 2008/215 

(180) 21/03/2028 

(220) 21/03/2008 

(730) Blerim (Ibrahim) Devolli NP 1009459509 Shkëlqim (Ibrahim) Devolli NP 1009008574  

Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8224 

(210) KS/M/ 2008/216 

(180) 21/03/2028 

(220) 21/03/2008 

(730) ''DEVOLLI GROUP'' sh.p.k.  

''DEVOLLI CORPORATION'' sh.p.k.  Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë 

Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8182 

(210) KS/M/ 2008/217 

(180) 21/03/2028 

(220) 21/03/2008 

(730) KAROLINA d.o.o.  Vukovarska cesta 209 a, HR-31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8017 

(210) KS/M/ 2008/224 

(180) 26/03/2028 

(220) 26/03/2008 

(730) Allianz SE  Koeniginstrasse 28, 80802 Muenchen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8018 

(210) KS/M/ 2008/225 

(180) 26/03/2028 

(220) 26/03/2008 

(730) Allianz SE  Koeniginstrasse 28, 80802 Muenchen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8019 

(210) KS/M/ 2008/226 

(180) 26/03/2028 

(220) 26/03/2008 

(730) Allianz SE  Koeniginstrasse 28, 80802 Muenchen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8020 

(210) KS/M/ 2008/227 

(180) 27/03/2028 

(220) 27/03/2008 

(730) JAMNICA d.d.  Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, HR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8021 

(210) KS/M/ 2008/228 

(180) 27/03/2028 

(220) 27/03/2008 

(730) JAMNICA d.d.  Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8142 

(210) KS/M/ 2008/251 

(180) 01/04/2028 

(220) 01/04/2008 

(730) Noxell Corporation  11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 21030-2098, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8293 

(210) KS/M/ 2008/270 

(180) 04/04/2028 

(220) 04/04/2008 

(730) ALOE VERA OF AMERICA, Inc.  13745 Jupiter Road, Dallas, Texas 75238, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8295 

(210) KS/M/ 2008/282 

(180) 08/04/2028 

(220) 08/04/2008 

(730) TOBACNA LJUBLJANA d.o.o.  Tobacna ulica 5, SI-1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8298 

(210) KS/M/ 2008/285 

(180) 08/04/2028 

(220) 08/04/2008 

(730) John Player & Sons Limited  21 Beckett Way Park West Nangor Road Dublin 12,, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8299 

(210) KS/M/ 2008/286 

(180) 08/04/2028 

(220) 08/04/2008 
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(730) John Player & Sons Limited  21 Beckett Way Park West Nangor Road Dublin 12, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8310 

(210) KS/M/ 2008/303 

(180) 14/04/2028 

(220) 14/04/2008 

(730) Actavis Group PTC ehf.,  Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjördur, IS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8311 

(210) KS/M/ 2008/305 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS QE ROQUEFORT  2 

Avenue François Galtier 12250 Roquefort Sur Soulzon, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8225 

(210) KS/M/ 2008/306 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8316 

(210) KS/M/ 2008/307 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8312 

(210) KS/M/ 2008/308 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8313 

(210) KS/M/ 2008/309 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8314 

(210) KS/M/ 2008/310 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8320 

(210) KS/M/ 2008/311 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8322 

(210) KS/M/ 2008/313 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8323 

(210) KS/M/ 2008/314 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8326 

(210) KS/M/ 2008/317 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8329 

(210) KS/M/ 2008/320 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8330 

(210) KS/M/ 2008/321 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8198 

(210) KS/M/ 2008/332 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) LC WAİKİKİ MAǦAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Evren 

Mahallesi, Gülbahar Caddesi, NO: 96 Bağcilar, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8199 

(210) KS/M/ 2008/333 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) LC WAİKİKİ MAǦAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Evren 

Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No: 96 Bağcilar, Istanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12495 

(210) KS/M/ 2008/337 

(180) 16/04/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) ESCADA Luxembourg S.à r.l.  65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12496 

(210) KS/M/ 2008/338 

(180) 16/04/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) ESCADA Luxembourg S.à r.l.  65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 1331 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12721 

(210) KS/M/ 2008/344 

(180) 16/04/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) Dr. THEISS Naturwaren GmbH  Michelinstr. 10, 66424 Homburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8043 

(210) KS/M/ 2008/345 

(180) 16/04/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Limited  2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8331 

(210) KS/M/ 2008/356 

(180) 17/04/2028 

(220) 17/04/2008 

(730) Imperial Tobacco Limited  121 Winterstoke Road, Bristol. BS3 2LL., UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8334 

(210) KS/M/ 2008/359 

(180) 17/04/2028 

(220) 17/04/2008 

(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH  Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8335 

(210) KS/M/ 2008/360 

(180) 17/04/2028 

(220) 17/04/2008 

(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH  Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8046 

(210) KS/M/ 2008/387 

(180) 21/04/2028 

(220) 21/04/2008 

(730) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha  5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8146 

(210) KS/M/ 2008/393 

(180) 22/04/2028 

(220) 22/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8147 

(210) KS/M/ 2008/394 

(180) 22/04/2028 

(220) 22/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8148 

(210) KS/M/ 2008/395 

(180) 22/04/2028 

(220) 22/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8149 

(210) KS/M/ 2008/396 

(180) 22/04/2028 

(220) 22/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8150 

(210) KS/M/ 2008/397 

(180) 22/04/2028 

(220) 22/04/2008 
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(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8153 

(210) KS/M/ 2008/400 

(180) 22/04/2028 

(220) 22/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8049 

(210) KS/M/ 2008/401 

(180) 22/04/2028 

(220) 22/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8050 

(210) KS/M/ 2008/402 

(180) 22/04/2028 

(220) 22/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8051 

(210) KS/M/ 2008/403 

(180) 22/04/2028 

(220) 22/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 202053 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8338 

(210) KS/M/ 2008/404 

(180) 22/04/2028 

(220) 22/04/2008 

(730) Hogg Robinson Plc  Global House Victoria Street Basingstoke Hampshire RG21 3BR, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8339 

(210) KS/M/ 2008/405 

(180) 22/04/2028 

(220) 22/04/2008 

(730) Hogg Robinson Plc  Global House Victoria Street Basingstoke Hampshire RG21 3BR, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8340 

(210) KS/M/ 2008/406 

(180) 22/04/2028 

(220) 22/04/2008 

(730) Hogg Robinson Plc  Global House Victoria Street Basingstoke Hampshire RG21 3BR, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8052 

(210) KS/M/ 2008/407 

(180) 23/04/2028 

(220) 23/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 202053 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8057 

(210) KS/M/ 2008/415 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8058 

(210) KS/M/ 2008/417 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8059 

(210) KS/M/ 2008/419 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8154 

(210) KS/M/ 2008/420 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9102 

(210) KS/M/ 2008/421 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9103 

(210) KS/M/ 2008/422 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8155 

(210) KS/M/ 2008/423 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11040 

(210) KS/M/ 2008/426 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8337 

(210) KS/M/ 2008/438 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) Astellas Pharma Inc.  3-11, Nihonbashi-Honcho, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9104 

(210) KS/M/ 2008/445 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) CMG Grundstücksverwaltungs-und Beteiligungs-GmbH  Wimpfener Strasse 125 74078 

Heilbronn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8061 

(210) KS/M/ 2008/451 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) ElringKliger AG  Max-Eyth-Strasse 2, 72581 Dettingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8062 

(210) KS/M/ 2008/452 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) ElringKlinger AG  Max-Eyth-Strasse 2, 72581 Dettingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9972 

(210) KS/M/ 2008/453 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi VIPRO DOOEL   Industriska br.60, s.Prdejci, 

1480 Gevgelija, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8065 

(210) KS/M/ 2008/456 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) ElringKlinger AG  Max-Eyth-Strasse 2, 72581 Dettingen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8066 

(210) KS/M/ 2008/457 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) ElringKlinger AG  Max-Eyth-Strasse 2, 72581 Dettingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8083 

(210) KS/M/ 2008/478 

(180) 29/04/2028 

(220) 29/04/2008 

(730) John B. Stetson Company  221 River Street, 9th Floor Hoboken, NJ 07030, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8085 

(210) KS/M/ 2008/481 

(180) 30/04/2028 

(220) 30/04/2008 

(730) Riso Gallo International SA  Via Passeggiata 1, 6828 Balerna, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8158 

(210) KS/M/ 2008/492 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8160 

(210) KS/M/ 2008/495 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8161 

(210) KS/M/ 2008/496 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8162 

(210) KS/M/ 2008/497 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8163 

(210) KS/M/ 2008/498 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 202053 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8164 

(210) KS/M/ 2008/499 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8165 

(210) KS/M/ 2008/500 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8166 

(210) KS/M/ 2008/502 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8168 

(210) KS/M/ 2008/504 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8169 

(210) KS/M/ 2008/505 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8170 

(210) KS/M/ 2008/506 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrsse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8171 

(210) KS/M/ 2008/507 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8173 

(210) KS/M/ 2008/509 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8174 

(210) KS/M/ 2008/510 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrsse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8097 

(210) KS/M/ 2008/540 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 
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(730) PRADA S.A  23, RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8098 

(210) KS/M/ 2008/541 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) PRADA S.A.  23, RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8099 

(210) KS/M/ 2008/542 

(180) 05/08/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) PRADA S.A  23, RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8107 

(210) KS/M/ 2008/550 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8108 

(210) KS/M/ 2008/551 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8109 

(210) KS/M/ 2008/552 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17977 

(210) KS/M/ 2008/553 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8126 

(210) KS/M/ 2008/572 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8127 

(210) KS/M/ 2008/573 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8131 

(210) KS/M/ 2008/577 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8183 

(210) KS/M/ 2008/584 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA  Manufacturers and Merchants 

of 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8365 

(210) KS/M/ 2008/598 

(180) 09/05/2028 

(220) 09/05/2008 

(730) Choice Hotels International, Inc.  1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8536 

(210) KS/M/ 2008/603 

(180) 12/05/2028 

(220) 12/05/2008 

(730) Armacell Enterprise GmbH & Co. KG  Zeppelinstrasse 1,12529 Schoenefeld OT 

Waltersdorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8537 

(210) KS/M/ 2008/604 

(180) 12/05/2028 

(220) 12/05/2008 

(730) Armacell Enterprise GmbH & Co. KG  Zeppelinstrasse 1,12529 Schoenefeld OT 

Waltersdorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8538 

(210) KS/M/ 2008/605 

(180) 12/05/2028 

(220) 12/05/2008 

(730) Armacell Enterprise GmbH & Co. KG  Zeppelinstrasse 1,12529 Schoenefeld OT 

Waltersdorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10182 

(210) KS/M/ 2008/607 

(180) 13/05/2028 

(220) 13/05/2008 

(730) Astellas Pharm Inc.  3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chou-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8410 

(210) KS/M/ 2008/608 

(180) 13/05/2028 

(220) 13/05/2008 

(730) Astellas Pharma Inc.  3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8605 

(210) KS/M/ 2008/631 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) Caffè Chicco D'oro di Eredi Valsangiacomo Sa  Via Motta 2 6828 Balerna, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9971 

(210) KS/M/ 2008/641 

(180) 19/05/2028 

(220) 19/05/2008 

(730) Zino Davidoff SA  Rue Faucigny 5, 1700 Fribourg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10073 

(210) KS/M/ 2008/658 

(180) 21/05/2028 

(220) 21/05/2008 

(730) Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10075 

(210) KS/M/ 2008/659 

(180) 21/05/2028 

(220) 21/05/2008 

(730) Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10077 

(210) KS/M/ 2008/660 

(180) 21/05/2028 

(220) 21/05/2008 

(730) Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10055 

(210) KS/M/ 2008/661 

(180) 21/05/2028 

(220) 21/05/2008 
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(730) Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8580 

(210) KS/M/ 2008/664 

(180) 26/05/2028 

(220) 26/05/2008 

(730) Gap (ITM) Inc.  2 Folsom Street, 94105 San Francisco, CA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8579 

(210) KS/M/ 2008/666 

(180) 26/05/2028 

(220) 26/05/2008 

(730) Gap (ITM) Inc.  2 Folsom Street, 94105 San Francisco, CA , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8411 

(210) KS/M/ 2008/667 

(180) 26/05/2028 

(220) 26/05/2008 

(730) Biogen MA Inc.  250 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8871 

(210) KS/M/ 2008/668 

(180) 26/05/2028 

(220) 26/05/2008 

(730) Biogen MA Inc.  250 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17978 

(210) KS/M/ 2008/678 

(180) 27/05/2028 

(220) 27/05/2008 

(730) Calzedonia S.p.A.  Via Portici Umberto I, n 5. Malcesine, VR 37018, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18032 

(210) KS/M/ 2008/680 

(180) 27/05/2028 

(220) 27/05/2008 

(730) Nahrin AG  Industriestrasse, 6060 Sarnen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12019 

(210) KS/M/ 2008/684 

(180) 28/05/2028 

(220) 28/05/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8581 

(210) KS/M/ 2008/685 

(180) 28/05/2028 

(220) 28/05/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8635 

(210) KS/M/ 2008/695 

(180) 30/05/2028 

(220) 30/05/2008 

(730) N.T.P. LIRI  Eqrem Qabej nr.28/Ortakoll, 20000 Prizren, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10033 

(210) KS/M/ 2008/698 

(180) 06/02/2028 

(220) 02/06/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8834 

(210) KS/M/ 2008/711 

(180) 03/06/2028 

(220) 03/06/2008 

(730) Kocide LLC  9145 Guilford Road, Suite 175, MD 21045 Columbia, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8394 

(210) KS/M/ 2008/715 

(180) 03/06/2028 

(220) 03/06/2008 

(730) Prehranbena industrija VITAMINKA AD Prilep  Ul. Lece Koteski nr.23, Prilep, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8634 

(210) KS/M/ 2008/741 

(180) 06/06/2028 

(220) 06/06/2008 

(730) ROADSTAR MANAGEMENT S.A.  Via Passeggiata 7, CH-6883 Novazzano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18373 

(210) KS/M/ 2008/775 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15288 

(210) KS/M/ 2008/789 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15198 

(210) KS/M/ 2008/790 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15199 

(210) KS/M/ 2008/791 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 
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(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15200 

(210) KS/M/ 2008/792 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15201 

(210) KS/M/ 2008/793 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15265 

(210) KS/M/ 2008/794 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15203 

(210) KS/M/ 2008/796 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15281 

(210) KS/M/ 2008/797 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15266 

(210) KS/M/ 2008/798 

(180) 09/06/2028 
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(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17069 

(210) KS/M/ 2008/877 

(180) 12/06/2028 

(220) 06/12/2008 

(730) PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17062 

(210) KS/M/ 2008/880 

(180) 12/06/2028 

(220) 12/06/2008 

(730) PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17051 

(210) KS/M/ 2008/882 

(180) 12/06/2028 

(220) 12/06/2008 

(730) Podravka Prehrambena Industrija d.d.  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14988 

(210) KS/M/ 2008/904 

(180) 12/06/2028 

(220) 12/06/2008 

(730) Nahrin AG  Industriestrasse 27 6060 Sarnen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8917 

(210) KS/M/ 2008/917 

(180) 13/06/2028 

(220) 13/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8396 

(210) KS/M/ 2008/958 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) AstraZeneca AB  Vastra Malarehamnen 9 Södertälje, SE-151 85, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15129 

(210) KS/M/ 2008/960 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA  33-8, Shiba 5-chome, Minato-

ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9558 

(210) KS/M/ 2008/963 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Dvidoff & Cie SA  2 rue de Rive, CH-1200 Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8594 

(210) KS/M/ 2008/964 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) PKZ Burger-Kehl & Co. AG  In der Luberzen 19, 8902 Urdorf, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8595 

(210) KS/M/ 2008/965 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Davidoff & Cie SA  2 rue de Rive, CH-1200 Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8596 

(210) KS/M/ 2008/966 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Davidoff & Cie SA  2 rue de Rive, CH-1200 Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8584 

(210) KS/M/ 2008/976 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Zott SE & Co. KG  Dr.- Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15015 

(210) KS/M/ 2008/977 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Zott SE & Co. KG.  Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8582 

(210) KS/M/ 2008/996 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) ZOMA Milch & MOLKE GmbH & Co.  Rudolf-Diesel-Straße 9, 89312 Günzburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8875 

(210) KS/M/ 2008/997 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Zott SE & Co. KG  Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8521 

(210) KS/M/ 2008/998 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730)  Zott SE & Co. KG   Dr. -Steichele-Strasse 4,86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8522 

(210) KS/M/ 2008/999 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Zott SE & Co. KG  Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8514 

(210) KS/M/ 2008/1000 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Zott SE & Co. KG  Dr. - Steichele - Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8516 

(210) KS/M/ 2008/1002 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Zott SE & Co. KG  Dr.- Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8517 

(210) KS/M/ 2008/1003 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Zott SE & Co. KG.  Dr.- Steichele- Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8519 

(210) KS/M/ 2008/1005 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Zott SE & Co. KG  Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8520 

(210) KS/M/ 2008/1006 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Zott SE & Co. KG  Dr.-Steichele-Strasse 4 86690 Mertingen, DD 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8513 

(210) KS/M/ 2008/1007 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 
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(730)  Zott SE & Co. KG.   Dr. -Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8540 

(210) KS/M/ 2008/1055 

(180) 20/06/2028 

(220) 20/06/2008 

(730) UNIOR Kovaška industrija d.d.  Kovaška cesta 10, SI-3214 Zreče, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15285 

(210) KS/M/ 2008/1071 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) Mr. Randolph Leonard Spencer Churchill   Crockham Grange, Pootings Road, Crockham 

Hill, Kent TN8 6SA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8601 

(210) KS/M/ 2008/1088 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) PKZ Burger-Kehl & Co. AG  In der Luberzen 19, 8902 Urdorf, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10501 

(210) KS/M/ 2008/1089 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) PKZ Burger-Kehl & Co. AG  In der Luberzen 19, 8902 Urdorf, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8415 

(210) KS/M/ 2008/1157 

(180) 07/03/2028 

(220) 07/03/2008 

(730) BERENTZEN-GRUPPE Aktiengesellschaft  Ritterstrasse 7, 49740 HASELÜNNE, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8413 

(210) KS/M/ 2008/1159 

(180) 03/07/2028 

(220) 03/07/2008 

(730) BERENTZEN-GRUPPE Aktiengesellschaft  Ritterstasse 7 49740 HASELÜNNE, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8779 

(210) KS/M/ 2008/1162 

(180) 03/07/2028 

(220) 03/07/2008 

(730) BERENTZEN-GRUPPE Aktiengesellschaft  Ritterstasse 7, 49740 HASELÜNNE, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15115 

(210) KS/M/ 2008/1165 

(180) 04/07/2028 

(220) 07/04/2008 

(730) Pietrasanta Pharma S.p.A.  Via San Francesco, 67, Viarggio (LUCCA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10066 

(210) KS/M/ 2008/1184 

(180) 04/07/2028 

(220) 04/07/2008 

(730) Pietrasanta Pharma S.p.A.  Via San Francnesco, 67, Viareggio (LUCCA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8495 

(210) KS/M/ 2008/1204 

(180) 10/07/2028 

(220) 10/07/2008 

(730) Gap (ITM) Inc.  2 Folsom Street, 94105 San Francisco, CA 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8742 

(210) KS/M/ 2008/1212 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8794 

(210) KS/M/ 2008/1213 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8752 

(210) KS/M/ 2008/1214 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8750 

(210) KS/M/ 2008/1215 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8613 

(210) KS/M/ 2008/1216 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8445 

(210) KS/M/ 2008/1222 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8442 

(210) KS/M/ 2008/1227 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8457 

(210) KS/M/ 2008/1233 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8458 

(210) KS/M/ 2008/1234 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8459 

(210) KS/M/ 2008/1235 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8461 

(210) KS/M/ 2008/1237 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8432 

(210) KS/M/ 2008/1239 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8465 

(210) KS/M/ 2008/1242 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 
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(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8468 

(210) KS/M/ 2008/1245 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8469 

(210) KS/M/ 2008/1247 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8470 

(210) KS/M/ 2008/1248 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8453 

(210) KS/M/ 2008/1251 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8793 

(210) KS/M/ 2008/1258 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8487 

(210) KS/M/ 2008/1260 

(180) 11/07/2028 
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(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10500 

(210) KS/M/ 2008/1266 

(180) 14/07/2028 

(220) 14/07/2008 

(730) AMC Internacional Alfa Metalcraft Corporation AG  Buonaserstrasse 30, 6343 Rotkreuz, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8722 

(210) KS/M/ 2008/1284 

(180) 17/07/2028 

(220) 17/07/2008 

(730) Philip Morrris Brands Sarl,  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8879 

(210) KS/M/ 2008/1296 

(180) 18/07/2028 

(220) 18/07/2008 

(730) Medela Holding AG  Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8491 

(210) KS/M/ 2008/1318 

(180) 22/07/2028 

(220) 22/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8748 

(210) KS/M/ 2008/1335 

(180) 24/07/2028 

(220) 24/07/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.  251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8825 

(210) KS/M/ 2008/1354 

(180) 25/07/2028 

(220) 25/07/2008 

(730) Austria Tabak GmbH  Koppstrasse 116 A-1160 Wien , AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18362 

(210) KS/M/ 2008/1402 

(180) 31/07/2028 

(220) 31/07/2008 

(730) Korab Hoxha  N.T.P."Butterfly" Rr. "B.G. Sylejmani" Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8548 

(210) KS/M/ 2008/1437 

(180) 11/08/2028 

(220) 11/08/2008 

(730) Sociètè des Produits Nestlè S.A.  1800 Vevey , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17596 

(210) KS/M/ 2008/1457 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) SCA Forest Products AB  851 88 SUNDSVALL, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8822 

(210) KS/M/ 2008/1485 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Austria Tabak GmbH  Koppstrasse 116, A-1016 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9417 

(210) KS/M/ 2008/1489 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Austria Tabak GmbH  Koppstrasse 116, 1016 Vienna, AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8549 

(210) KS/M/ 2008/1508 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Sociètè des Produits Nestlè S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8550 

(210) KS/M/ 2008/1509 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Sociètè des Produits Nestlè S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8551 

(210) KS/M/ 2008/1511 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Sociètè des Produits Nestlè S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8552 

(210) KS/M/ 2008/1512 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Sociètè des Produits Nestlè S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8553 

(210) KS/M/ 2008/1513 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Sociètè des Produits Nestlè S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8554 

(210) KS/M/ 2008/1514 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Societe des Produits Nestle S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8555 

(210) KS/M/ 2008/1515 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Sociètè des Produits Nestlè S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8421 

(210) KS/M/ 2008/1517 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Sociètè des Produits Nestlè S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21140 

(210) KS/M/ 2008/1521 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) BIRRA PEJA SH.A.  Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12165 

(210) KS/M/ 2008/1522 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) BIRRA PEJA SH.A.  Rr. Nexhet Basha, nr. 160, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8420 

(210) KS/M/ 2008/1523 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) BIRRA PEJA SH.A.  Rr. Nexhdet Basha, nr.160, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8647 

(210) KS/M/ 2008/1526 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) BIIRRA PEJA SH.A.  Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8645 

(210) KS/M/ 2008/1528 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) BIRRA PEJA SH.A.  Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8644 

(210) KS/M/ 2008/1529 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) BIRRA PEJA SH.A.  Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8643 

(210) KS/M/ 2008/1530 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) BIRRA PEJA SH.A.  Rr. Nexhdet Basha, nr.160, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8652 

(210) KS/M/ 2008/1534 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) BIRRA PEJA SH.A.  Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8662 

(210) KS/M/ 2008/1537 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) BIRRA PEJA SH.A.  Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8427 

(210) KS/M/ 2008/1538 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 
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(730) BIRRA PEJA SH.A.  Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10504 

(210) KS/M/ 2008/1551 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Hermes Süssstoff AG (Hermes Edulcorants S.A.)  (Hermes Sweeteners Ltd.) Ankerstrasse 

53, 8004 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8608 

(210) KS/M/ 2008/1552 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Divapharma Chur AG  Wiesentalstrasse 126, 7000 Chur, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8609 

(210) KS/M/ 2008/1553 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) HERMES SÜSSSTOFF AG  Ankerstrasse 53, 8004 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16098 

(210) KS/M/ 2008/1559 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Bejo Zaden B.V.  Trambaan 1, 1749 CZ WARMENHUIZEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15701 

(210) KS/M/ 2008/1562 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Synbra Holding B.V.  Zeedijk 25, 4871 NM Etten-Leur, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15647 

(210) KS/M/ 2008/1565 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) IsoBouw Systems B.V.  Kanaalstraat 107, 5711 EG SOMEREN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8902 

(210) KS/M/ 2008/1581 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.  Umeda Center Bldg., 4-12 Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-

ku, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8713 

(210) KS/M/ 2008/1692 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) DIN ''Fabrika duvana'' Niš a.d., u sastavu Philip Morris International  12. Februara 74, Niš, 

RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8689 

(210) KS/M/ 2008/1700 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) DIN ''Fabrika duvana'' Niš a.d. , u sastavu Philip Morris International,  12. Februara 74, 

Niš, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9116 

(210) KS/M/ 2008/1729 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) AGGREKO PLC  8th Floor, 120 Bothwell Street, Glasgow, Scotland G2 7JS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14887 

(210) KS/M/ 2008/1775 

(180) 29/08/2028 

(220) 29/08/2008 
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(730) Bejo Zaden B.V.  Trambaan 1, 1749 CZ WARMENHUIZEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14911 

(210) KS/M/ 2008/1848 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Reckitt Benckiser Finish B.V.  Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16272 

(210) KS/M/ 2008/1860 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Philip Morris Brand Sárl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16273 

(210) KS/M/ 2008/1861 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Philip Morris Brand Sárl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8925 

(210) KS/M/ 2008/1876 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) F.Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8929 

(210) KS/M/ 2008/1880 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) F.Hoffmann-La Roche AG   Grenzacherstrasse 124 CH-4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9434 

(210) KS/M/ 2008/1902 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) F.Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124 CH-4002 Basel , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9137 

(210) KS/M/ 2008/1909 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) F.Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124 CH-4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8954 

(210) KS/M/ 2008/1946 

(180) 09/03/2028 

(220) 09/03/2008 

(730) GE INDUSTRIAL BELGIUM  51, Nieuwevaart, B-9000 GENT, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8986 

(210) KS/M/ 2008/2037 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16360 

(210) KS/M/ 2008/2043 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Papastratos Cigarette Manufacturing Company S.A.  Imeros Topos, Location Kororemi 

193 00 Aspropyrgos Attica, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9005 

(210) KS/M/ 2008/2044 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9009 

(210) KS/M/ 2008/2049 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Ensinger Mineral-Heilquuellen GmbH  Horrheimer Strasse 28-36, 71665 Vaihingen-

Ensingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15499 

(210) KS/M/ 2008/2072 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Coöperatie Agrico U.A.  Duit 15, 8305 BB EMMELOORD, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9023 

(210) KS/M/ 2008/2074 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Pfanner Holding AG  Alte Landstrasse 10, A-6923 Lauterach, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9660 

(210) KS/M/ 2008/2105 

(180) 12/09/2028 

(220) 12/09/2008 

(730) Philip Morris Brands Sarl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9662 

(210) KS/M/ 2008/2108 

(180) 12/09/2028 

(220) 12/09/2008 

(730) Philip Morris Brands Sarl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9668 

(210) KS/M/ 2008/2114 

(180) 12/09/2028 

(220) 12/09/2008 
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(730) Philip Morris Products S.A.,a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel,Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9672 

(210) KS/M/ 2008/2118 

(180) 12/09/2028 

(220) 12/09/2008 

(730) Philip Morris Brands Sarl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9045 

(210) KS/M/ 2008/2181 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) Japan Tobacco Inc.  2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9047 

(210) KS/M/ 2008/2183 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) Japan Tobacco Inc.  2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17003 

(210) KS/M/ 2008/2271 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) Philip Morris Brands Sarl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9081 

(210) KS/M/ 2008/2272 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) Philip Morris Brands Sarl  Quai Jeanrenaud 3,2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9243 

(210) KS/M/ 2008/2304 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) Famacevtska hemiska kozmetička industrija "ALKALOID" AD-Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9227 

(210) KS/M/ 2008/2318 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9228 

(210) KS/M/ 2008/2319 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9229 

(210) KS/M/ 2008/2320 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9185 

(210) KS/M/ 2008/2322 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A.,a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel,Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9187 

(210) KS/M/ 2008/2324 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9191 

(210) KS/M/ 2008/2328 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9194 

(210) KS/M/ 2008/2331 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9199 

(210) KS/M/ 2008/2336 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9200 

(210) KS/M/ 2008/2337 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9205 

(210) KS/M/ 2008/2342 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9214 

(210) KS/M/ 2008/2354 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 
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(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9216 

(210) KS/M/ 2008/2356 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9217 

(210) KS/M/ 2008/2357 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9220 

(210) KS/M/ 2008/2360 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9231 

(210) KS/M/ 2008/2366 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9232 

(210) KS/M/ 2008/2367 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9234 

(210) KS/M/ 2008/2369 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9235 

(210) KS/M/ 2008/2370 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9236 

(210) KS/M/ 2008/2371 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11493 

(210) KS/M/ 2008/2374 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9170 

(210) KS/M/ 2008/2613 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9172 

(210) KS/M/ 2008/2615 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A.,a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9144 

(210) KS/M/ 2008/2619 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9147 

(210) KS/M/ 2008/2622 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9148 

(210) KS/M/ 2008/2623 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9149 

(210) KS/M/ 2008/2625 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9152 

(210) KS/M/ 2008/2628 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel 

, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9153 

(210) KS/M/ 2008/2629 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9156 

(210) KS/M/ 2008/2632 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9157 

(210) KS/M/ 2008/2633 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A.,a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9158 

(210) KS/M/ 2008/2634 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9162 

(210) KS/M/ 2008/2638 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9163 

(210) KS/M/ 2008/2639 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9165 

(210) KS/M/ 2008/2641 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 
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(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9168 

(210) KS/M/ 2008/2644 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9348 

(210) KS/M/ 2008/3222 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12032 

(210) KS/M/ 2008/3223 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9350 

(210) KS/M/ 2008/3226 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9352 

(210) KS/M/ 2008/3227 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9353 

(210) KS/M/ 2008/3228 

(180) 15/10/2028 
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(220) 15/10/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9354 

(210) KS/M/ 2008/3231 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12034 

(210) KS/M/ 2008/3232 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9356 

(210) KS/M/ 2008/3234 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9327 

(210) KS/M/ 2008/3680 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Georg Gavrilović  Senjska 2, Novi Vinodolski, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9328 

(210) KS/M/ 2008/3682 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Georg Gavrilović  Senjska 2, Novi Vinodolski, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16438 

(210) KS/M/ 2008/3753 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17921 

(210) KS/M/ 2008/3759 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Vanish B.V.  Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17167 

(210) KS/M/ 2008/4093 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Vanish B.V.  Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15573 

(210) KS/M/ 2008/4095 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser S.a.r.l.  39 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16495 

(210) KS/M/ 2008/4097 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Vanish B.V.  Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18409 

(210) KS/M/ 2008/4104 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Finish B.V.  Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18444 

(210) KS/M/ 2008/4107 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Finish B.V.  Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15992 

(210) KS/M/ 2008/4147 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16066 

(210) KS/M/ 2008/4158 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16068 

(210) KS/M/ 2008/4160 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16069 

(210) KS/M/ 2008/4161 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18427 

(210) KS/M/ 2008/4209 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.   Umeda Center Building 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome 

Kita-Ku, Osaka, JP 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9788 

(210) KS/M/ 2008/4312 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited  Globe House, 1 

Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9789 

(210) KS/M/ 2008/4313 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited  Globe House, 1 

Water Sreet, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9790 

(210) KS/M/ 2008/4317 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited  Globe House, 1 

Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9791 

(210) KS/M/ 2008/4318 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited  Globe House, 1 

Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9538 

(210) KS/M/ 2008/4754 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A.,a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9815 

(210) KS/M/ 2008/4761 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9768 

(210) KS/M/ 2008/4765 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9604 

(210) KS/M/ 2008/4775 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9605 

(210) KS/M/ 2008/4776 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9608 

(210) KS/M/ 2008/4779 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A.,a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9582 

(210) KS/M/ 2008/4783 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9611 

(210) KS/M/ 2008/4785 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9614 

(210) KS/M/ 2008/4789 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9615 

(210) KS/M/ 2008/4790 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A.,a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9616 

(210) KS/M/ 2008/4791 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9617 

(210) KS/M/ 2008/4792 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10025 

(210) KS/M/ 2008/4826 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl,  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17621 

(210) KS/M/ 2008/5021 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Saint-Gobain Rigips GmbH  Schanzenstraße 84, D-40549 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17802 

(210) KS/M/ 2008/5026 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Saint-Gobain Rigips GmbH  Schanzenstraße 84, D-40549 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17473 

(210) KS/M/ 2008/5281 

(180) 16/10/2028 

(220) 10/07/2009 

(730) Reckitt Benckiser LLC  39 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 07054, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17474 

(210) KS/M/ 2008/5311 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Laundry Detergents (No.2) B.V.  Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp, 

NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10032 

(210) KS/M/ 2008/5422 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE LAITIERE EUROPENNE  F-50890 CONDE-SUR-VIRE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17561 

(210) KS/M/ 2008/5570 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

942 

 

(730) SAVENCIA SA  42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9865 

(210) KS/M/ 2008/5571 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) EDELWEISS GmbH & CO.KG  Oberstdorfer Strasse 7, 87435 Kempten, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9864 

(210) KS/M/ 2008/5572 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) EDELWEISS GmbH & CO.KG  Oberstdorfer Strasse 7, 87435 Kempten, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17562 

(210) KS/M/ 2008/5573 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SAVENCIA SA   42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17563 

(210) KS/M/ 2008/5574 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SAVENCIA SA   42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17564 

(210) KS/M/ 2008/5575 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SAVENICA SA  42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17565 

(210) KS/M/ 2008/5576 

(180) 16/10/2028 
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(220) 16/10/2008 

(730) SAVENCIA SA  42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17566 

(210) KS/M/ 2008/5577 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SAVENCIA SA  42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17567 

(210) KS/M/ 2008/5579 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SAVENCIA SA (a French Société Anonyme)  42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10258 

(210) KS/M/ 2008/5896 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.p.A.  Via Pellicceria, 8, Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10260 

(210) KS/M/ 2008/5897 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.p.A.  Via Pellicceria, 8, Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17156 

(210) KS/M/ 2008/5898 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.p.A.  Via Pellicceria, 8, Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10262 

(210) KS/M/ 2008/5900 
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(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.p.A.  Via Pellicceria, 8, Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10433 

(210) KS/M/ 2008/6243 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) DIWISA Distillerie Willisau SA  Menznauerstrasse 23, CH-6130 Willisau, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10434 

(210) KS/M/ 2008/6244 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Diwisa Distillerie Willisau SA  Menznauerstrasse 23, CH-6130 Willisau  , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11361 

(210) KS/M/ 2008/6257 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Società Italo Britannica L. Manetti-H.Roberts & C.p.A.  Via Pellicceria, 8, Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11365 

(210) KS/M/ 2008/6258 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Società Italo Britannica L. Manetti-H.Roberts & C.p.A.  Via Pellicceria, 8, Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11367 

(210) KS/M/ 2008/6259 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Società Italo Britannica L. Manetti-H.Roberts & C.p.A.  Via Pellicceria, 8, Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

945 

 

 

(111) 11357 

(210) KS/M/ 2008/6260 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Società Italo Britannica L. Manetti-H.Roberts & C.p.A.  Via Pellicceria, 8, Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11355 

(210) KS/M/ 2008/6261 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Società Italo Britannica L. Manetti-H.Roberts & C.p.A.  Via Pellicceria, 8, Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10390 

(210) KS/M/ 2008/6387 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Aygaz Anonim Şirketi  Büyükdere Caddesi No: 145/1 Aygaz Han TR-80300 Zincirlikuyu 

İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16333 

(210) KS/M/ 2008/6700 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) LRC Products Limited  103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, ENGLAND, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16867 

(210) KS/M/ 2008/6962 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) L. BÖSENDORFER KLAVIERFABRIK GMBH  12, Bösendorferstrasse A- 1010 Wien, 

AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17790 

(210) KS/M/ 2008/7130 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 
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(730) BASAK TUKETIM VE GIDA MADDELERI SANAYI VE PAZARLAMA ANONIM 

SIRKETI  Konya Yolu 2. Km Aksehir, KONYA, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16881 

(210) KS/M/ 2008/7176 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.p.A.  Via Pellicceria, 8, Florence, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16815 

(210) KS/M/ 2008/7184 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) BIFA BISKUVI VE GIDA SANAYI ANONIM SIRKETI  Eregli Yolu Uzeri, TR-70001 

KARAMAN, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11229 

(210) KS/M/ 2008/7455 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI   4.Organize 

Sanayi Bölgesi, 83412 Nolu Cad., No:4 Şehitkamil Gaziantep , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11246 

(210) KS/M/ 2008/7459 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI   4.Organize 

Sanayi Bölgesi, 83412 Nolu Cad., No:4 Şehitkamil Gaziantep , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12999 

(210) KS/M/ 2008/7460 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI   4.Organize 

Sanayi Bölgesi, 83412 Nolu Cad., No:4 Şehitkamil Gaziantep , TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11248 

(210) KS/M/ 2008/7461 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI   4.Organize 

Sanayi Bölgesi, 83412 Nolu Cad., No:4 Şehitkamil Gaziantep , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11249 

(210) KS/M/ 2008/7462 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI   4.Organize 

Sanayi Bölgesi, 83412 Nolu Cad., No:4 Şehitkamil Gaziantep , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18055 

(210) KS/M/ 2008/7469 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Asos Kuyumculuk Pazarlama Anonim Sirketi  Mollafenari Mah. Atik Alipaşa Medresesi 

Sokak No: 19 Fatih / Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16796 

(210) KS/M/ 2008/7477 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  2. Organize 

Sanayi Bölgesi, 83412 Nolu Cad., No: 4, Şehitkamil Gaziantep, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16823 

(210) KS/M/ 2008/7621 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  2. Organize 

Sanayi Bölgesi, 83412 Nolu Cad., No: 4, Şehitkamil Gaziantep, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16833 

(210) KS/M/ 2008/7627 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  2. Organize 

Sanayi Bölgesi, 83412 Nolu Cad., No: 4, Şehitkamil Gaziantep, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17789 

(210) KS/M/ 2008/7629 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) SOLEN CİKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ  2. Organize 

Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad., No:4, Şehitkamil Gaziantep, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11883 

(210) KS/M/ 2008/7694 

(180) 03/12/2028 

(220) 03/12/2008 

(730) AKBANK TURK ANONIM SIRKETI  Sabanci Center 4 Levent, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11888 

(210) KS/M/ 2008/7714 

(180) 03/12/2028 

(220) 03/12/2008 

(730) Akbank Türk Anonim Şirketi   Sabanci Center 4 Levent, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11885 

(210) KS/M/ 2008/7715 

(180) 03/12/2028 

(220) 03/12/2008 

(730) Akbank Türk Anonim Şirketi   Sabanci Center 4 Levent, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11394 

(210) KS/M/ 2008/7759 

(180) 12/05/2028 

(220) 12/05/2008 

(730) Hunter Douglas Industries B.V.  Piekstraat 2 3071 EL Rotterdam , NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14319 

(210) KS/M/ 2008/7766 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Daikin Industries, Ltd.  Umeda Center Building 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome Kita-ku, 

Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17881 

(210) KS/M/ 2008/7977 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Blancpain SA (Blancpain AG) (Blancpain Ltd)  Le Rocher 12, CH-1348 Le Brassus, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18453 

(210) KS/M/ 2008/7978 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Montres Breguet SA  CH-1344 L'Abbaye, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10821 

(210) KS/M/ 2008/7984 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG  Vulkanring, 54567 Gerolstein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15847 

(210) KS/M/ 2008/7995 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD)  Jakob–Stämpfli–Strasse 96 CH – 2502 

BIEL/BIENNE, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16651 

(210) KS/M/ 2008/7997 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd)  Jokob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11951 

(210) KS/M/ 2008/8018 

(180) 12/12/2028 

(220) 12/12/2008 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija "ALKALOID" AD-Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11746 

(210) KS/M/ 2008/8136 

(180) 30/12/2028 

(220) 30/12/2008 

(730) Trgovsko društvo za pivo, slad, ocet, alkoholni i bezalkoholni pijaloci PIVARA SKOPJE 

AD  Ul.808 br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11747 

(210) KS/M/ 2008/8138 

(180) 30/12/2028 

(220) 30/12/2008 

(730) Trgovsko društvo za pivo, slad, ocet, alkoholni I bezalkoholni pijaloci PIVARA SKOPJE 

AD  Ul.808 br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11749 

(210) KS/M/ 2008/8140 

(180) 30/12/2028 

(220) 30/12/2008 

(730) Trgovsko društvo za pivo, slad, ocet, alkoholni I bezalkoholni pijaloci PIVARA SKOPJE 

AD  Ul.808 br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11750 

(210) KS/M/ 2008/8141 

(180) 30/12/2028 

(220) 30/12/2008 

(730) Trgovsko društvo za pivo, slad, ocet, alkoholni I bezalkoholni pijaloci PIVARA SKOPJE 

AD  Ul.808 br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12736 

(210) KS/M/ 2012/1110 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3,2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6207 

(210) KS/M/ 2016/1592 

(180) 01/12/2026 

(220) 18/11/2008 

(730) dm-drogerie markt GmbH +Co. KG   Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3741 

(210) KS/M/ 2017/740 

(180) 11/06/2028 

(220) 13/06/2017 

(730) CORPORACIÓN HABANOS, S.A.  Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7227 

(210) KS/R/ 2008/138 

(180) 21/02/2028 

(220) 22/02/2008 

(730) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA  1-19 Higashishinbashi 1-chomo  1-19 

Higashi Shinbashi, 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3507 

(210) KS/R/ 2008/181 

(180) 05/04/2028 

(220) 28/02/2008 
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(730) Kabushiki Kaisha Molten  1-8, Yokogawa-Shinmachi, Nishi-ku, Hiroshima-shi, 

Hiroshima-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7188 

(210) KS/R/ 2008/238 

(180) 28/11/2027 

(220) 29/11/2007 

(730) Cisco Technology Inc.,  170 West Tasman Drive, San Hose, California 95134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7410 

(210) KS/R/ 2008/240 

(180) 10/03/2028 

(220) 03/10/2008 

(730) MERZ PHARMA GmbH & Co. KGaA  Eckenheimer Landstrasse 100, D-60318 Frankfurt 

am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7344 

(210) KS/R/ 2008/270 

(180) 31/03/2028 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Corporation  5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7345 

(210) KS/R/ 2008/271 

(180) 30/03/2028 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Corporation   5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7346 

(210) KS/R/ 2008/273 

(180) 30/03/2028 

(220) 31/03/2008 

(730) Bureger King Corporation  5505 Ble Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7347 

(210) KS/R/ 2008/274 

(180) 30/03/2028 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Corporation   5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7348 

(210) KS/R/ 2008/277 

(180) 30/03/2028 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Corporation   5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 69 

(210) KS/R/ 2008/285 

(180) 27/06/2028 

(220) 04/04/2008 

(730) Underberg GmbH & Co. KG  Underbergstrasse 1, D-47495 Rheinberg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2597 

(210) KS/R/ 2008/332 

(180) 19/03/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) FORD MOTOR COMPANY (Delaware Corporation)  The American Road, Dearborn, 

Michigan 48121, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2562 

(210) KS/R/ 2008/333 

(180) 04/03/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) FORD MOTOR COMPANY  THE AMERICAN ROAD, DEARBORN, MICHIGAN 

48121, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1731 

(210) KS/R/ 2008/426 

(180) 21/12/2027 

(220) 24/04/2008 
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(730) YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION  9-32, Nakacho 2-Chome, Musashino-Shi, 

Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1732 

(210) KS/R/ 2008/427 

(180) 21/12/2027 

(220) 24/04/2008 

(730) YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION  9-32, Nakacho 2-Chome, Musashino-Shi, 

Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7191 

(210) KS/R/ 2008/682 

(180) 25/05/2028 

(220) 26/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company   One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7196 

(210) KS/R/ 2008/687 

(180) 25/05/2028 

(220) 26/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company   One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7197 

(210) KS/R/ 2008/693 

(180) 26/05/2028 

(220) 27/05/2012 

(730) The Procter & Gamble Company   One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7199 

(210) KS/R/ 2008/695 

(180) 26/05/2028 

(220) 27/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company   One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 

US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7200 

(210) KS/R/ 2008/696 

(180) 26/05/2028 

(220) 27/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company   One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7204 

(210) KS/R/ 2008/711 

(180) 27/05/2028 

(220) 28/05/2008 

(730) Procter & Gamble Business Services Canada Company   Suite 800, 1959 Upper Water 

Street P.O.Box 997, Nova Scotia, Halifax B3J 2X2 , CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5589 

(210) KS/R/ 2008/884 

(180) 15/02/2028 

(220) 06/12/2008 

(730) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.  535 Marriott Drive, Nashville, Tennesse 

37214, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2986 

(210) KS/R/ 2008/928 

(180) 19/05/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company  2401 Utah Avenue South, 

Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2994 

(210) KS/R/ 2008/936 

(180) 19/05/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company  2401 Utah Avenue South, 

Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3328 

(210) KS/R/ 2008/1697 

(180) 11/03/2028 

(220) 09/02/2008 

(730) Golden Lady Company S.p.A.  Viale Cavalotti n.11, Jesi (AN), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3469 

(210) KS/R/ 2008/1948 

(180) 14/04/2028 

(220) 09/12/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7417 

(210) KS/R/ 2008/1957 

(180) 14/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7418 

(210) KS/R/ 2008/1964 

(180) 14/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7419 

(210) KS/R/ 2008/1965 

(180) 14/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1959 

(210) KS/R/ 2008/2080 

(180) 25/06/2028 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska druţba d.d.  Verovškova 57, 1526 LJUBLJANA , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1937 

(210) KS/R/ 2008/2154 

(180) 05/09/2027 

(220) 19/09/2008 

(730) CB&I Technology Inc.  1515 Broad Street, Bloomfield, New Jersey 07003, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3901 

(210) KS/R/ 2008/2679 

(180) 05/02/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) ILLINOIS TOLL WORKS INC.  155 Harlem Avenue, Glenview, Illinois 60025, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2003 

(210) KS/R/ 2008/2822 

(180) 26/03/2028 

(220) 10/01/2008 

(730) Mondelez Slovakia Intellectual Property s.r.o.  Račianska street no. 44, 83242 Bratislava-

Nové Mesto, SK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4155 

(210) KS/R/ 2008/3073 

(180) 15/02/2028 

(220) 10/09/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4157 

(210) KS/R/ 2008/3075 

(180) 15/02/2028 

(220) 10/09/2008 

(730) Exxon Mobil Oil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4161 

(210) KS/R/ 2008/3079 

(180) 31/03/2028 

(220) 10/09/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4344 

(210) KS/R/ 2008/3298 

(180) 30/03/2028 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4347 

(210) KS/R/ 2008/3301 

(180) 31/03/2028 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4426 

(210) KS/R/ 2008/3326 

(180) 31/03/2028 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4430 

(210) KS/R/ 2008/3330 

(180) 31/03/2028 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4431 

(210) KS/R/ 2008/3331 

(180) 31/03/2028 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobile Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4375 

(210) KS/R/ 2008/3406 

(180) 10/06/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d., Novo Mesto  Šmajerška cesta 6, 8501 Novo mesto, 

SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4657 

(210) KS/R/ 2008/3610 

(180) 09/09/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) TAEWON NEEDLE Ltd.  20, Geumgang-ro 62beon-gil, Dongnae-gu, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4649 

(210) KS/R/ 2008/3683 

(180) 24/11/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Dansac A/S  Lille Kongevej 304, DK 3480, Fredensborg, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4817 

(210) KS/R/ 2008/3958 

(180) 13/03/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam,, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5835 

(210) KS/R/ 2008/4103 

(180) 13/03/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 617 

(210) KS/R/ 2008/4144 

(180) 15/04/2028 
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(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  RUE DE L’INSTITUT 89 B-1330 RIXENSART, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7087 

(210) KS/R/ 2008/4242 

(180) 11/03/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited  980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 733 

(210) KS/R/ 2008/4249 

(180) 25/02/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SmithKline Beecham Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2216 

(210) KS/R/ 2008/4385 

(180) 20/11/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited  Globe House, 1 

Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 699 

(210) KS/R/ 2008/4457 

(180) 29/04/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SmithKline Beecham Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 775 

(210) KS/R/ 2008/4470 

(180) 14/05/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SmithKline Beecham Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 814 

(210) KS/R/ 2008/4501 

(180) 27/02/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited  980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2337 

(210) KS/R/ 2008/4666 

(180) 29/04/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) G.D. Searle LLC  235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7028 

(210) KS/R/ 2008/4670 

(180) 23/02/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d.  Verovškova 57 SI-1526 Ljubljana , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2344 

(210) KS/R/ 2008/4723 

(180) 15/07/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION  51 West 52nd Street New York, New 

York 10019-6119, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 799 

(210) KS/R/ 2008/4896 

(180) 28/05/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) WEETABIX LIMITED  Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northants, NN15 

5JR, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2459 

(210) KS/R/ 2008/4980 

(180) 29/04/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) SmithKline Beecham Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5040 

(210) KS/R/ 2008/5194 

(180) 22/03/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AKZO NOBEL SURFACE CHEMISTRY AKTIEBOLAG  44485 STENUNGSUND, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5077 

(210) KS/R/ 2008/5265 

(180) 10/07/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.  251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1066 

(210) KS/R/ 2008/5780 

(180) 20/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & Co.  Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, California 

94111, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2844 

(210) KS/R/ 2008/5815 

(180) 09/12/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) Rettig Group Oy Ab  P.O.Box 115, 00121 Helsingfors, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2845 

(210) KS/R/ 2008/5816 

(180) 09/12/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) Rettig Group Oy Ab  P.O.Box 115, 00121 Helsingfors, FI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2846 

(210) KS/R/ 2008/5817 

(180) 09/12/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) Rettig Group Oy Ab  P.O.Box 115, 00121 Helsingfors, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2847 

(210) KS/R/ 2008/5818 

(180) 09/12/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) Rettig Group Oy Ab  P.O.Box 115, 00121 Helsingfors, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2848 

(210) KS/R/ 2008/5819 

(180) 09/12/2027 

(220) 31/10/2008 

(730) Rettig Group Oy Ab  P.O.Box 115, 00121 Helsingfors, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1252 

(210) KS/R/ 2008/5882 

(180) 23/02/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Playboy Enterprises International, Inc.  680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 

60611, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3108 

(210) KS/R/ 2008/6388 

(180) 26/02/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) The Boeing Company (Delaware corporation)  2201 Seal Beach Boulevard Seal Beach, 

California 90740, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7105 

(210) KS/R/ 2008/6425 

(180) 27/03/2028 

(220) 17/11/2008 
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(730) F. lli Galli, Camis & Stock AG   c/o Domanda Verwaltungs GmbH Baarerstrasse 43 6302 

Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1326 

(210) KS/R/ 2008/6661 

(180) 20/03/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC  5200 Blazer 

Parkway, Dublin, Ohio 43017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5438 

(210) KS/R/ 2008/6742 

(180) 04/07/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) TOURING CLUB SUISSE (TCS)  Chemin de Blandonnet 4, CH-1214 Vernier, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1348 

(210) KS/R/ 2008/6798 

(180) 31/03/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Smithers-Oasis Company  295 South Water Street, Suite 201 Kent, Ohio 44240, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6640 

(210) KS/R/ 2008/7040 

(180) 16/01/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Leinemann GmbH & Co. KG  Industriestrasse 11 38110 Braunschweig, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3548 

(210) KS/R/ 2008/7063 

(180) 26/02/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) The Boeing Company (Delaware corporation)  2201 Seal Beach Boulevard Seal Beach, 

California 90740, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 71 i Agjencisë për Pronësisë Industriale 

 

 

965 

 

(111) 1533 

(210) KS/R/ 2008/7124 

(180) 04/03/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) SCANIA CV AKTIEBOLAG (Swedish limited liability company)  151 87 Sodertalje , SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6553 

(210) KS/R/ 2008/7194 

(180) 27/06/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Scania CV Aktiebolag  151 87 Sodertalje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6125 

(210) KS/R/ 2008/7353 

(180) 17/04/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) MERCK KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1739 

(210) KS/R/ 2008/7566 

(180) 20/07/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) UPM Plywood Oy  Niemenkatu 16, 15140 Lahti, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2884 

(210) KS/R/ 2008/7590 

(180) 11/07/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) PUMA SE   PUMA Way 1, 91074 Herzogenaurach, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8233 

(210) KS/M/ 2007/22 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8234 

(210) KS/M/ 2007/23 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V. 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8235 

(210) KS/M/ 2007/26 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V. 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8236 

(210) KS/M/ 2007/30 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V. 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8237 

(210) KS/M/ 2007/31 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V. 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8238 

(210) KS/M/ 2007/32 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V. 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8239 

(210) KS/M/ 2007/33 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V. 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8240 

(210) KS/M/ 2007/34 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V. 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8241 

(210) KS/M/ 2007/35 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V. 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8242 

(210) KS/M/ 2007/36 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits International B.V. 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8243 

(210) KS/M/ 2007/38 

(220) 12/10/2007 

(730) Spirits Product International Intellectual Property B.V. 44 rue de la Vallée, L-2661 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8245 

(210) KS/M/ 2007/39 

(220) 10/12/2007 

(730) Spirits Product International Intellectual Property B.V. 44 rue de la Vallée, L-2661 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8211 

(210) KS/M/ 2008/148 

(220) 27/02/2008 

(730) HUNCA KOZMETIK SANAYI ANONIM SIRKETI Harman Sokak, Harmanci Giz Plaza, 

No.5, Kat: 3, Şişli-Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8212 

(210) KS/M/ 2008/149 

(220) 27/02/2008 

(730) HUNCA KOZMETIK SANAYI ANONIM SIRKETI Harman Sokak, Harmanci Giz Plaza, 

No. 5, Kat: 3, Şişli - Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8213 

(210) KS/M/ 2008/150 

(220) 27/02/2008 

(730) HUNCA KOZMETIK SANAYI ANONIM SIRKETI Harman Sokak, Harmanci Giz Plaza, 

No.5, Kat: 3, Şişli-Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8606 

(210) KS/M/ 2008/177 

(220) 07/03/2008 

(730) NUMATICS, INCORPORATED 46280 Dylan Drive, Novi, Michigan 48377, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8280 

(210) KS/M/ 2008/204 

(220) 18/03/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8331 

(210) KS/M/ 2008/356 

(220) 17/04/2008 

(730) Imperial Tobacco Limited 121 Winterstoke Road, Bristol. BS3 2LL., UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9972 

(210) KS/M/ 2008/453 

(220) 25/04/2008 

(730) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi VIPRO DOOEL  Industriska br.60, s.Prdejci, 

1480 Gevgelija, MK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8083 

(210) KS/M/ 2008/478 

(220) 29/04/2008 

(730) John B. Stetson Company 221 River Street, 9th Floor Hoboken, NJ 07030, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8365 

(210) KS/M/ 2008/598 

(220) 09/05/2008 

(730) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15337 

(210) KS/M/ 2008/872 

(220) 10/06/2008 

(730) PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 Sancaktepe, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8748 

(210) KS/M/ 2008/1335 

(220) 24/07/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11734 

(210) KS/M/ 2009/8999 

(220) 13/07/2009 

(730) Cott Beverages Inc. 5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida 33634-8016, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11735 

(210) KS/M/ 2009/9000 

(220) 13/07/2009 

(730) Cott Beverages Inc. 5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida 33634-8016, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11736 

(210) KS/M/ 2009/9001 

(220) 13/07/2009 
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(730) Cott Beverages Inc. 5519  W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida 33634-8016, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16531 

(210) KS/M/ 2011/1139 

(220) 04/11/2011 

(730) Time Products (UK) Limited Alexander House, Chartwell Drive, Wigston, Leicester, 

LE18 2EZ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19981 

(210) KS/M/ 2015/510 

(220) 17/06/2015 

(730) PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:44 Sancaktepe, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19980 

(210) KS/M/ 2015/511 

(220) 17/06/2015 

(730) PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONIM 

ŞİRKETI Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad . No:44 Sancaktepe, İstanbul  , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19979 

(210) KS/M/ 2015/512 

(220) 17/06/2015 

(730) PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:44 Sancaktepe, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19978 

(210) KS/M/ 2015/513 

(220) 17/06/2015 

(730) PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:44 Sancaktepe, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7213 

(210) KS/R/ 2008/128 

(220) 20/02/2008 
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(730) SUNKIST GROWERS, INC., 27770 N. Entertainment Drive, Valencia, California 91355, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3283 

(210) KS/R/ 2008/1394 

(220) 20/08/2008 

(730) NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS, INC. 1762 Lovers Lane, Augusta, Georgia, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2454 

(210) KS/R/ 2008/4888 

(220) 16/10/2008 

(730) UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 10 Farm Springs Road, Farmington, CT 

06032, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4889 

(210) KS/R/ 2008/4893 

(220) 16/10/2008 

(730) UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 10 Farm Springs Road, Farmington, CT 

06032, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5077 

(210) KS/R/ 2008/5265 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1348 

(210) KS/R/ 2008/6798 

(220) 18/11/2008 

(730) Smithers-Oasis Company 295 South Water Street, Suite 201 Kent, Ohio 44240, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7313 

(210) KS/R/ 2008/6892 

(220) 18/11/2008 
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(730) SORA KOZMETİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Gazitepe Mahallesi, Aybar 

Sokak, No:7, Silivri, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7314 

(210) KS/R/ 2008/6895 

(220) 18/11/2008 

(730) SORA KOZMETİK SANAYİ TİÇARET ANONİM ŞİRKETİ  Gazitepe Mahallesi, Aybar 

Sokak, No:7, Silivri - İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7315 

(210) KS/R/ 2008/6896 

(220) 18/11/2008 

(730) SORA KOZMETİK SANAYİ TİÇARET ANONIM ŞİRKETİ  Gazitepe Mahallesi, Aybar 

Sokak, No:7, Silivri-İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7316 

(210) KS/R/ 2008/6900 

(220) 18/11/2008 

(730) SORA KOZMETİK SANAYİ VE TİÇARET ANONIM ŞİRKETİ  Gazitepe Mahallesi, 

Aybar Sokak, No:7, Silivri-İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1739 

(210) KS/R/ 2008/7566 

(220) 18/11/2008 

(730) UPM-Kymmene Oyj Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7500 

(210) KS/R/ 2008/9602 

(220) 18/11/2008 

(730) SORA KOZMETİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Gazitepe Mahallesi, 

Aybar Sokak, No: 7, Silivri - Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 8085 

(210) KS/M/ 2008/481 

(220) 30/04/2008 

(730) Riso Gallo International SA Via Passeggiata 1, 6828 Balerna, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8085 

(210) KS/M/ 2008/481 

(220) 30/04/2008 

(730) Riso Gallo International AG Via Breganzona 16, 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8086 

(210) KS/M/ 2008/482 

(220) 30/04/2008 

(730) Riso Gallo International AG Via Breganzona 16, 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8086 

(210) KS/M/ 2008/482 

(220) 30/04/2008 

(730) Riso Gallo International SA Via Passeggiata 1, 6828 Balerna, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15337 

(210) KS/M/ 2008/872 

(220) 10/06/2008 

(730) PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Samandira Kartal, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17050 

(210) KS/M/ 2008/1560 

(220) 18/08/2008 

(730) Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. Legmeerdijk 313, 1431, 

GB AALSMEER, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17050 

(210) KS/M/ 2008/1560 

(220) 18/08/2008 

(730) Coöperatie Royal FloraHolland U.A. Legmeerdijk 313, 1431, GB AALSMEER, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9023 

(210) KS/M/ 2008/2074 

(220) 09/09/2008 

(730) Pfanner Holding AG Alte Landstrasse 10, A-6923 Lauterach, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11480 

(210) KS/M/ 2008/7418 

(220) 19/11/2008 

(730) BÜROTIME MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ 3 Organize 

Sanayi Bölgesi, İhsandede Caddesi, No:1, KONYA , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11172 

(210) KS/M/ 2008/7504 

(220) 19/11/2008 

(730) ETERNIT GmbH Im Breitspel 20, 69126 Heidelberg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11577 

(210) KS/M/ 2009/8376 

(220) 12/02/2009 

(730) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11574 

(210) KS/M/ 2009/8379 

(220) 12/02/2009 

(730) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11857 

(210) KS/M/ 2009/8380 

(220) 12/02/2009 

(730) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11858 

(210) KS/M/ 2009/8381 

(220) 12/02/2009 

(730) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12114 

(210) KS/M/ 2009/9105 

(220) 07/08/2009 

(730) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12168 

(210) KS/M/ 2009/9268 

(220) 16/09/2009 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12174 

(210) KS/M/ 2009/9269 

(220) 16/09/2009 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12167 

(210) KS/M/ 2009/9270 

(220) 16/09/2009 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12397 

(210) KS/M/ 2009/9271 

(220) 16/09/2009 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12396 

(210) KS/M/ 2009/9272 

(220) 16/09/2009 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12224 

(210) KS/M/ 2009/9273 

(220) 16/09/2009 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12402 

(210) KS/M/ 2009/9275 

(220) 16/09/2009 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12235 

(210) KS/M/ 2009/9276 

(220) 16/09/2009 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Scheyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12021 

(210) KS/M/ 2009/9514 

(220) 19/11/2009 

(730) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12696 

(210) KS/M/ 2010/1037 

(220) 10/11/2010 

(730) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18548 

(210) KS/M/ 2011/1278 

(220) 22/12/2011 

(730) GOUSSON-CONSULTADORIA e MARKETING S.R.L.  Strada Settecamini 116, 

63811 Sant'Elpidio a Mare, Fermo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18553 

(210) KS/M/ 2011/1280 

(220) 22/12/2011 

(730) GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.R.L. Strada Settecamini 116, 

63811 Sant'Elpidio a Mare, Fermo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17583 

(210) KS/M/ 2014/6 

(220) 08/01/2014 

(730) ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, SI 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19981 

(210) KS/M/ 2015/510 

(220) 17/06/2015 

(730) PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:44 34887 Sancaktepe / ISTANBUL, 

TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19980 

(210) KS/M/ 2015/511 

(220) 17/06/2015 

(730) PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONIM 

ŞİRKETI Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad . No:44 34887 Sancaktepe / ISTANBUL  , 

TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19979 

(210) KS/M/ 2015/512 

(220) 17/06/2015 

(730) PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRŞK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad . No:44 34887 Sancaktepe / ISTANBUL  , 

TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19978 

(210) KS/M/ 2015/513 

(220) 17/06/2015 

(730) PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:44 34887 Sancaktepe / ISTANBUL  , 

TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20405 

(210) KS/M/ 2015/862 

(220) 09/09/2015 

(730) DPDgroup International Services GmbH & Co. KG Wailandtstr. 1, D-63741 

Aschaffenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20284 

(210) KS/M/ 2015/863 

(220) 09/09/2015 

(730) DPDgroup International Services GmbH & Co. KG Wailandtstr. 1, D-63741 

Aschaffenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 22362 

(210) KS/M/ 2016/315 

(220) 26/02/2016 

(730) Coöperatie Royal FloraHolland U.A. Legmeerdijk 313, 1431, GB AALSMEER 

, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23021 

(210) KS/M/ 2017/907 

(220) 24/07/2017 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2, 77656 

Offenburg 

, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23010 

(210) KS/M/ 2017/908 

(220) 24/07/2017 

(730) MARKANT Services International Gmbh Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1937 

(210) KS/R/ 2008/2154 

(220) 19/09/2008 

(730) CB&I Technology Inc. 1515 Broad Street, Bloomfield, New Jersey 07003, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2742 

(210) KS/R/ 2008/2266 

(220) 22/09/2008 

(730) ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2743 

(210) KS/R/ 2008/2270 

(220) 22/09/2008 

(730) ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 494 

(210) KS/R/ 2008/2543 

(220) 25/09/2008 

(730) Spirits International B.V.  World Trade Center, unite TM II 19 Willemstad, Curacao 

, AN 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4657 

(210) KS/R/ 2008/3610 

(220) 15/10/2008 

(730) TAEWON NEEDLE Ltd. 20, Geumgang-ro 62beon-gil, Dongnae-gu, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4649 

(210) KS/R/ 2008/3683 

(220) 15/10/2008 

(730) Dansac A/S Lille Kongevej 304, DK 3480, Fredensborg, DK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7478 

(210) KS/R/ 2008/4668 

(220) 16/10/2008 

(730) KOVINOPLASTIKA LOŽ d.o.o. Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, 

SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2344 

(210) KS/R/ 2008/4723 

(220) 16/10/2008 

(730) WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION 51 West 52nd Street New York, 

New York 10019-6119, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7105 

(210) KS/R/ 2008/6425 

(220) 17/11/2008 

(730) F. lli Galli. Camis & Stock AG  c/o Domanda Verwaltungs GmbH Baarerstrasse 43 

6302 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7313 

(210) KS/R/ 2008/6892 

(220) 18/11/2008 

(730) SORA KOZMETİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Gazitepe Köyü, 

Ördekçioğlu Caddesi, Fabrikalar Mevkii, 1451-1452 Silivri, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7314 

(210) KS/R/ 2008/6895 

(220) 18/11/2008 

(730) SORA KOZMETİK SANAYİ TİÇARET ANONİM ŞİRKETİ  Gazitepe Köyü, 

Ördekçioğlu Caddesi, Fabrikalar Mevkii, 1451-1452 Silivri, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7315 

(210) KS/R/ 2008/6896 

(220) 18/11/2008 

(730) SORA KOZMETİK SANAYİ TİÇARET ANONIM ŞİRKETİ  Gazitepe Köyü, 

Ördekçioğlu Caddesi, Fabrikalar Mevkii, 1451-1452 Silivri, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7316 

(210) KS/R/ 2008/6900 

(220) 18/11/2008 

(730) SORA KOZMETİK SANAYİ VE TİÇARET ANONIM ŞİRKETİ  Gazitepe Köyü, 

Ördekçioğlu Caddesi, Fabrikalar Mevkii, 1451-1452 Silivri, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7502 

(210) KS/R/ 2008/7241 

(220) 18/11/2008 

(730) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1554 

(210) KS/R/ 2008/7274 

(220) 18/11/2008 

(730) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1555 

(210) KS/R/ 2008/7275 

(220) 18/11/2008 

(730) Google LLC 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3527 

(210) KS/R/ 2008/7276 

(220) 18/11/2008 

(730) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5497 

(210) KS/R/ 2008/7292 

(220) 18/11/2008 

(730) POLIDENT d.o.o. industrija dentalnih proizvodov, Dental Products Industry Volčja 

Draga 42, SI-5293 Volčja Draga, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1739 

(210) KS/R/ 2008/7566 

(220) 18/11/2008 

(730) UPM Plywood Oy Niemenkatu 16, 15140 Lahti, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7500 

(210) KS/R/ 2008/9602 

(220) 18/11/2008 

(730) SORA KOZMETİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Gazitepe Köyü 

Ördekçioğlu, Caddesi Fabrikalar Mevkii, 1451-1452 Silivri Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 8012 

(210) KS/M/ 2008/158 

(220) 03/03/2008 

(730) Cott Beverages LLC 1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8013 

(210) KS/M/ 2008/159 

(220) 03/03/2008 

(730) Cott Beverages LLC 1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8862 

(210) KS/M/ 2008/161 

(220) 03/03/2008 

(730) Cott Beverages LLC 1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8270 

(210) KS/M/ 2008/163 

(220) 04/03/2008 

(730) Prehranbena industrija VITAMINKA AD Prilep Ul. Lece Koteski nr.23, Prilep, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9762 

(210) KS/M/ 2008/188 

(220) 06/01/2012 

(730) TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9764 

(210) KS/M/ 2008/189 

(220) 06/01/2012 

(730) TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9763 

(210) KS/M/ 2008/190 

(220) 06/01/2012 

(730) TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8394 

(210) KS/M/ 2008/715 

(220) 03/06/2008 

(730) Prehranbena industrija VITAMINKA AD Prilep Ul. Lece Koteski nr.23, Prilep, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9025 

(210) KS/M/ 2008/2080 

(220) 09/09/2008 

(730) Asahi Kasei Kabushiki Kaisha 1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, 

JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9597 

(210) KS/M/ 2008/2090 

(220) 09/09/2008 

(730) Asahi Kasei Kabushiki Kaisha 1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, 

JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18055 

(210) KS/M/ 2008/7469 

(220) 19/11/2008 

(730) Asos Kuyumculuk Pazarlama Anonim Sirketi Mollafenari Mah. Atik Alipaşa 

Medresesi Sokak No: 19 Fatih / Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11734 

(210) KS/M/ 2009/8999 

(220) 13/07/2009 

(730) Cott Beverages Inc. 5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida 33634-8016, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11735 

(210) KS/M/ 2009/9000 

(220) 13/07/2009 

(730) Cott Beverages LLC 1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11736 

(210) KS/M/ 2009/9001 

(220) 13/07/2009 

(730) Cott Beverages LLC 1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13252 

(210) KS/M/ 2010/1155 

(220) 08/12/2010 

(730) Cott Beverages LLC 1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18548 

(210) KS/M/ 2011/1278 

(220) 22/12/2011 

(730) ROGER VIVIER S.P.A. Via Filippo Della Valle 1, 63811 Sant'Elpidio a Mare, 

Fermo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18553 

(210) KS/M/ 2011/1280 

(220) 22/12/2011 

(730) ROGER VIVIER S.P.A. Via Filippo Della Valle 1, 63811 Sant'Elpidio a Mare, 

Fermo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15484 

(210) KS/M/ 2013/234 

(220) 11/03/2013 

(730) Cott Beverages LLC 1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21743 

(210) KS/M/ 2013/824 

(220) 20/08/2013 

(730) ALP HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bölgesi, 8. Cadde, No;29/1-2, Eskişehir         , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2013/855 

(220) 27/08/2013 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2013/856 

(220) 27/08/2013 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17583 

(210) KS/M/ 2014/6 

(220) 08/01/2014 

(730) PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica 48000, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18279 

(210) KS/M/ 2014/22 

(220) 17/01/2014 

(730) Cott Beverages LLC 1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20145 

(210) KS/M/ 2014/729 

(220) 21/07/2014 

(730) OATH INC. 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20192 

(210) KS/M/ 2015/726 

(220) 05/08/2015 

(730) ATLANTIC GRUPA d.d.  Miramarska 23, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19561 

(210) KS/M/ 2015/1029 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19567 

(210) KS/M/ 2015/1030 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19570 

(210) KS/M/ 2015/1031 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19571 

(210) KS/M/ 2015/1032 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19573 

(210) KS/M/ 2015/1033 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19574 

(210) KS/M/ 2015/1034 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19597 

(210) KS/M/ 2015/1035 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19599 

(210) KS/M/ 2015/1036 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19601 

(210) KS/M/ 2015/1037 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19602 

(210) KS/M/ 2015/1038 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/1039 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19565 

(210) KS/M/ 2015/1040 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19604 

(210) KS/M/ 2015/1041 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19606 

(210) KS/M/ 2015/1042 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19608 

(210) KS/M/ 2015/1043 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19610 

(210) KS/M/ 2015/1044 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/1045 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19613 

(210) KS/M/ 2015/1046 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19614 

(210) KS/M/ 2015/1047 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19615 

(210) KS/M/ 2015/1048 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19617 

(210) KS/M/ 2015/1049 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19618 

(210) KS/M/ 2015/1050 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20065 

(210) KS/M/ 2015/1051 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20067 

(210) KS/M/ 2015/1052 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22050 

(210) KS/M/ 2015/1053 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20071 

(210) KS/M/ 2015/1054 

(220) 14/10/2015 
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(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20073 

(210) KS/M/ 2015/1056 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20074 

(210) KS/M/ 2015/1057 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20075 

(210) KS/M/ 2015/1058 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20076 

(210) KS/M/ 2015/1059 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20083 

(210) KS/M/ 2015/1060 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20082 

(210) KS/M/ 2015/1061 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Raod Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20081 

(210) KS/M/ 2015/1062 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20080 

(210) KS/M/ 2015/1063 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20079 

(210) KS/M/ 2015/1064 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box.438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/1065 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20078 

(210) KS/M/ 2015/1066 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20077 

(210) KS/M/ 2015/1067 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19871 

(210) KS/M/ 2015/1105 

(220) 23/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, 

VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22174 

(210) KS/M/ 2016/1267 

(220) 04/10/2016 

(730) IFFCO ITALIA S.R.L.  Via Volterra, 9 20146 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21189 

(210) KS/M/ 2016/1586 

(220) 19/12/2016 

(730) Cott Beverages LLC  1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22425 

(210) KS/M/ 2017/171 

(220) 20/02/2017 

(730) Cott Beverages LLC 1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22567 

(210) KS/M/ 2017/210 

(220) 27/02/2017 

(730) Cott Beverages LLC  1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2940 

(210) KS/R/ 2008/848 

(220) 09/06/2008 

(730) Braun GmbH Frankfurter Str. 145, 61476 Kronberg im Taunus, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 543 

(210) KS/R/ 2008/2223 

(220) 19/09/2008 

(730) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 23, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 542 

(210) KS/R/ 2008/2224 

(220) 19/09/2008 

(730) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 23, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 539 

(210) KS/R/ 2008/2227 

(220) 19/09/2008 

(730) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 23, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 538 

(210) KS/R/ 2008/2228 

(220) 19/09/2008 

(730) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 23, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2742 

(210) KS/R/ 2008/2266 

(220) 22/09/2008 

(730) PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica 48000, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2743 

(210) KS/R/ 2008/2270 

(220) 22/09/2008 

(730) PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica 48000 , HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7334 

(210) KS/R/ 2008/2359 

(220) 23/09/2008 

(730) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 23, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7333 

(210) KS/R/ 2008/2360 

(220) 23/09/2008 

(730) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 23, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1911 

(210) KS/R/ 2008/2363 

(220) 23/09/2008 

(730) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 23, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4940 

(210) KS/R/ 2008/4331 

(220) 16/10/2008 

(730) Al Arafa for Investment in Garments Manufacturing S.A.E. Nasr City Public Free 

Zone, Cairo, EG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2224 

(210) KS/R/ 2008/4396 

(220) 16/10/2008 

(730) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal Roads, 

Grand Bay, MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2225 

(210) KS/R/ 2008/4398 

(220) 16/10/2008 

(730) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal Roads, 

Grand Bay, MU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2226 

(210) KS/R/ 2008/4399 

(220) 16/10/2008 

(730) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal Roads, 

Grand Bay, MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2227 

(210) KS/R/ 2008/4400 

(220) 16/10/2008 

(730) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal Roads, 

Grand Bay, MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 779 

(210) KS/R/ 2008/4489 

(220) 16/10/2008 

(730) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal Roads, 

Grand Bay, MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1038 

(210) KS/R/ 2008/4555 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER INC. 235 East 42nd Street, New York, 10017-5755, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 989 

(210) KS/R/ 2008/4556 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER INC. 235 East 42nd Street, New York, 10017-5755, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 132 

(210) KS/R/ 2008/4560 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER INC. 235 East 42nd Street, New York, 10017-5755, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3017 

(210) KS/R/ 2008/4563 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER INC. 235 East 42nd Street, New York, 10017-5755, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7387 

(210) KS/R/ 2008/4820 

(220) 16/10/2008 

(730) Northern & Shell Worldwide Limited  The Northern & Shell Building, Number 10 

Lower Thames Street London EC3R 6EN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3108 

(210) KS/R/ 2008/6388 

(220) 18/11/2008 

(730) The Boeing Company (Delaware corporation) 2201 Seal Beach Boulevard Seal 

Beach, California 90740, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5954 

(210) KS/R/ 2008/6557 

(220) 17/11/2008 

(730) Lallemand Pharma AG Via Selva 2 6900 Massagno, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3548 

(210) KS/R/ 2008/7063 

(220) 18/11/2008 

(730) The Boeing Company (Delaware corporation) 2201 Seal Beach Boulevard Seal 

Beach, California 90740, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1739 

(210) KS/R/ 2008/7566 

(220) 18/11/2008 

(730) UPM-Kymmene Wood Oy Niemenkatu 16, 15140 Lahti, FI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6150 

(210) KS/R/ 2008/7733 

(220) 19/11/2008 

(730) Elanco US Inc. 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6152 

(210) KS/R/ 2008/7736 

(220) 19/11/2008 

(730) Elanco US Inc. 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3775 

(210) KS/R/ 2008/7738 

(220) 19/11/2008 

(730) Elanco US Inc. 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3776 

(210) KS/R/ 2008/7739 

(220) 19/11/2008 

(730) Elanco US Inc. 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3734 

(210) KS/R/ 2008/7740 

(220) 19/11/2008 

(730) Elanco US Inc. 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6153 

(210) KS/R/ 2008/7741 

(220) 19/11/2008 

(730) Elanco US Inc. 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3736 

(210) KS/R/ 2008/7744 

(220) 19/11/2008 

(730) Elanco US Inc. 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6158 

(210) KS/R/ 2008/7751 

(220) 19/11/2008 

(730) Elanco US Inc. 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6159 

(210) KS/R/ 2008/7752 

(220) 19/11/2008 

(730) Elanco US Inc. 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3770 

(210) KS/R/ 2008/7785 

(220) 19/11/2008 

(730) Elanco US Inc. 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


