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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 

China / Kina         CN 
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Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 

Hungary / Hungaria        HU 
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Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 

 

Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 
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Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 

Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 
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South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME TË MARKAVE TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2008/348 

(220) 16/04/2008 

(731) Podravka d.d Koprivnica 

Ante Starcevica 32, 48000 Koprivnica, HR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/5128 

(220) 16/10/2008 

(731) Grether AG 

Parkstrasse 5, 4102 Binningen, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  KOSILI 

 

 
   

 

(511) 3  Produkte për kujdesin e trupit, posaçërisht produkte për pastrim pa sapun për 

foshnje dhe fëmijë të vegjel.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2013/38 

(220) 15/01/2013 

(731) 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)  ENTERPRISE  
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(511)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2013/39 

(220) 15/01/2013 

(300) No 3020120639267  12/12/2012  DE 

(731) 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 koncesionimit të automjeteve; shërbimet e menaxhimit të parkut të 

automjeteve të përfshira në klasën 35  

36  Shërbimet e lizingut të automjeteve të përfshira në klasën 36  

39  Shërbimet e dhënies me qera të automjeteve dhe shërbimet e rezervimit të qiradhënies 

së automjeteve të përfshira në klasën 39  

 
 
 

(210) KS/M/ 2013/40 

(220) 15/01/2013 

(300) 3020120639240  12/12/2012  DE 

(731) 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 koncesionimit të automjeteve; shërbimet e menaxhimit të parkut të 

automjeteve të përfshira në klasën 35.  

36  Shërbimet e lizingut të automjeteve të përfshira në klasën 36.  

39  Shërbimet e dhënies me qera të automjeteve dhe shërbimet e rezervimit të qiradhënies 

së automjeteve të përfshira në klasën 39. 
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(210) KS/M/ 2013/41 

(220) 15/01/2013 

(300) 011280476  19/10/2012  OH 

(731) Kludi GmbH & Co. KG 

Am Vogelsang 31-33, 58706 Menden, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  KLUDI AMBA 

 

 
   

 

(511) 11  Aparate për furnizim me ujë; pajisje për banjë; rubinete për kuzhinë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2013/42 

(220) 15/01/2013 

(300) 20121112  27/07/2012  AZ 

(731) 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)    

 

 

   

 

(511) 34  Cigare; duhan, produkte te duhanit, çakmak, shkrepëse; artikuj për duhanpirës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/897 

(220) 07/07/2016 

(731) "Luli" Sh.P.K Rruga: Rugaova 

Prishtinë, Kosovë (Magjistralja Prishtinë-

Shkup KM 4), KS 

(740)  Lulzim Beqiri Rruga: Rugaova 

Prishtinë, Kosovë (Magjistralja Prishtinë-

Shkup KM 4) 

 
 

(540)  CITY GRILL Restaurant 

 

 
   

 

(511) 43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; Kafene; 

Restorante; Restorante me vetë-shërbim; Restorante (Vetë-shërbim); Rezervime 

(Akomodim i përkohshëm); Rezervime akomodimi (Të përkohshme); Lokale; Bare me 

ushqim.   
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(210) KS/M/ 2016/898 

(220) 07/07/2016 

(731) "Luli" Sh.P.K Rruga: Rugaova 

Prishtinë, Kosovë (Magjistralja Prishtinë-

Shkup KM 4), KS 

(740)  Lulzim Beqiri 

 Rruga: Rugaova Prishtinë, Kosovë 

(Magjistralja Prishtinë-Shkup KM 4) 

 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; Kafene; 

Restorante; Restorante me vetë-shërbim; Restorante (Vetë-shërbim); Rezervime 

(Akomodim i përkohshëm); Rezervime akomodimi (Të përkohshme); Lokale; Bare me 

ushqim.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/899 

(220) 07/07/2016 

(731) "Luli" Sh.P.K Rruga:Rugaova 

Prishtinë, Kosovë (Magjistralja Prishtinë-

Shkup KM 4), KS 

(740)  Lulzim Beqiri Rruga: Rugaova 

Prishtinë, Kosovë (Magjistralja Prishtinë-

Shkup KM 4) 

 
 

(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; Aparate larje; Aparate ngritëse; 

Aparate pastrami acetileni; Aparate pastrues që përdorin avull  

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

me ujë dhe qëllime sanitare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

 

 

 

(210) KS/M/ 2016/900 

(220) 07/07/2016 

(731) "Luli" Sh.P.K Rruga: Rugaova 

Prishtinë, Kosovë (Magjistralja Prishtinë-

Shkup KM 4), KS 

 
 

(540)  SONASHI 

 

 
   

 

(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; Aparate larje; Aparate ngritëse; 

Aparate pastrami acetileni; Aparate pastrues që përdorin avull  

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

me ujë dhe qëllime sanitare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1043 

(220) 16/08/2016 

(731) SERKAN GÜNEY NP  “SEKI – 

ALPLAST” Gonxhe Bojaxhiu nr. 36, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku 

nr19 Prizren 

(540)   

 

 

   

 

(511) 1  Plastik të papërpunuara;  

Profil plastik për dyer dhe dritare; 

Element kiper i dritares me dy hapje  

Bashkim i elementeve 

  

17  Gome, dhe mallrat e bëra nga këto materiale që nuk janë përfshirë në klasat e tjera;  

plastike në formë të stampuara për përdorim në prodhim;  paketim, ndalimin dhe materialet 

tjera izoluese; tuba  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1044 

(220) 16/08/2016 

(731) BEKIM  HOXHA NP  “DONI” 

FERIZAJIT  nr. 25, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ 

rr. Salih Çeku nr19 Prizren 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 11  Aparatet për  furnizimin me ujë dhe paisjet tjera për qëllime sanitare duke 
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përfshirë te gjitha pjesët percjellëse për kabina dhe nyje sanitare.  

Kabina standarde 

Kabina me dimensione të ndryshme 

Kabina të thjeshta dhe 

Të gjitha llojet e kabinave ekzistuese 

  
 
 

(210) KS/M/ 2016/1131 

(220) 26/08/2016 

(731) TAMER MORINA “TAM GROUP” 

SHPK MAMUSHË   PRIZREN, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ 

SALI ÇEKU NR 19  PRIZREN 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 4  Gjenerator për prodhim të rrymës, aparate për ndriçim, ngrohje dhe gjenerim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1133 

(220) 26/08/2016 

(731) TAMER MORINA “TAM GROUP” 

SHPK MAMUSHË   PRIZREN, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ 

SALI ÇEKU NR 19  PRIZREN 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre, materialet e metalit (Mbrojtësit për 

rrugë), dhe sendet e vogla metalike që i përgjigjen këtij prodhimi.  

8  Mbrojtës anësore të rrugëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1268 

(220) 04/10/2016 

(300) 069874  04/04/2016  JM 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, 

California 95014, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 
 

(540)   
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(511) 9   

Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; kompjuterë që 

mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; 

telefona; telefona mobil; telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për 

transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; 

aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë 

në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e 

telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; pajisje elektronike dixhitale 

që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; ora 

të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur 

[instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik 

për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, telefonave 

mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, kutive 

për instalim (setap boks), televuizioneve, si dhe audio e video pllejerëve; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe 

e shkarkueshme audio, video dhe multimediale; pajisje periferike kompjuterike; pajisje 

periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që 

mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, 

audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike kompjuterike që mund të vishen; 

pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje 

elektronike mobile, ora të mënçura, syzë të mënçura, televizionë, kuti instalimi, dhe audio e 

video pllejerë, si dhe incizues; matër të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e 

distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për 

matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe 

kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, audio e video 

pllejerë si dhe incizues; syze të mënçura; syze 2D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham 

optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; ekrane për 

kompjuterë, telefona mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura,televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; 

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave 

mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të 

teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa 

kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 
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kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me gjitha mallrat e 

përmendura më artë; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, 

telefona mobile, pajisje mobile elektronike dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, 

ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, 

këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike dixhitale mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të 

mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për 

vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për trajnimin e 

kafshëve; agjenda elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së postës; regjistrues të të 

hollave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina diktimi; shenjues të 

palës së kthyer të rrobave; makina votimi; etiketa elektronike për mallra; makina për 

përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente peshimi; peshore; 

tabela elektronike të njoftimit; aparate matëse; naforë [pjesë silikoni]; qarqe të integruara; 

përforcues; ekrane fluoreshente; pajisje kontrolli nga distance; fije për përçimin e dritave 

[fibra optik]; instalime elektronike për kontrollë nga distanca të operimeve industrial; 

parandalues të vetëtimës; elektrolizatorë; pajisje për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike 

për qëllime industrial; aparate dhe pajisje shpëtuese; alarme fishkëlluese; karikatura të 

animuara; qirinjë në formë të vezëve; bilbila fishkëllues për qenë; magneta zbukures; 

gardhe të elektrizuara; frenues të veturave portativ që kontrollohen nga distanca; çorapë që 

ngrohen me rrymë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2016/1398 

(220) 03/11/2016 

 (731) Ananas-Impex”Sh.P.K 

Rr.”Zahir Pajaziti”, p.n., Podujevë, KS 

 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 30  Erëza; Erëza; Erëza për ti dhënë shije ushqimit; Mëlmesë [erëza]; Piper [erëza]; 

Piper i zi; Preparate aromatike për ushqim  

 
 
 
 
 
 



 

18 

 

 

 

(210) KS/M/ 2016/1399 

(220) 03/11/2016 

(731) Ananas-Impex”Sh.P.K. 

Rr.”Zahir Pajaziti”, p.n., Podujevë, KS 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 30  Erëza; Erëza; Erëza për ti dhënë shije ushqimit; Mëlmesë [erëza]; Piper [erëza]; 

Piper i zi; Preparate aromatike për ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1400 

(220) 03/11/2016 

(731) Ananas-Impex”Sh.P.K. 

Rr.”Zahir Pajaziti”, p.n., Podujevë, KS 

 
 

(540)   

 

Ananas impex 

 

 

 
   

 

(511) 30  Erëza; Erëza; Erëza për ti dhënë shije ushqimit; Mëlmesë [erëza]; Piper [erëza]; 

Piper i zi; Preparate aromatike për ushqim; Aromatizues, përveç esencave vajor  

31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1401 

(220) 03/11/2016 

(731) Ananas-Impex”Sh.P.K. 

Rr.”Zahir Pajaziti”, p.n., Podujevë, KS 

 
 

(540)   
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(511) 30  Erëza; Erëza; Erëza për ti dhënë shije ushqimit; Mëlmesë [erëza]; Piper [erëza]; 

Piper i zi; Preparate aromatike për ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1402 

(220) 03/11/2016 

(731) Ananas-Impex”Sh.P.K. 

Rr.”Zahir Pajaziti”, p.n., Podujevë, KS 

 
 

(540)  BESIANA 

 

 
   

 

(511) 30  Erëza; Erëza; Erëza për ti dhënë shije ushqimit; Mëlmesë [erëza]; Piper [erëza]; 

Piper i zi; Preparate aromatike për ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1403 

(220) 03/11/2016 

(731) Ananas-Impex”Sh.P.K. 

Rr.”Zahir Pajaziti”, p.n., Podujevë, KS 

 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 30  Erëza; Erëza; Erëza për ti dhënë shije ushqimit; Mëlmesë [erëza]; Piper [erëza]; 

Piper i zi; Preparate aromatike për ushqim; Aromatizues, përveç esencave vajor  

31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  
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(210) KS/M/ 2016/1404 

(220) 04/11/2016 

(731) 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)  NEULAND 

 

 
   

 

(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; 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  Arsimim; sigurim i trajnimeve; zbavitje; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1405 

(220) 04/11/2016 

(731) N.T.P. "Butterfly" Str.Driton Islami, 

P.N,70.000 Ferizaj, KS 

(591) Ngjyrë hiri, e zezë, e bardhë. 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 
 

(540)  

 

 

   

 

(511) 25  Çorape femrash deri në gjunj  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1406 

(220) 04/11/2016 

(731) N.T.P. "Butterfly" Str.Driton Islami, 

P.N, 70.000 Ferizaj, KS 

(591) Ngjyrë hiri, e zezë, e bardhë. 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)   
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(511) 25  Çorape.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1407 

(220) 04/11/2016 

(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH 

Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe preparate të 

bëra me drithëra; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melase; 

maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (erëza); erëza pikante; akull; çaj i 

ftoht; pije me bazë çaji  

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

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhim pijesh  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1408 

(220) 07/11/2016 

(731) KOS–TRADE  SH.P.K. Rr. Ahmeti 

Krasniqi p.n. 10000 Prishtinë, KS 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  KOS- TRADE 

 

 
   

 

(511) 35  Shitja me shumicë dhe pakicë e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve, ujit mineral 

dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, 

shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet 

jo alkoolike); reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i 

biznesit tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; 

sondazhet e opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i 

teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë; prezantimi i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi.  

39  Paketimi dhe ruajtja  (deponimi) e pijeve, në veçanti i pijeve alkoolike të të gjitha 

llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të tryezës, ujit me dioksid karboni, 

lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi; aranzhime udhëtimi; 

transporti me autobusë; transporti me automjet; shpërndarja e mallrave; shpërndarja e 

mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e informatave; bartje e 

informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e kamionëve, qiradhënie  
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e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit; 

qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e transportit; transport udhëtarëve; 

magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të shoferëve; përcjellje e ngarkesave të 

mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport hekurudhor  

43  Ofrimi i ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbimet për të ofrimin e ushqimit 

dhe pijeve, shërbimet e restorantit; kantinat; shtëpitë publike, baret; hotelieri, ofrimi i 

hapsirave të konferencës; restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet; shtëpi 

me konvikt; motelet, shërbimet e  kampit të pushimit; rezervimet e  hotelit, rezervimet e 

strehimit të përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e  tendave; 

hotelieri me ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë e çlodhjes; shtëpitë turistike; dhënia me 

qira e karrigeve, tavolinave, mbulojave për tavolina, qelqeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1409 

(220) 07/11/2016 

(731) KOS–TRADE  SH.P.K. Rr. Ahmeti 

Krasniqi p.n. 10000 Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e bardhë, hiri 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 35  Shitja me shumicë dhe pakicë e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve, ujit mineral 

dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, 

shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet 

jo alkoolike); reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i 

biznesit tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; 

sondazhet e opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i 

teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë; prezantimi i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi  

39  Paketimi dhe ruajtja  (deponimi) e pijeve, në veçanti i pijeve alkoolike të të gjitha 

llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të tryezës, ujit me dioksid karboni, 

lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi; aranzhime udhëtimi; 

transporti me autobusë; transporti me automjet; shpërndarja e mallrave; shpërndarja e 

mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e informatave; bartje e 

informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e kamionëve, qiradhënie  

e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit; 

qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e transportit; transport udhëtarëve; 

magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të shoferëve; përcjellje e ngarkesave të 

mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport hekurudhor. 
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43  Ofrimi i ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbimet për të ofrimin e ushqimit 

dhe pijeve, shërbimet e restorantit; kantinat; shtëpitë publike, baret; hotelieri, ofrimi i 

hapsirave të konferencës; restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet; shtëpi 

me konvikt; motelet, shërbimet e  kampit të pushimit; rezervimet e  hotelit, rezervimet e 

strehimit të përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e  tendave; 

hotelieri me ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë e çlodhjes; shtëpitë turistike; dhënia me 

qira e karrigeve, tavolinave, mbulojave për tavolina, qelqeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1457 

(220) 17/11/2016 

(731) N.T.P.“GLLAREVA” 

Fshati Gllarevë, 32000 Klinë, KS 

 
 

(540)  GLLAREVA 

 

 
   

 

(511) 1  Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe 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, pasta per dhembe. 

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 
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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 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 
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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; akulli  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta  

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

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

freskuese  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave)  

34  Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset  

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 
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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 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1458 

(220) 17/11/2016 

(731) N.T.P.“GLLAREVA” 

Fshati Gllarevë, 32000 Klinë, KS 

 
 

(540)  777 

 

 
   

 

(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  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; miell palme; kafe artificiale; pije me bazë kafe; 

pije me bazë çokollatë; pije me bazë çaj; infuzione bimore, jo mjeksore; miell; përgatitje 

prej drithërave, bukë; brumra; produkte ëmbëltoreje; çokollatë; erëza; akull të ngrënshëm; 

musli; kallëpë musli dhe drithërash; ushqim i lehtë me bazë drithëra; kallëpë me kalori të 

zvogluara; peksimadhe; ushqim i lehtë me bazë orizin; mjaltë, melasë; puding me qumësht 

për ushqim; ushqime dietike, jo për qëllime mjeksore, me bazë karbohidrate, fibra, me 

shtim të vitaminave, mineraleve, elementëve që lënë gjurmë, ose vetëm ose në kombinim, 

derisa përmbahen në klasën 30; bonbone; sheqerka [bonbone]; çamçakëza, jo për qëllime 

mjeksore; alga deti [kondiment]; glikanco; aromatizuesa, përjashtuar vajrat esencialë, për 

pije; aromatizuesa, përjashtuar vajrat esencialë; miell gruri; aromatizuesa, përjashtuar vajrat 

esencialë, për kekra; pluhur për ardhje buke; uthull e lehtë; agjentë për trashje të gjërave 

ushqimore të gatimit; agjentë lidhës për akullore [akuj të ngrënshëm]; pandëspanjë; ushqim 

me fasule; kulaç; bukë pa maja; sanduiç; biskota petit-beurre; hamburger me djath 

[sanduiçe]; çatni [kondtimente]; kus-kus [bollgur]; mish me erëza (erëza); krem karamel; 

ëmbëlsira, që konsistojnë kryesisht në brum; akullore; çaj i ftohtë; ëmbëlsira me kikirik; 

esenca për ushqime, me përjashtim të esencave eterike dhe vajrave esenciale; uthull; fidhe 

[peta]; ushqime të parapërgatitura me përmbajtje mielli; zbutës mishi, për qëllime 

shtëpiake; krem sheqeri (ëmbëlsira); salcë me fruta; qumësht blete për konsum njerëzor, jo 

për qëllime mjekësore; xhelatinë frutash (ëmbëlsira); bollgur misri (për gatim); lëvore elbi; 

miell elbi; elb i grimcuar; pije me bazë çajin; peta të skuqura [produkte prej drithi]; ushqim 

i lehtë me bazë drithin; kondimente; karafil [erëz]; glukozë për qëllime gatimi; gluten për 

ushqim; bollgur; bollgur për ushqim njerëzor; tërshërë e grimcuar; tërshërë me leskër; miell 

tërshëre; lëvore tërshëre; hamburger [sanduiçe]; maja në formë pilule, jo për përdorim 

mjekësor; xhenxhefil [erëz]; kos i ngrirë [akull për ëmbëlsira]; kafe artificiale; përgatitje 

bimore për përdorim si zëvendësues kafeje; aromatizues kafeje; prodhime prej kakaoje; pije 

me bazë kakao; bonbone për ushqime; karamele [ëmbëlsira]; miell patate për ushqim; 

biskota; keçap [salcë]; pasta të vogla; kripë gjelle; ëmbëlsira; biskota të thata; kekra; 

barishte kopshti, të ruajtura [erëza]; pluhur keku; brumë keku; dekoracione të ngrënshme 
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për kekra; akull për freskim; shafran për ushqim; liker (për ëmbëlsira); shkop me liker 

(ëmbëlsira); kek me xhenxhefill; misër, i bluar; misër, i pjekur; leskëra misri; bollgur i 

bluar; miell misri; ushqim prej misri; makarona; makarona (brum); maltozë; malt për 

konsum njerezor; biskota malti; ekstrakte të maltit për ushqim; sheqer malti; bajame të 

ëmbla; marzipan; brum bajame; majonezë; ujë deti për gatim; miell për ushqim; ushqime të 

miellëzuara; melasë për ushqim; pije prej kafeje me qumësht; pije prej kakaoje me 

qumësht; pije prej çokollate me qumësht; produkte me miell të bluar; arrëmyshk; musli; 

ushqime me bazë tërshëre; piper i zi; ushqime të miellëzuara [peta]; bukë e thërrmuar; 

byrek; pâtés en croûte (përzierje e gatuar e mishit të grirë dhe dhjamit të grirë bërë si pastë); 

pilula (të ëmbla); pesto (salcë); ëmbëlsirë petit four; petulla; piper; kek me xhenxhefill; 

nenexhik për ëmbëlsira; karamele me mente; pite; piperna [erëza]; pica; kokoshka; propolis 

[ngjitës bletësh] për konsum njerëzor; pudingje; kokoshka; kulaç; ravioli; kekra me oriz; 

ushqim i lehtë me bazë orizin; mëlmesë [erëza]; akull, natyral ose artificial; kafe e 

papjekur; shafran [erëza]; përgatitje për mpiksjen e kremit të qumështit të rrahur; salcë për 

sallatë; sanduiçë; salca [kondimente]; maja; piper Xhamajkjan; kripë nga fara selinoje; 

bukë të vogla të rrumbullakta; mustard; miell mustarde; brum bathë soje [kondiment]; miell 

soje; salcë soje; sherbete [akull]; garnitura [kondimente] spageti; pluhur për akullore; sodë 

buke [bikarbonat i sodës për qëllime gatimi]; niseshte ushqimi; sushi; ëmbëltues natyral; 

tabbouleh (pjate vegjetariane Leventiane); takou (pjatë tradicionale meksikane); miell 

tapioke për ushqim; fermentuesa për brumëra; brumëra; salcë domateje; torta; tortila; 

glukozë për qëllime gatimi; vanilje [aromatizues]; vanillin [zëvendësues vanilje]; vafera; 

krem tartari për qëllime gatimi; gatime të mbështjellë me peta [sanduiçe]; materiale që 

lidhin sallamin; erëza; përgatitje aromatike për ushqim; çikore [zëvendësues kafeje]; 

kanellë [erëz]; kek me arra dhe bajame; ëmbëlsira për zbukurim të pemëve të 

Krishtlindjeve; fruta të veshur me çokollatë, të veshur me sheqer ose të sheqerosura  

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

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, fasule të fresketa; lule dhe bimë natyrore; 

artikuj ushqimorë për kafshët; malt  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1471 

(220) 23/11/2016 

(731) International Tobacco Plc 

122-126 Tooley Street London SE1 2TU, 

UK 

(591) e bardhe, kalter dhe e verdhe 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 34  Duhan, i papërpunuar ose i perpunuar, duke përfshirë puro, cigare, cigarillo, 

duhan për vetë mbështjelljë të cigareve tuaja, çibuk të duhanit, duhan për përtypje, burnot 

duhani, duhan për nargjile. Zëvendësues duhani (jo për qëllime mjekësore), artikuj për 

duhanëpirës, duke përfshirë letër të cigareve dhe çibuk, filtra të cigareve, kuti metalike të 

duhanit, kuti për cigare dhe taketuke jo nga metale të çmuara aliazhet e tyre apo me to të 
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veshura; çibuk, aparate xhepi për mbështjelljen e cigareve, çakmak; shkrepësa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1472 

(220) 23/11/2016 

(300) 164274164  23/05/2016  FR 

(731) 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 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).”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1473 

(220) 23/11/2016 

(731) KOC HOLDING A.S. Nakkastepe 

Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk Istanbul, 

TR 

(591)  zezë, kuqe, dhe bardhë 

(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  
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(210) KS/M/ 2016/1474 

(220) 24/11/2016 

(731) L'ORÉAL 14 rue Royale, 75008 Paris, 

FR 

(591) Bardh dhe zi 

 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 3  Produkte kozmetike dhe preparate te make-up  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1475 

(220) 24/11/2016 

(731) Valon Dobroshi Rr. Rr. Bajram 

Kelmendi nr.40/ Prishtinë, Republika e 

Kosoves, KS 

(591)  E bardh, e zezë 

           ngjyrë ari 

 
 

(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 (me përzierje karanfili); snus (duhan qe konsumohet duke u vendosur nën 

buzën e sipëme); 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 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1476 

(220) 24/11/2016 

(731) 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 
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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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1477 

(220) 25/11/2016 

(731) CAY ISLETMELERI GENEL 

MUDURLUĞU MUFTU MAHALLESI 

MENDERES BULVARI 53080 RIZE , TR 

(591) Bardhë, gjelbër, kuqe, kafe 

(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  

[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  
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(210) KS/M/ 2016/1478 

(220) 25/11/2016 

(731) Aynur Oney 

Rr.Sejdi Kryeziu Nr.5 Prishtinë, KS 

(591) E kaltërt dhe e verdhë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 38  Telekomunikacione, shërbimet të cilat kryesisht kan të bëjm me transmetim e 

programeve në radio ose televizion (radio dhe televizion), komunikimi vizuel dhe me gojë e 

një personi me një tjetër  

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1479 

(220) 29/11/2016 

(731) Federal Express Corporation 

3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd 

Floor, Memphis, Tennessee 38125, US 

(591) Vjollcë, portokall 

(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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1481 

(220) 30/11/2016 

(731) 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 
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[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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1482 

(220) 30/11/2016 

(731) Tommy Hilfiger Licensing B.V. 

Stadhouderskade 6, 1054 ES 

AMSTERDAM, NL 

(591) kuqe, kaltert dhe bardhë 

(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 
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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)  

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 
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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 

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 

  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1483 

(220) 30/11/2016 

(731) 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 
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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 

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 
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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 

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 
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(511) 5  Përgatitje farmaceutike, mjeksore dhe veterinare; përgatitje higjenike për qëllime 

mjeksore; ushqim dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjeksor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, materiale për 

fashatim; material për mbushje dentare dhe gjurma dentare; dezinfektantë; përgatitje për 

asgjesim të kafshëve të dëmshme; këpurdhëvrasës, herbicide; akaricide; akonitin; alkaloidë 

për qëllime mjeksore; algjinate për qëllime farmaceutike; algicide; aldehide për qëllime 

farmaceutike; amalgama dentare prej floriri; amalgama dentare; aminoacide për qëllime 

veterinare; aminoacide për qëllime mjeksore; analgjezikë; anestezikë; antibiotikë; 

antiseptikë; çanta mjeksore, të transportueshme, të mbushura; kuti të ndihmës së parë, të 

mbushura; açetat alumini për qëllime farmaceutike; açetate për qëllime farmaceutike; 

germicide; balsam për qëllime mjeksore; bandazhe për fashatim; biocide; byzylykë për 

qëllime mjeksore; byzylykë kundra reumatizmës; brom për qëllime mjeksore; letër për 

leukoplastë me pluhur fare mustardi; letër për kapje insektesh; letër reagent për qëllime 

mjeksore ose veterinare; letër për mbrojtje nga mola; vazelinë për qëllime mjeksore; 

vaksina; banja oksigjeni; pambuk antiseptik; pambuk aseptik; pambuk thithës; shtupa 

pambuku për qëllime mjeksore; pambuk për qëllime mjeksore; substanca dietetike të 

përshtatura për përdorim mjeksor; substanca radiologjike kontrasti për qëllime mjeksore; 

substanca ushqimore për mikroorganizma; substanca radioaktive për qëllime mjeksore; 

subnitrat bismuti për qëllime farmaceutike; ujë melise për qëllim farmaceutike; ujë deti për 

banja mjeksore; ujra mineralë për qëllime mjeksore; ujë termal; fibër diete; dyll derdhje për 

dentistë; gazra për qëllime mjeksore; guajakol për qëllime farmaceutike; hematogjen; 

hemoglobin; hidrastin; hidrastinin; glicerin për qëllime mjeksore; glicerofosfate; glukozë 

për qëllime mjeksore; gentian për qëllime farmaceutike; hormone për qëllime mjeksore; 
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mustard për qëllime farmaceutike; leukoplastë me pluhur fare mustardi; baltë për banja; 

baltë mjeksore; gumigut për qëllime mjeksore; balsam prej pemës së gurjun [gurjon, 

gurjan] për qëllime mjeksore; përgatitje për deodorizim ajri; deodorantë, të ndryshëm nga 

ata për njerëz ose për kafshë; deodorant për veshje dhe tekstile; diastazë për qëllime 

mjeksore; lulegishti; shtesa ushqimore mineralesh; shtesa ushqimore; shtesa diete albumini; 

shtesa diete për kafshë; shtesa diete algjinate; shtesa diete glukoze; shtesa diete kazeine; 

shtesa diete lecitini; shtesa diete vaji prej fare liri; shtesa diete prej propolis; shtesa diete 

proteine; shtesa proteine për kafshë; shtesa diete prej qumështi të mbretëreshës; shtesa diete 

poleni; shtesa diete prej embrioni gruri; shtesa diete prej fara lini; shtesa diete enzime; maja 

për qëllime farmaceutike; xhelatin për qëllime mjeksore; vaj mëlçie merluci; izotope për 

qëllime mjeksore; insekticide; jod për qëllime farmaceutike; jodure për qëllime 

farmaceutike; jodure alkaline për qëllime farmaceutike; jodoform; kalomel; tartar për 

qëllime farmaceutike; kamfur për qëllime mjeksore; kapsula për ilaçe; kapsula kashet për 

qëllim mjeksore; lapsa hemostatikë; lapsa për lytha; lapsa kaustik; lapsa për kokëdhimbje; 

karbolinium [paraziticid]; gërryesa për qëllime farmaceutike; kaçu për qëllime 

farmaceutike; lëvore e hidhur për qëllime mjeksore; lëvore e kuebrahosë për qëllime 

mjeksore; oksigjen për qëllime mjeksore; acid galik për qëllime farmaceutike; acide për 

qëllime farmaceutike; adezivë për proteza; qeliza steminale për qëllime veterinare; qeliza 

steminale për qëllime mjeksore; kokain; kollodion për qëllime farmaceutike; unaza për 

kallo për në këmbë; unaza kundra reumatizmës; bonbone me ilaç; lëvore angosture për 

qëllime mjeksore; lëvore për qëllime farmaceutike; dru kedre për përdorim si një largues 

insektesh; lëvore kondurango për qëllime mjeksore; lëvore krotoni; lëvore mangrove për 

qëllime farmaceutike; lëvore mirobalan për qëlllime farmaceutike; lëvore kinine për 

qëllime mjeksore; rrënjë medicinale; rrënjë ravene për qëllime farmaceutike; garzë për 

qëllime mjeksore; niseshte për qëllime dietike ose farmaceutike; kreosot për qëllime 

mjeksore; gjak për qëllime mjeksore; kultura mikroorganizmash për përdorim mjeksor ose 

veterinar; kurar; llak dentar; lëng jamballi për qëllime farmaceutike; laktozë për qëllime 

farmaceutike; bonbone për qëllime mjeksore; leukoplastë ngjitës; barna për lehtësim 

kapsllëku; lecitinë për qëllime mjeksore; locionë për qëllime veterinare; locionë për qen; 

locionë për qëllime farmaceutike; lubrifikantë personal seksual; dioksid magnezi për 

qëllime farmaceutike; vajra për fërktim; pomadra për qëllime farmaceutike; pomadra për 

djegie nga dielli; pomadra prej zhive; balsam për morth për qëllim farmaceutike; garza për 

fashatim; vajra mjeksorë; vaj mustardi për qëllime mjeksore; vaj kamfuri për qëllime 

mjeksore; vaj kastori për qëllime mjeksore; vaj turpentine për qëllime farmaceutike; vaj 

kopre për qëllime mjeksore; mastika dentare; abrazivë dentarë; materiale dentare për lënie 

gjurme; materiale mbushës për dhëmbë; fashatura, mjeksore; fashatura kirurgjikale; droga 

për qëllime mjeksore; ilaçe për qëllime veterinare; ilaçe seroterapeutikë; ilaçe për qëllime 

njerëzore; ilaçe për qëllime dentare; mentol; pije medicinale; lëkurë djalli për qëllime 

mjeksore; qumësht bajameje për qëllime farmaceutike; qumësht mbretëreshe për qëllime 

farmaceutike; fermente qumështi për qëllime farmaceutike; myshk Irlandez për qëllime 

mjeksore; miell për qëllime farmaceutike; ushqim prej fara lini për qëllime farmaceutike; 

ushqim peshku për qëllime farmaceutike; ngjitësa për insekte; mendër për qëllime 

farmaceutike; pije dietike të pështatura për qëllime mjeksore; pije qumështi të maltuara për 

qëllime mjeksore; narkotikët; infuzione mjeksore; tinkturë prej jodi; eukaliptol për qëllime 

farmaceutike; tinktura për qëllime mjeksore; opium; opodeldok; lëngje barishtesh për 

qëllime farmaceutike; qafore antiparazitike për kafshë; shkopinj jamballi për qëllim 

farmaceutike; shkopinj sulfuri [dezinfektantë]; tablet për qëllime farmaceutike; pektin për 
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qëllime farmaceutike; pepsin për qëllime farmaceutike; peptone për qëllime farmaceutike; 

peroksid hidrogjeni për qëllime mjeksore; pesticide; ushqim për bebe; shushunja për 

qëllime mjeksore; plazëm gjaku; pulla për sy për qëllime mjeksore; kataplazma; kompresa; 

shpatullore për qëllime kirurgjikale; pelena për bebe [peceta]; pelena për kafshë shtëpiake; 

mbushje për rrëgjyl; mbushje pambuku për ushqyerje me gji; pomadra për qëllim mjeksore; 

pluhur kantaride; pluhur luleshqerre; rripa për peceta higjenike [peshqirë]; përgatitje kundra 

urinës; përgatitje bakteriale për përdorim mjeksor dhe veterinar; përgatitje bakteriologjike 

për përdorim mjeksor dhe veterinar; përgatitje balsamike për qëllime mjeksore; përgatitje 

prej albumini për qëllime mjeksore; përgatitje biologjike për qëllime veterinare; përgatitje 

biologjike për qëllime mjeksore; përgatitje veterinare; përgatitje bismuti për qëllime 

farmceutike; përgatitje prej vitamine; përgatitje diagnostike për qëllime mjeksore; përgatitje 

terapeutike për banjë; përgatitje për hemorroide; përgatitje për kallo; përgatitje për të 

ndihmuar daljen e dhëmbëve; përgatitje për trajtimin e djegieve; përgatitje tymosje për 

qëllime mjeksore; përgatitje opoterapie; përgatitje për pastrim ajri; larës për sy; përgatitje 

për dilatim bronkesh; përgatitje për ulje të aktivitetit seksual; përgatitje për sterilizim; 

përgatitje që sterilizojnë dheun; barna për kallo; përgatitje farmaceutike për trajtimin e 

zbokthit; herbicide; përgatitje për asgjesim kërpurdhave të prishura të thara; përgatitje për 

asgjesim larve; përgatitje për asgjesim mizash; përgatitje për asgjesim minjsh; përgatitje për 

asgjesim kërmijsh; përgatije për asgjesim parazitësh; përgatitje farmaceutike për kujdes të 

lëkurës; përgatitje për pastrim lente kontakti; përgatitje mjeksore për rritje floku; përgatitje 

me opium; përgatitje antikriptogamike; përgatitje me aloe vera për qëllime farmaceutike; 

përgatitje prej elementësh gjurmues për përdorim tek njeriu dhe kafshët; sulfonamide 

[barna]; përgatitje farmaceutike; përgatitje enzime për qëllime veterinare; përgatitje enzime 

për qëllime mjeksore; përgatitje kimiko-farmaceutike; përgatitje kimike për qëllime 

veterinare; përgatitje kimike për diagnozë të shtatzanisë; përgatitje kimike për qëllime 

mjeksore; përgatitje kimike për të trajtuar vrugun e grurit [vrug]; kimikate për trajtimin e 

sëmundjes së hardhisë; përgatitje kimike për trajtimin e mykut; përgatitje kimike për 

trajtimin e filokserës; përgatitje kimike për qëllime farmaceutike; përgatitje për morthe; 

përgatitje për mbrotje nga mola; kolir; ekstrakt Goulardi holluar me ujë; përcjellës kimikë 

për elektroda elektrokardiografie; artikuj ushqimor albuminos për qëllime mjeksore; 

ushqime dietike për qëllime mjeksore; nënprodukte të përpunimit të drithërave për qëllime 

dietike ose mjeksore; peceta higjenike; mbushje higjenike; copa me material absorbues për 

higjenë të femrës [higjenike]; propolis për qëllime mjeksore; pluhur perle për qëllime 

mjeksore; radium për qëllime mjeksore; kloral i hidratuar për qëllime farmaceutike; tretësa 

për largimin e leukoplastëve ngjitës; larësa të vaginës; tretësira për lentet e kontaktit; 

reagentë kimikë për qëllime mjeksore dhe veterinare; gomë për qëllime mjeksore; kauçuk 

për qëllime dentare; çamçakëzë për qëllime mjeksore; zbrapësa insektesh; temjan për 

zbrapsje insektesh; zbrapësa për qen; peceta të ngopura me locione farmaceutike; morenxë 

për qëllime mjeksore; sheqer për qëllime mjeksore; çaj astmatik; shkopinj për tymosje; fara 

liri për qëllime farmaceutike; cigare pa duhan për qëllime mjeksore; sikativa [agjentë 

tharës] për qëllime mjeksore; shurupra për qëllime farmaceutike; terpentin për qëllime 

farmaceutike; yndyrna për qëllime veterinare; yndyrna për qëllime mjeksore; miell 

qumështi për bebe; bar për gjumë; bikarbonat të sodës për qëllime farmaceutike; kripëra 

banje për qëllime mjeksore; kripëra për banja me ujë mineral; kripëra për qëllime mjeksore; 

kripëra kaliumi për qëllime mjeksore; kripëra natriumi për qëllime mjeksore; kripëra 

aromatizuese; kripëra uji mineral; malt për qëllime farmaceutike; spermë për mbarsje 

artificiale; alkol për qëllime farmaceutike; alkol medicinal; aliazhe prej metaleve të çmuara 
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për qëllime dentare; ergotinë për qëllime farmaceutike; spraj ftohës për qëllime mjeksore; 

produkte ndihmëse për qëllime mjeksore; përgatitje rrudhëse; vermicide; dezinfektantë për 

qëllime higjenike; dezinfektantë për tualetë kimikë; përgatitje për dush për qëllime 

mjeksore; ndrydhësa oreksi për qëllime mjeksore; përgatitje mjeksore për qëllime hollimi; 

paraziticide; larësa goje për qëllime mjeksore; ulësa temperature; pastruesa; larësa për 

kafshë; detergjentë për qëllime mjeksore; larësa për bagëti; larësa për qen; fshikuzuesa; 

purgativë; barna për djersitje; barna për djersitje të këmbës; kontraceptivë kimikë; 

përgatitje antiparazitike; qetësuesa; laksativë; tonikë [barna]; ilaç për qetësim të nervave; 

dixhestivë për qëllime farmaceutike; mjedis për kultura bakteriologjike; steroidë; strikninë; 

suposto; serume; pilula për nxirrje; pilula për ndrydhje oreksi; pilula për hollim; pilula 

antioksidante; tampon higjenikë; tamponë plagëshërues; timol për qëllime farmaceutike; 

kultura indi biologjik për qëllime veterinare; kultura indi biologjik për qëllime mjeksore; 

bimë për tymosje për qëllime mjeksore; bimë medicinale; brekë, absorbuese, për 

mospërmbajtje; brekë higjenike; pelena për bebe [brekë pelena]; qymur druri për qëllime 

farmaceutike; koper për qëllime mjeksore; porcelan për proteza dentare; fenol për qëllime 

farmaceutike; enzima për qëllime veterinare; enzima për qëllime mjeksore; fermente për 

qëllime farmaceutike; aldehid formik për qëllime farmaceutike; fosfate për qëllime 

farmaceutike; këpurdhëvrasës; kininë për qëllime mjeksore; kuinolin për qëllime mjeksore; 

bukë për diabetik e përshtatur për përdorim mjeksor; kloroform; zbukurime prej sulfuri për 

qëllime farmaceutike; ngjitësa për thundra kafshësh; ngjitës kocke për qëllime kirurgjikale 

dhe ortopedike; ngjitësa dentarë; çaj medicinal; çajra bimor për qëllime mjeksore; eukalipt 

për qëllime farmaceutike; ekstrakte duhani [insecticide]; ekstrakte kulpëri për qëlllime 

farmaceutike; eliksirë [përgatitje farmaceutike]; etere për qëllime farmaceutike; estere për 

qëllime farmaceutike; estere celuloze për qëllime farmaceutike; etere celuloze për qëllime 

farmaceutike; xinxifë, e veshur me ilaç; helm minjsh; helme; helme bakterialë; xhalap; 

krem prej tartari për qëllime farmaceutike; shirita ngjitës për qëllime mjeksore; përgatitje 

farmaceutike me bazë gëlqeren; përgatitje farmaceutike për trajtimin e djegies nga dielli; 

yndyrna për mjelje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1486 

(220) 30/11/2016 

(731) 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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(210) KS/M/ 2016/1487 

(220) 01/12/2016 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  MILKA WAVES 

 

 
   

 

(511) 30  Çokolladë, bombona çokollade, bombona, ëmbëlsira jo medicinale; biskota, 

patispanjë, torte, kuleq të ëmbël; akullore, ëmbëlsira të ngrira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1489 

(220) 01/12/2016 

(731) Sport Vision d.o.o. Milentija Popovića 

5v 11070 Novi Beograd, RS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(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]; 
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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 

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1492 

(220) 02/12/2016 

(731) TAKO LAKO SHOP d.o.o. Maršala 

Tita 206, 11272 Dobanovci, RS 

(591) e kaltër 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Aparate për incizim, bartje dhe reprodukim të zërit ose fotografisë; bartës magnetik 

të dhënash, disqe për incizim; kompakt disqe, DVD dhe bartës tjerë digjital të dhënash; 

mekanizma për aparate të cilët lëvizin me monedha ose zhetonë; arka regjistruese, makina 

llogaritëse, paisje për përpunim të dhënash, kompjuter; softuer kompjuteri; aparate për 

shuarjen e zjarit  

16  Letër dhe karton; gjëra të shtypura; materiale libër lidhës;  fotografi; materiale zyre; 

ngjitës për nevoja zyre ose shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina 

shkrimi dhe paisje zyrash (pos mobiljeve); materiale për trajnim dhe  mësimdhënije (pos 

aparateve); materiale plastike për paketim; shkronja shtypi; klishe  

35  Shpallje; udhëheqje punësh, administrim punësh; punë zyrash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1493 

(220) 02/12/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) e verdhë, e kuqe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)   
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(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  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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1494 

(220) 02/12/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) e verdhë, e zezë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 



 

44 

 

 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1495 

(220) 02/12/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) e kaltër, e zezë, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 
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kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1496 

(220) 02/12/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) e kaltër, e verdhë, e zezë, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 
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incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1497 

(220) 02/12/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika, 

Pancharevo Region, 1151 Sofia , BG 

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

bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 
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incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1498 

(220) 02/12/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E gjelbër, e kuqe, e verdhë, e zezë, e 

bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 
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incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1499 

(220) 02/12/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) Ngjyrë kafe, e verdhë, e zezë, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 
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komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1500 

(220) 02/12/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E gjalbër, e zezë, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 
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aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1501 

(220) 02/12/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

bardhë, ngjyrë kafe, ngjyrë portokalli, e 

kaltër 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 
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komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1502 

(220) 02/12/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

bardhë, ngjyrë kafe, ngjyrë portokalli, e 

kaltër 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 
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incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1503 

(220) 02/12/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

bardhë, ngjyrë kafe, ngjyrë portokalli, e 

kaltër, ngjyrë vjollce, pembe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 
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kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1504 

(220) 02/12/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  AMAZONS 

 

 
   

 

(511) 9  Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 
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komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1505 

(220) 02/12/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  AMAZONS' BATTLE 

 

 
   

 

(511) 9  Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 
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administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1506 

(220) 02/12/2016 

(731) INNOVIA FILMS LIMITED 

Station Road Wigton, Cumbria CA7 9BG, 

GB 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  RAYOFACE 

 

 
   

 

(511) 16  Folje plastike për paketim  

17  Produkte gjysmë-plastike; filma, përveç plastikës për paketim  
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(210) KS/M/ 2016/1507 

(220) 02/12/2016 

(731) ORACLE INTERNATIONAL 

CORPORATION 500 Oracle Parkway 

Redwood City, California 94065, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  ORACLE 

 

 
   

 

(511) 9  Programe kompjuterike të incizuara në disqe, shirita dhe mediume tjera magnetike  

16  Doracakë elementarë, doracakë dhe udhëzime për përdorues për punë me sisteme të 

kompjuterizuara menaxhuese me baza të dhënash.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1508 

(220) 05/12/2016 

(731) 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)  Gute Fruchte 

 

 
   

 

(511) 32  Pije dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1509 

(220) 05/12/2016 

(731) 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)  BAMBINI 

 

 
   

 

(511) 29  Gjalpë arre kokosi; gjalpë çokollate me arra; gjalpë kakaoje.  

30  Çokollatë; kakao; produkte kakaoje.  
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(210) KS/M/ 2016/1510 

(220) 05/12/2016 

(731) 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)  HAZEL-DAZEL 

 

 
   

 

(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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1511 

(220) 05/12/2016 

(731) 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)  VIKING 

 

 
   

 

(511) 29  Gjalpë arre kokosi; gjalpë çokollate me arra; gjalpë kakaoje  

30  Çokollatë; kakao; produkte kakaoje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1512 

(220) 05/12/2016 

(731) Company Total Brends DOO Skopje  

ul. Kozara 33 Skopje, MK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TOTAL BRANDS 

 

 
   

 

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

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

patundshme  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  
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(210) KS/M/ 2016/1513 

(220) 05/12/2016 

(731) The Whitaker LLC 

4550 New Linden Hill Road, Wilmington, 

Delaware, US, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  PIDG 

 

 
   

 

(511) 7  Makineri dhe makinë veglash  

8  Vegla dore  

9  Aparate elektrike dhe instrumente përfshirë edhe lidhjet shtesë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1514 

(220) 05/12/2016 

(731) INTERPANE GLASINDUSTRIE 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Sohnreystrasse 21, 37697 Lauenförde, , DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  iplus 

 

 
   

 

(511) 19  Xham termo-izolues  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1515 

(220) 05/12/2016 

(731) BTP-Holding-SH.P.K. 

Magjistralja Vushtrri-Mitrovicë, 40000 

Mitrovicë, KS 
 

(540)  eko STIHL 

 

 
   

 

(511) 1  Kemikale për përdorim në industri dhe shkencë, prodhime kimike për përdorim në 

industri dhe/ose për përdorim në proceset prodhuese, rrëshira artificiale dhe sintetike, 

materiale plastike të papërpunuara për përdorim industrial, prodhime kimike për përdorim 

në industrinë metalurgjike; preparate; përzierje për ftohje; tretës; lëngje hidraulike; fluide 

dhe vajra; detergjente dhe preparate për mënjanimin e yndyrës për përdorim në proceset 

prodhuese dhe industriale; prodhime kimike për përdorim në përpunimin e sistemeve për 

ftohje; mjete për lëshim; preparate, fluid dhe vajra për mënjanimin e gëlqeres, smaltove, 

gurrëzave, malterit, vajrave, yndyrave, dyllit, ngjyrave të shkrimit, karbonit, ndyrësirave, 

myshqeve, mykut, STROKE dhe njollave; mjete për krijimin e emulsionit (emultifikatorët); 

preparate kimike për parandalimin e ndryshkut; materiale për filtrim; fluide transmetuese; 

fluide për frena; preparate për përdorim në zbulimin e defekteve sipërfaqësore, defekteve 

dhe plasaritjeve; preparate diagnostikuese dhe preparate analitike për përdorim në industri 

dhe procese prodhuese; preparate kimike për dispersion të vajit, yndyrave dhe petroleumit; 
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prodhime kimike për parandalimin e gurrëzave; preparate për pastrim, larje, për largimin e 

vajit, të gjitha substancat kimike për konservim të prodhimeve ushqimore; katalizatorë; 

preparate kundër ngrirjes dhe për shkrirje, aditivë kimikë për karburante dhe yndyra; 

përzierje për kallëp; polimeri për përdorim në industri; polimeri i lëngët për përdorim në 

bashkëdyzime kimike për hermetizëm dhe kallafatazh; prodhime termoplastike inxhinierie; 

silikone dhe silikate; aglutinonte për çimento  

4  Vajra motorike, vajra lubrifikante, vajra për kompresorë, vajrat për turbinë, vajra për 

dhëmbëzore,  vajra hidraulike, vaj për dhëmbëzorë 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  

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 

per 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 tre destinuara për transformimin e përbërësit te 

amiantit te përfshira ne klasën 17  

35  Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; shërbime  zyre, shërbimet e 

shitjes në fushën e karburanteve, kryesisht lëndë djegëse naftë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1516 

(220) 05/12/2016 

(731) FIBERGLASS KOSOVA” SH.P.K. 

Hamit Hyseni, Vushtrri, Mitrovicë, KS 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 1  Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike; përbërje për fikjen e zjarrit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë rregjëse; ngjitës që përdoren në industri; preparate 

ngjitje dhe kalitje; përzierjet ngurtësuese; përzierjet për ngadalësimin dhe shpejtimin e 

ngurtesuesve; preparatet ndaluese, përzierjet për lagështit e dyshemesë ; llaç dhe përzierjet 

nga llaçi, agjentet shkumues; substancat për trajtimin e sipërfaqeve, përkatësisht tretësit 

parafine, tretësit akryll, substancat përzierëse mbrojtëse; preparate zbardhuese (çngjyrues) 

për qëllime industriale; çimento, preparate hidroizolimi, përveç ngjyrave  

2  Bojëra, verniqe, llaç; 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  Materialet izolues, materiale jopërçuese për ruajtjen e nxehtësisë, panele stiropori për 

izolimin e kulmeve, izolues muri, izolues tavani, izolues dyshemeje, izolues akustik , 

izolues  bodrumi; shirita dhe fasho izolues, izolues suvatimi; mbulesa asbesti; pëlhurë 

asbesti; skorje prej leshi (izolues); filma kundër shkëlqimit për dritare (filma të errësuar); 

filma dhe filma për pellgje, plastikë; materiale për paketim; tuba fleksibël, jo prej metali  
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19  Materialet ndërtimore (jo nga metali), agjentët lidhës hidraulikë, çimento, çimento 

magaziniumi. çimento për furrat e shkrirjes ;  materialet për ndërtimin e mureve (jo nga 

metali), bramc për inxhenieringu strukturor dhe civil, blloqe jo te përforcuar dhe shtylla te 

përforcuar dhe panele ndërtimore nga betoni i ajrosur, betoni normal betoni poroz, betoni 

ne forme shkume apo guri gëlqeror, panele ndërtimore te formatit te madh, sidomos nga 

guri gëlqeror, tullat, pllakat e tullave, blloqe betoni i zbrazet, tjegulla çatie (jo nga metali), 

karton mbulimi te çatise, kalldrëm, materiale për ndërtimin e rrugëve, çimento, gjips, rërë, 

beton me peshe te lehte, beton i thate, produkte për suvatimin e sipërfaqeve te ndërtesave, 

sidomos llaçi, llaçi ngjitës, llaçi i brendshëm. llaçi i jashtëm, llaçi riparues, llaçi normal dhe 

llaçi i holle, produktet e lartcekura kryesisht me një baze gëlqerore, çimento apo gjipsi, me 

apo pa përzierje plastike: llaç i thate, llaç i veshjes se murit, beton i thate, master i lëngët i 

dyshemesë, elemente te mastarit te dyshemesë, komponentë te parafabrikuara (jo nga 

metali) për ngritje te ndërtesave, mureve dhe tavaneve; komponentë te parafabrikuara nga 

betoni, guri gëlqeror apo pllake llaçi me fije, vegla (jo nga metali) për ngritjen e ndërtesave, 

mureve dhe tavaneve, arkitra (jo nga metali), lëvozhgë ne formën e shkronjës U (jo nga 

metali). blloqet për shirita lëvizës, gurë për priza elektrik, pllakat ndërtimore te gurit 

gëlqeror (jo nga metali) për qëllime te ndërtimtarisë, material për nivelizimin e dyshemeve 

nga gazi betonik, pllaka te llaçit me fibra, sidomos për ndërtimin e interierit; pllake llaçi 

dhe pllake gjipsi, elemente te tavanit te bërë nga këto pjese te lëvizshme, sidomos nga 

pllaka e llaçit me fibra, pllakat e transmisionit dhe rripat mbështetëse te transmisionit për 

qëllime te inxhinierisë strukturore. tjegullat (jo nga metali) për qëllime ndërtimore; 

elemente ndërtimore te betonit te përforcuar dhe ndërtesa te lëvizshme te parafabrikuara. 

sidomos garazha te lëvizshme, dhoma pritjeje, vendet për hedhje te mbeturinave, shtëpi te 

lëvizshme te parafabrikuara, ndërtesat e lartcekura dhe shtëpitë e bëra sidomos nga betoni 

dhe plastika e përforcuar, oxhaqet (e parafabrikuara) dhe pjese te saj (asnjëra nga metali);  

elemente te tavanit, pjese te lëvizshme (jo nga metali), sidomos nga plastika. shtëpi te 

transportueshme, shtëpi te parafabrikuara te lëvizshme, materiale ndërtimore (jo nga metali) 

për shtëpi dhe shtëpi te parafabrikuara; pllaka për mbrojtje ndaj zjarrit (jo nga metali); 

panele për shtrirje te tuneleve (jo nga metali), panele të ndërtimit, panele të lehta të 

ndërtimit, përkatësisht panele te lehta ndërtimi shumështresore dhe panele te lehta  ndërtimi 

nga druri-leshi; ; materiale të lehta stiropori për ndërtimin e rrugëve dhe punime tokësore 

(jo nga metali); sistemet e themelit (jo prej metali); dysheme me pllaka (jo prej metali); 

pllaka zjarrduruese (jo nga metali), komponentë ndërtimore te parafabrikuara (si është 

përfshirë ne klasën 19) te bëra nga kombinimi me komponentët e lartcekura, gypa për 

ajrosje (jo nga metali) dhe komponentë ndërlidhëse (jo nga metali) për montimin e tyre; 

sisteme rinovimi për suvatimin e  fasadave; tabela; dritare dhe dyert; tuba për ndërtimin; 

asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme; të gjitha mallrat e sipërpërmendur jo 

prej metali 

  

37  Konstruksione ndërtimi; riparimi; shërbime instalimi.  
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(210) KS/M/ 2016/1517 

(220) 05/12/2016 

(731) BTP-Holding-SH.P.K. 

Magjistralja Vushtrri-Mitrovicë, 40000 

Mitrovicë, KS 

(591) E portokalltë dhe e bardhë. 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 1  Kemikale për përdorim në industri dhe shkencë, prodhime kimike për përdorim në 

industri dhe/ose për përdorim në proceset prodhuese, rrëshira artificiale dhe sintetike, 

materiale plastike të papërpunuara për përdorim industrial, prodhime kimike për përdorim 

në industrinë metalurgjike; preparate; përzierje për ftohje; tretës; lëngje hidraulike; fluide 

dhe vajra; detergjente dhe preparate për mënjanimin e yndyrës për përdorim në proceset 

prodhuese dhe industriale; prodhime kimike për përdorim në përpunimin e sistemeve për 

ftohje; mjete për lëshim; preparate, fluid dhe vajra për mënjanimin e gëlqeres, smaltove, 

gurrëzave, malterit, vajrave, yndyrave, dyllit, ngjyrave të shkrimit, karbonit, ndyrësirave, 

myshqeve, mykut, STROKE dhe njollave; mjete për krijimin e emulsionit (emultifikatorët); 

preparate kimike për parandalimin e ndryshkut; materiale për filtrim; fluide transmetuese; 

fluide për frena; preparate për përdorim në zbulimin e defekteve sipërfaqësore, defekteve 

dhe plasaritjeve; preparate diagnostikuese dhe preparate analitike për përdorim në industri 

dhe procese prodhuese; preparate kimike për dispersion të vajit, yndyrave dhe petroleumit; 

prodhime kimike për parandalimin e gurrëzave; preparate për pastrim, larje, për largimin e 

vajit, të gjitha substancat kimike për konservim të prodhimeve ushqimore; katalizatorë; 

preparate kundër ngrirjes dhe për shkrirje, aditivë kimikë për karburante dhe yndyra; 

përzierje për kallëp; polimeri për përdorim në industri; polimeri i lëngët për përdorim në 

bashkëdyzime kimike për hermetizëm dhe kallafatazh; prodhime termoplastike inxhinierie; 

silikone dhe silikate; aglutinonte për çimento  

4  Vajra motorike, vajra lubrifikante, vajra për kompresorë, vajrat për turbinë, vajra për 

dhëmbëzore,  vajra hidraulike, vaj për dhëmbëzorë 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  

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 

per 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 tre destinuara për transformimin e përbërësit te 

amiantit te përfshira ne klasën 17  

35  Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; shërbime  zyre, shërbimet e 

shitjes në fushën e karburanteve, kryesisht lëndë djegëse naftë  
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(210) KS/M/ 2016/1518 

(220) 05/12/2016 

(731) FIBERGLASS KOSOVA” SH.P.K. 

Hamit Hyseni, Vushtrri, Mitrovicë, KS 

 
 

(540)  SCHWENK 

 

 
   

 

(511) 1  Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike; përbërje për fikjen e zjarrit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë rregjëse; ngjitës që përdoren në industri; preparate 

ngjitje dhe kalitje; përzierjet ngurtësuese; përzierjet për ngadalësimin dhe shpejtimin e 

ngurtesuesve; preparatet ndaluese, përzierjet për lagështit e dyshemesë ; llaç dhe përzierjet 

nga llaçi, agjentet shkumues; substancat për trajtimin e sipërfaqeve, përkatësisht tretësit 

parafine, tretësit akryll, substancat përzierëse mbrojtëse; preparate zbardhuese (çngjyrues) 

për qëllime industriale; çimento, preparate hidroizolimi, përveç ngjyrave  

2  Bojëra, verniqe, llaç; 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  Materialet izolues, materiale jopërçuese për ruajtjen e nxehtësisë, panele stiropori për 

izolimin e kulmeve, izolues muri, izolues tavani, izolues dyshemeje, izolues akustik , 

izolues  bodrumi; shirita dhe fasho izolues, izolues suvatimi; mbulesa asbesti; pëlhurë 

asbesti; skorje prej leshi (izolues); filma kundër shkëlqimit për dritare (filma të errësuar); 

filma dhe filma për pellgje, plastikë; materiale për paketim; tuba fleksibël, jo prej metali  

19  Materialet ndërtimore (jo nga metali), agjentët lidhës hidraulikë, çimento, çimento 

magaziniumi. çimento për furrat e shkrirjes ;  materialet për ndërtimin e mureve (jo nga 

metali), bramc për inxhenieringu strukturor dhe civil, blloqe jo te përforcuar dhe shtylla te 

përforcuar dhe panele ndërtimore nga betoni i ajrosur, betoni normal betoni poroz, betoni 

ne forme shkume apo guri gëlqeror, panele ndërtimore te formatit te madh, sidomos nga 

guri gëlqeror, tullat, pllakat e tullave, blloqe betoni i zbrazet, tjegulla çatie (jo nga metali), 

karton mbulimi te çatise, kalldrëm, materiale për ndërtimin e rrugëve, çimento, gjips, rërë, 

beton me peshe te lehte, beton i thate, produkte për suvatimin e sipërfaqeve te ndërtesave, 

sidomos llaçi, llaçi ngjitës, llaçi i brendshëm. llaçi i jashtëm, llaçi riparues, llaçi normal dhe 

llaçi i holle, produktet e lartcekura kryesisht me një baze gëlqerore, çimento apo gjipsi, me 

apo pa përzierje plastike: llaç i thate, llaç i veshjes se murit, beton i thate, master i lëngët i 

dyshemesë, elemente te mastarit te dyshemesë, komponentë te parafabrikuara (jo nga 

metali) për ngritje te ndërtesave, mureve dhe tavaneve; komponentë te parafabrikuara nga 

betoni, guri gëlqeror apo pllake llaçi me fije, vegla (jo nga metali) për ngritjen e ndërtesave, 

mureve dhe tavaneve, arkitra (jo nga metali), lëvozhgë ne formën e shkronjës U (jo nga 

metali). blloqet për shirita lëvizës, gurë për priza elektrik, pllakat ndërtimore te gurit 

gëlqeror (jo nga metali) për qëllime te ndërtimtarisë, material për nivelizimin e dyshemeve 

nga gazi betonik, pllaka te llaçit me fibra, sidomos për ndërtimin e interierit; pllake llaçi 

dhe pllake gjipsi, elemente te tavanit te bërë nga këto pjese te lëvizshme, sidomos nga 

pllaka e llaçit me fibra, pllakat e transmisionit dhe rripat mbështetëse te transmisionit për 

qëllime te inxhinierisë strukturore. tjegullat (jo nga metali) për qëllime ndërtimore;  
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elemente ndërtimore te betonit te përforcuar dhe ndërtesa te lëvizshme te parafabrikuara. 

sidomos garazha te lëvizshme, dhoma pritjeje, vendet për hedhje te mbeturinave, shtëpi te 

lëvizshme te parafabrikuara, ndërtesat e lartcekura dhe shtëpitë e bëra sidomos nga betoni 

dhe plastika e përforcuar, oxhaqet (e parafabrikuara) dhe pjese te saj (asnjëra nga metali);  

elemente te tavanit, pjese te lëvizshme (jo nga metali), sidomos nga plastika. shtëpi te 

transportueshme, shtëpi te parafabrikuara te lëvizshme, materiale ndërtimore (jo nga metali) 

për shtëpi dhe shtëpi te parafabrikuara; pllaka për mbrojtje ndaj zjarrit (jo nga metali); 

panele për shtrirje te tuneleve (jo nga metali), panele të ndërtimit, panele të lehta të 

ndërtimit, përkatësisht panele te lehta ndërtimi shumështresore dhe panele te lehta  ndërtimi 

nga druri-leshi; ; materiale të lehta stiropori për ndërtimin e rrugëve dhe punime tokësore 

(jo nga metali); sistemet e themelit (jo prej metali); dysheme me pllaka (jo prej metali); 

pllaka zjarrduruese (jo nga metali), komponentë ndërtimore te parafabrikuara (si është 

përfshirë ne klasën 19) te bëra nga kombinimi me komponentët e lartcekura, gypa për 

ajrosje (jo nga metali) dhe komponentë ndërlidhëse (jo nga metali) për montimin e tyre; 

sisteme rinovimi për suvatimin e  fasadave; tabela; dritare dhe dyert; tuba për ndërtimin; 

asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme; të gjitha mallrat e sipërpërmendur jo 

prej metali 

  

37  Konstruksione ndërtimi; riparimi; shërbime instalimi  
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(511) 3  Mjete për zbardhim dhe substanca tjera  për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese; sapuna; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, 

losione për flokë; pasta për dhemb  

5  Preparate Farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim ne 

mjekësi; ushqim dietik dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi ose përdorim 

veteriner, ushqim për foshnje; shtojca dietike  ( shtesa ushqimi) për konsum njerëzorë dhe 

kafshë; lekoplaste, materijale për mbështjellëje-lidhje; materijale për mbushjen e dhembit, 

rrëshira dentale; mjete dezinfektuese; preparate për zhdukjen e demtuesëve  te kafshëve; 
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fungicide, herbicide  

35  Shërbime të  agjensioneve reklamuese,  sherbime te entit për marketing dhe publicitet 

duke përfshirë këtu  shërbimet komerciale ose sherbime e reklamimit  të  ekspozitave dhe 

panaireve; ofrimi i shërbimeve të zyrës; menaxhmenti afarist; administrimi afarist;  

qeverisja afariste dhe  këshillimet organizative; shërbimet e kontabilitetit, sherbimet e 

agjensioneve për eksport import; hulumtimet afariste, evolimet, vlerësimet profesionale 

afariste; ankande; integrimi i mallërave te lloj llojshëme  për nevojat e konsumatorit, 

përkatësisht produktet kimike  të cilat përdoren ne industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rreshira të pa përpunuara,  materje plastike të pa përpunuara; 

plehra; përzierje pë shuarjen e zjarrit; preparate per kalitje dhe saldim; supstanca kimike  

për konzervimin e gjërave ushqimore; materje për regjie; supstanca ngjitëse të cilat 

përdoren ne industri. Ngjyra, fernez, llaqe; mjete për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e 

drurit; materje për ngjyrosje; mjete gërryese;  rrëshira natyrale të pa përpunuara; metale ne 

formë flete dhe pluhuri për fotografim-pikturim, dekorim, shtypje  dhe art. Mjete për 

zbardhim dhe supstanca tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për pastrim, mbushje,  

fshirje dhe preparate gërryese; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, losionie për flokë; 

pasta për dhemb. Vaj dhe yndyrë industriale; vajëra; bashdyzime për mbledhje, lagëje dhe 

lidhje të pluhurit; lëndë djegëse (duke përfshirë lëndë djegëse te lëngëta motorrike) dhe 

materie për ndriqim; qira dhe fitila për ndriqim. Preparate Farmaceutike, medicinale dhe 

veterinere; preparate sanitare për përdorim ne mjekësi; ushqime dietike dhe supstanca te 

adoptuara për përdorim ne mjekësi ose për përdorim veteriner, ushqim per foshnje; shtesa 

dietike (te ushqimit) për konsum njerëzorë dhe për kafshë; lekoplaste, materiale për lidhje; 

materiale për mbushjën e dhëmbit, rrëshira dentare; mjete dezinfektuse; preparate për 

shkatrrimin e demtuesëve te kafshëve; fungicide, herbicide. Metale te zakonshme dhe 

legurat e tyre; material ndertimorë metalik; konstrukcione bartese metalike; materiale nga 

metalet për binarë hekurudhorë; kabllo dhe tele jo elektrike nga metalet e zakonshme; 

produkte bravandreqësish, produkte te vogla metalike produkte nga hekuri; gypëza dhe 

gypa nga metali; sefa-arka; xehe. Makina dhe vegla makinash; makina motorike dhe 

qarkore (përpos per automjete tokësore); kontaktues makinash dhe elemente transmetive 

(përpos per automjete tokësore); makina bujqësore përveq atyre te cilat menagjohen me 

dorë; inkubator për vezë; makina automatike për shitje. Vegla dore dhe makina (te cilat 

menagjohen me dorë); pajisje për ushqim; armë të ftohta; makina rroje. Aparate dhe 

instrumente shkencore,detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, optike, për matje dhe 

peshime, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpëtim dhe mësim; aparate dhe instrumente 

për bartjen, nderprerjën, transformimin, akumulimin, regullimin ose kontrollimin e 

energjisë elektrike; aparate për xhirim,transmetim dhe reprodukim te zërit ose fotografisë; 

bartësit magnetik të te dhenave, disqe për xhirim; kompakt disqe, DVD  dhe bartesit tjerë 

digjital te të dhenave; mekanizmat për aparate të cilët vihen ne levizje me monedha 

metalike; regjister arke, makina llogaritese,pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuter; 

softuere kompjuterike; aparate për shuarjën e zjarrit. Aparate dhe instrumente kirurgjike, 

medicinale, dentare dhe veterinere, gjymtyrë artificiale sy dhe dhëmb; artikuj ortopedik; 

material kirurgjik për qepje. Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, 

ftohje, tharje, ventilim, furnizimin me ujë dhe për qellime sanitarie. Automjete; aparate për 

levizje ne tokë, ajër ose ujë. Armë të zjarrit; municion dhe  projektile; eksploziv; mjete për 

fishekzjarre. Metale fisnike dhe legurat e tyre; stoli, gur te çmueshëm; Instrumente ortaresh 

dhe kronometrike. Instrumente muzikore. Lëter dhe kartuç; gjera te shtypura; material për 

libërlidhje; fotografi; material për zyre; ngjitese për nevoja të zyres dhe përdorim shtepiak; 
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material artistik; brushëza; makina te shkrimit dhe pajisje te zyres (përpos mobileve); 

material për aftësim dhe mësim (përpos aparateve); materiale plastike për paketim; gërma 

te shtypit; klishei. Gomë e pa përpunuar ose gjysëm e përpunuar, gutaperka, kauçuk, azbest, 

liskun dhe zavëndësues i të gjitha këtyre materialeve; plastikë ne form te ekstraduar  për 

përdorim ne prodhimtari; materijale për mbyllje hermetike, mbyllje dhe izolim; gypa 

metalike lakuese. Lëkurë dhe emitimi i lekures; Lëkurë kafshësh, peliqe; valixhe dhe çanta 

te udhëtimit; ombrella dhe çadra te diellit; shkopa për hecje; kamxhik, pajisje saraçesh dhe 

shala te kuajve. Material ndertimorë (jo metalik); gypa të ashper jo metalike për 

ndertimtari; asfalt, katran dhe bitumen (rreshira); konstrukcione bartese jo metalike; 

permendore, jo metalike. Mobile, pasqyra, korniza për foto; asht i pa përpunuar ose gjysem 

i përpunuar, brir, dhemb elefanti, asht delfini ose parica- sedefe; guaska; shkumë deti 

(sepiolit); çelibarë. Makina  dhe enë shtepie ose kuzhine ; krehër dhe shpuza; brusha  

(perpos brushëzave); material për punimin e brushave; pajisje për pastrim; lesh çeliku; qelq 

i pa përpunuar ose gjysëm i përpunuar (përpos qelqit i cili përdoret per ndertimtari); gjëra te 

qelqit, porcelan dhe  poqarie. Konop dhe litarë; rrjeta; shatorra, tenda dhe cerada; vela; 

thasë (thesa); material per vendosje dhe mbushje [përpos letres, kartuçit, gomes ose 

plastikës]; material i pa përpunuar tekstili ose me fije. Tjerr dhe penjë, për përdorim tekstili. 

Tekstil dhe zëvendësues tekstili; mbulesa shtrati; mbulesa tavolinash. Veshje, mbathje, 

mbështjellëse koke. Dantela dhe qendisje, shirita (shirit) dhe gajtana; pulla, kapse dhe 

gjilpëra me kokë, gjilpëra me kokë - mbërthyese dhe gjilpera; 

 Lule artificiale. Çilima, asure, shtroja dhe shtroja këmbësh, linoleum dhe material tjetër për 

mbulimin e dyshemeve; mbulesa muresh (jo nga tekstili). Lojëra dhe lodra; artikuj 

gjimnastikorë dhe sportiv; dekorues bredhash; Mish,peshk, kafshë dhe shtazë gjahu; 

ekstrakte mishi; fruta dhe perime te konservuara, ngrira,thara, dhe ziera; xhelatinë, reqel, 

kompote ; vezë, qumësht dhe produkte te qumështit; vaj dhe yndyrë për konsum. Kafe, çaj, 

kakao dhe zavendesues te kafes; oriz; tapioka  dhe  sago; miell dhe produkte drithërash; 

buk,  kuleç dhe embëlsira;  akullore; sheqer, mjaltë; melasë; tharem, pluhur për pjekurina; 

krip; mustardë; uthull, salcë (si shtesa); melmesa; akull. Produkte bujqësore, kopshtare dhe 

pylltarie; farëra dhe rasad i pa përpunuar; kafshë të gjalla; fruta dhe perime te freskëta; fara; 

bimë dhe lule natyrale; ushqim kafshësh; embëlsues. Birra; ujë mineral dhe me sodë dhe 

pije tjera jo alkoolike; pije dhe lengje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e 

pijeve. Pije alkoolike (perpos birrave). Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepëse (përpos 

transportit për mallërat e lartëcekura), mundësimi i konsumatorëve  qe ne mënyrë të 

thjeshtë ti shiqojnë dhe porositin  ketë mallë  nga hipermarketet me shitje me shumicë, 

hipermarketeve te shitjeve me pakicë ose permes katalogut te mallërave te konsumit te 

gjerë me porositjen e tyre  me postë ose permes  mjeteve tjera komunikative 
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(511) 3  Mjete për zbardhim dhe substanca tjera  për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese; sapuna; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, 

losione për flokë; pasta për dhemb  

5  Preparate Farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim ne 

mjekësi; ushqim dietik dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi ose përdorim 

veteriner, ushqim për foshnje; shtojca dietike  ( shtesa ushqimi) për konsum njerëzorë dhe 

kafshë; lekoplaste, materijale për mbështjellëje-lidhje; materijale për mbushjen e dhembit, 

rrëshira dentale; mjete dezinfektuese; preparate për zhdukjen e demtuesëve  te kafshëve; 

fungicide, herbicide  

35  Shërbime të  agjensioneve reklamuese,  sherbime te entit për marketing dhe publicitet 

duke përfshirë këtu  shërbimet komerciale  ose sherbime e reklamimit  të  ekspozitave dhe 

panaireve; ofrimi i shërbimeve të zyrës; menaxhmenti afarist; administrimi afarist;  

qeverisja afariste dhe  këshillimet organizative; shërbimet e kontabilitetit, sherbimet e 

agjensioneve për eksport import; hulumtimet afariste, evolimet, vlerësimet profesionale 

afariste; ankande; integrimi i mallërave te lloj llojshëme  për nevojat e konsumatorit, 

përkatësisht produktet kimike  të cilat përdoren ne industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rreshira të pa përpunuara,  materje plastike të pa përpunuara; 

plehra; përzierje pë shuarjen e zjarrit; preparate per kalitje dhe saldim; supstanca kimike  

për konzervimin e gjërave ushqimore; materje për regjie; supstanca ngjitëse të cilat 

përdoren ne industri. Ngjyra, fernez, llaqe; mjete për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e 

drurit; materje për ngjyrosje; mjete gërryese;  rrëshira natyrale të pa përpunuara; metale ne 

formë flete dhe pluhuri për fotografim-pikturim, dekorim, shtypje  dhe art. Mjete për 

zbardhim dhe supstanca tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për pastrim, mbushje,  

fshirje dhe preparate gërryese; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, losionie për flokë; 

pasta për dhemb. Vaj dhe yndyrë industriale; vajëra; bashdyzime për mbledhje, lagëje dhe 

lidhje të pluhurit; lëndë djegëse (duke përfshirë lëndë djegëse te lëngëta motorrike) dhe 

materie për ndriqim; qira dhe fitila për ndriqim. Preparate Farmaceutike, medicinale dhe 

veterinere; preparate sanitare për përdorim ne mjekësi; ushqime dietike dhe supstanca te 

adoptuara për përdorim ne mjekësi ose për përdorim veteriner, ushqim per foshnje; shtesa 

dietike (te ushqimit) për konsum njerëzorë dhe për kafshë; lekoplaste, materiale për lidhje; 

materiale për mbushjën e dhëmbit, rrëshira dentare; mjete dezinfektuse; preparate për 

shkatrrimin e demtuesëve te kafshëve; fungicide, herbicide. Metale te zakonshme dhe 

legurat e tyre; material ndertimorë metalik; konstrukcione bartese metalike; materiale nga 
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metalet për binarë hekurudhorë; kabllo dhe tele jo elektrike nga metalet e zakonshme; 

produkte bravandreqësish, produkte te vogla metalike produkte nga hekuri; gypëza dhe 

gypa nga metali; sefa-arka; xehe. Makina dhe vegla makinash; makina motorike dhe 

qarkore (përpos per automjete tokësore); kontaktues makinash dhe elemente transmetive 

(përpos per automjete tokësore); makina bujqësore përveq atyre te cilat menagjohen me 

dorë; inkubator për vezë; makina automatike për shitje. Vegla dore dhe makina (te cilat 

menagjohen me dorë); pajisje për ushqim; armë të ftohta; makina rroje. Aparate dhe 

instrumente shkencore,detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, optike, për matje dhe 

peshime, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpëtim dhe mësim; aparate dhe instrumente 

për bartjen, nderprerjën, transformimin, akumulimin, regullimin ose kontrollimin e 

energjisë elektrike; aparate për xhirim,transmetim dhe reprodukim te zërit ose fotografisë; 

bartësit magnetik të te dhenave, disqe për xhirim; kompakt disqe, DVD  dhe bartesit tjerë 

digjital te të dhenave; mekanizmat për aparate të cilët vihen ne levizje me monedha 

metalike; regjister arke, makina llogaritese,pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuter; 

softuere kompjuterike; aparate për shuarjën e zjarrit. Aparate dhe instrumente kirurgjike, 

medicinale, dentare dhe veterinere, gjymtyrë artificiale sy dhe dhëmb; artikuj ortopedik; 

material kirurgjik për qepje. Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, 

ftohje, tharje, ventilim, furnizimin me ujë dhe për qellime sanitarie. Automjete; aparate për 

levizje ne tokë, ajër ose ujë. Armë të zjarrit; municion dhe  projektile; eksploziv; mjete për 

fishekzjarre. Metale fisnike dhe legurat e tyre; stoli, gur te çmueshëm; Instrumente ortaresh 

dhe kronometrike. Instrumente muzikore. Lëter dhe kartuç; gjera te shtypura; material për 

libërlidhje; fotografi; material për zyre; ngjitese për nevoja të zyres dhe përdorim shtepiak; 

material artistik; brushëza; makina te shkrimit dhe pajisje te zyres (përpos mobileve); 

material për aftësim dhe mësim (përpos aparateve); materiale plastike për paketim; gërma 

te shtypit; klishei. Gomë e pa përpunuar ose gjysëm e përpunuar, gutaperka, kauçuk, azbest, 

liskun dhe zavëndësues i të gjitha këtyre materialeve; plastikë ne form te ekstraduar  për 

përdorim ne prodhimtari; materijale për mbyllje hermetike, mbyllje dhe izolim; gypa 

metalike lakuese. Lëkurë dhe emitimi i lekures; Lëkurë kafshësh, peliqe; valixhe dhe çanta 

te udhëtimit; ombrella dhe çadra te diellit; shkopa për hecje; kamxhik, pajisje saraçesh dhe 

shala te kuajve. Material ndertimorë (jo metalik); gypa të ashper jo metalike për 

ndertimtari; asfalt, katran dhe bitumen (rreshira); konstrukcione bartese jo metalike; 

permendore, jo metalike. Mobile, pasqyra, korniza për foto; asht i pa përpunuar ose gjysem 

i përpunuar, brir, dhemb elefanti, asht delfini ose parica- sedefe; guaska; shkumë deti 

(sepiolit); çelibarë. Makina  dhe enë shtepie ose kuzhine ; krehër dhe shpuza; brusha  

(perpos brushëzave); material për punimin e brushave; pajisje për pastrim; lesh çeliku; qelq 

i pa përpunuar ose gjysëm i përpunuar (përpos qelqit i cili përdoret per ndertimtari); gjëra te 

qelqit, porcelan dhe  poqarie. Konop dhe litarë; rrjeta; shatorra, tenda dhe cerada; vela; 

thasë (thesa); material per vendosje dhe mbushje [përpos letres, kartuçit, gomes ose 

plastikës]; material i pa përpunuar tekstili ose me fije. Tjerr dhe penjë, për përdorim tekstili. 

Tekstil dhe zëvendësues tekstili; mbulesa shtrati; mbulesa tavolinash. Veshje, mbathje, 

mbështjellëse koke. Dantela dhe qendisje, shirita (shirit) dhe gajtana; pulla, kapse dhe 

gjilpëra me kokë, gjilpëra me kokë - mbërthyese dhe gjilpera; Lule artificiale. Çilima, 

asure, shtroja dhe shtroja këmbësh, linoleum dhe material tjetër për mbulimin e dyshemeve; 

mbulesa muresh (jo nga tekstili). Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikorë dhe sportiv; 

dekorues bredhash; Mish,peshk, kafshë dhe shtazë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

te konservuara, ngrira,thara, dhe ziera; xhelatinë, reqel, kompote ; vezë, qumësht dhe 

produkte te qumështit; vaj dhe yndyrë për konsum. Kafe, çaj, kakao dhe zavendesues te 
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kafes; oriz; tapioka  dhe  sago; miell dhe produkte drithërash; buk,  kuleç dhe embëlsira;  

akullore; sheqer, mjaltë; melasë; tharem, pluhur për pjekurina; krip; mustardë; uthull, salcë 

(si shtesa); melmesa; akull. Produkte bujqësore, kopshtare dhe pylltarie; farëra dhe rasad i 

pa përpunuar; kafshë të gjalla; fruta dhe perime te freskëta; fara; bimë dhe lule natyrale; 

ushqim kafshësh; embëlsues. Birra; ujë mineral dhe me sodë dhe pije tjera jo alkoolike; pije 

dhe lengje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve. Pije alkoolike 

(perpos birrave). Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepëse (përpos transportit për mallërat e 

lartëcekura), mundësimi i konsumatorëve  qe ne mënyrë të thjeshtë ti shiqojnë dhe porositin  

ketë mallë  nga hipermarketet me shitje me shumicë, hipermarketeve te shitjeve me pakicë 

ose permes katalogut te mallërave te konsumit te gjerë me porositjen e tyre  me postë ose 

permes  mjeteve tjera komunikative 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1521 

(220) 06/12/2016 

(731) MEGGLE AG Megglestraße 6-12  

83512 Wasserburg, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Una 

 

 
   

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte te qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim; lyrës dhe dresing 

për bukë me bazë qumështi, proteinave, yndyrës (të cilat janë përfshirë në ketë klasë); lyrës 

ose dresing për bukë me bazë te proteinave te sojës për ushqim(të cilat janë përfshirë në 

ketë klasë); qumësht për kafe dhe çaj te cilët kryesisht përbëhen nga  hidratet e karbonit, 

proteinave dhe/ose yndyrës; kakao gjalpë; desert i përgatitur më parë- më herët  ose desertë 

pluhur dhe zamra-shujta tjera te ngjashme  me bazë qumështi; supa; kumshtë për ushqim; 

kumshtë, kazeinë, koncentrate nga frutat ose proteinet për ushqim; të gjitha mallërat e 

përmendura më lartë gjithashtu ne formë pluhuri, për përdorim ushqimi; lëngje nga frutat 

dhe perimet për zierje; reçel, marmelatë; yndyrë shtazore pluhur (yndyrë për ushqim); 

yndyrë bimore pluhur (yndyrë për ushqim); gjalpë dhe preparate nga gjalpi, ajka, produkte 

nga ajka, ajka bimore, produkte nga ajka bimore, qumësht i thartuar, jogurt, pije nga 

jogurti, qumësht pa laktozë, produkte nga qumështi pa laktozë; ajka për kafe; imitimi i 

djathit; kumshtit; djathë nga qumështi i thartuar; djathë; grimësira frutash; qumësht i sojës 

(zëvendësues për qumësht); pije nga qumështi, ku mbizotëron qumështi; margarinë, gjalpë 

kokosi, sallatë frutash, xhelatinë frutash, kakao ajkë, ajkë, mileram, djathë i njomë, caciki  

30  produkte te bukëpjekësve dhe bukë, te lyera, mbushura ose mbështjellura; pite bukë; 

pite bukë e mbushur; miell; preparate nga drithërat; pica, pasta ose produkte te bukës, duke 

përfshirë edhe ato te cilat janë te mbështjellura  dhe /ose te mbushura me suxhuk  dhe/ose  

mish dhe /ose djathë dhe/ose fruta dhe/ose perime dhe/ose këpurdha; shujta-uzhina, 

përkatësisht baget (bukë franqeze) dhe/ose tost dhe/ose  pjekurina dhe/ose pite bukë, te cilat 

kryesisht janë te lagura  dhe /ose mbushura me suxhuk  dhe/ose me produkte te mishit, si 

dhe me djathë dhe/ose fruta dhe /ose perime dhe ose/ këpurdha; pjekurina dhe produkte 

ëmbëlsirash (konditore), majonezë; salca ( shtesa  për gjellë), posaçërisht salca për sallata 

dhe  sose; shtesa për gjellë; koncentrate nga  kakao për industri ushqimore; bukë dhe 
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produkte te bukës, gjithashtu te lyer ose mbështjellur me gjalpë, preparate me bazë gjalpi, 

djathë, preparate me bazë djathi  dhe/ose  preparateve nga soja; akullore; akullore pluhur; 

krip për ushqim; ëmbëltuesit natyral; lyrës ose  salca për bukë me bazë te hidrateve te 

karbonit (te cilët janë përfshirë ne këtë klasë); lyrës  nga frutat; puding  

32  Lëngje nga frutat dhe perimet te cilët përdorën për pije dhe/ose për përgatitjen e pijeve 

ose për shtesa  për pije; pije jo alkoolike, posaçërisht pije te cilat përmbajnë qumësht dhe 

produkte te qumështit (të cilat janë përfshirë ne ketë klasë); shurupe dhe preparate tjera për 

përgatitjen e pijeve; preparate për përgatitjen e pijeve alkoolike me bazë ajke, qumështi, 

kumështi, sheqerit te qumështit, frutave, kakaos dhe/ose proteineve (te cilat janë përshirë ne 

ketë klasë); pije nga kumështi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1522 

(220) 07/12/2016 

(731) Deva Holding Anonim Şirketi 

Halkalı Merkez Mahallesi. Basın Ekspres 

Caddesi. No.1. Küçükçekmece, Istanbul, TR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  Depores 

 

 
   

 

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

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose të veterinarisë, 

ushqimi për foshnje; shtojca diete për njerëzit dhe kafshët; emplastër, materialet për lidhje; 

materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1523 

(220) 07/12/2016 

(731) Apple and Pear Australia Limited  

Suite G01 128-136 Jolimont Road 

EAST MELBOURNE VICTORIA 3002, 

AU 

(591) Gjelber, Kuqe, Kalter dhe Lejla 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 31  Fruta të freskëta.  
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(210) KS/M/ 2016/1524 

(220) 07/12/2016 

(731) The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

   

 

(511) 33  Uiski; musht (pije e fortë alkoolike nga molla); raki; votkë, liker, xhin, ithtësira 

alkoolike; pije alkoolike, pos birrës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1525 

(220) 07/12/2016 

(731) The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 33  Uiski; musht (pije e fortë alkoolike nga molla); raki; votkë, liker, xhin, ithtësira 

alkoolike; pije alkoolike, pos birrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1526 

(220) 07/12/2016 

(731) The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 33  Uiski.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1527 

(220) 07/12/2016 

(731) The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 43  Shërbime baresh dhe restorantesh; furnizim me ushqim dhe pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1528 

(220) 08/12/2016 

(731) ASIST” L.L.C. 

Kuvendi i Bujanit nr. 26, Taslixhe 1 

Prishtine, KS 

(591)     E KUQE 
 

(540)  

 

 

   

 

(511) 28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në 

klasa të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2016/1529 

(220) 08/12/2016 

(731) “ASIST” L.L.C. Kuvendi i Bujanit nr. 

26, Taslixhe 1 Prishtine, KS 
 

(540)  ASSIST 

 

 
   

 

(511) 28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në 

klasa të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1530 

(220) 08/12/2016 

(731) “ASIST” L.L.C. Kuvendi i Bujanit nr. 

26, Taslixhe 1 Prishtine, KS 

 
 

(540)  ASIST 

 

 
   

 

(511) 28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në 

klasa të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1531 

(220) 08/12/2016 

(731) Adriatik Kelmendi Mati 1, Banesat e 

Tregtise, H3 nr7-8, Prishtine, KS 

(591) Zi, portokall, bardh, hiri 
 

(540)   

 

 

   

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2016/1532 

(220) 08/12/2016 

(731) Adriatik Kelmendi Mati 1, Banesat e 

Tregtise, H3 nr7-8, Prishtine, KS 

 
 

(540)  RUBIKON 

 

 
   

 

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1533 

(220) 08/12/2016 

(731) Adriatik Kelmendi Mati 1, Banesat e 

Tregtise, H3 nr7-8, Prishtine, KS 

 
 

(540)  RUBICON 

 

 
   

 

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1535 

(220) 09/12/2016 

(731) ALBAN RRACI 

Magjistralja Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-

Cagllavice 10000 Prishtinë, KS 

(591) E bardhe, e kuqe , e gjelbert  
 

(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 
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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  

21  - Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej 

letre; tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka 

prej plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; 

mbajtës për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të 

fiksuara); shpërndarës sapuni  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1536 

(220) 09/12/2016 

(731) ALBAN RRACI 

Magjistralja Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-

Cagllavice 10000 Prishtinë, KS 

(591) E bardhe,  e gjelbert dhe e verdhe 
 

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

21  Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1537 

(220) 09/12/2016 

(731) ALBAN RRACI 

Magjistralja Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-

Cagllavice 10000 Prishtinë, KS 

(591) E bardhe,  e gjelbert e verdhe dhe 

ngjyre ari 
 

(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  

21  Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni  
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(210) KS/M/ 2016/1538 

(220) 09/12/2016 

(731) ALBAN RRACI 

Magjistralja Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-

Cagllavice 10000 Prishtinë, KS 

(591) E bardhe, e kalter, e gjelbert dhe 

vjollce 

 
 

(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  

21  Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni  
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(210) KS/M/ 2016/1539 

(220) 09/12/2016 

(731) ALBAN RRACI 

Magjistralja Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-

Cagllavice 10000 Prishtinë, KS 

(591) E bardhe dhe e rose 
 

(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  

21  Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni  
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(210) KS/M/ 2016/1540 

(220) 09/12/2016 

(731) ALBAN RRACI 

Magjistralja Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-

Cagllavice 10000 Prishtinë, KS 

(591) E bardhe,  e gjelbert dhe e verdhe 
 

(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  

21  Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni  
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(210) KS/M/ 2016/1541 

(220) 09/12/2016 

(731) ALBAN RRACI 

Magjistralja Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-

Cagllavice 10000 Prishtinë, KS 

(591) E bardhe, e kuqe, e kalter, e gjelbert  

 
 

(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  

21  Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni  

 
 
 
 
 



 

80 

 

 

 

(210) KS/M/ 2016/1542 

(220) 09/12/2016 

(731) ALBAN RRACI 

Magjistralja Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-

Cagllavice 10000 Prishtinë, KS 

(591) E bardhe, e kalter, e gjelbert dhe e 

verdhe 
 

(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  

21  Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni  
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(210) KS/M/ 2016/1543 

(220) 09/12/2016 

(731) ALBAN RRACI 

Magjistralja Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-

Cagllavice 10000 Prishtinë, KS 

(591) E bardhe, e kalter, e gjelbert dhe e 

rose 
 

(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  

21  Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni  
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(210) KS/M/ 2016/1544 

(220) 09/12/2016 

(731) ALBAN RRACI 

Magjistralja Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-

Cagllavice 10000 Prishtinë, KS 

 (591) E bardhe, e kalter, e gjelbert dhe 

vjollce 

 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 3  te 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  

21  Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

83 

 

 

 
 

(210) KS/M/ 2016/1545 

(220) 09/12/2016 

(731) ALBAN RRACI 

Magjistralja Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-

Cagllavice 10000 Prishtinë, KS 

(591) E bardhe, e kalter, e gjelbert e verdhe 

dhe ngjyre ari 
 

(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  

21  Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni  
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(210) KS/M/ 2016/1546 

(220) 09/12/2016 

(731) ALBAN RRACI 

Magjistralja Prishtine Ferizaj, Llapnaselle-

Cagllavice 10000 Prishtinë, KS 

(591) E bardhe,e kafte, e kalter, e gjelbert e 

verdhe dhe ngjyre ari 
 

(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  

21  Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni  
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(210) KS/M/ 2016/1547 

(220) 09/12/2016 

(300) 015590672  28/10/2016  OH 

(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2 – 18 61118 Bad Vilbel, GR 

(591) E kuqe, e kaltër, e bardhë. 

(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; 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; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; preparate diagnostike për qëllime 

mjekësore; allçi, materiale për fashim; ; materialet dentale për gjurmë; dyll dentar; 

dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet; herbicidet.  

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, 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 njerëzit dhe kafshët,  preparate diagnostike për 

qëllime mjekësore; shitje me shumicë dhe pakicë në lidhje me allçi, materiale për fashim, 

materialet dentale 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).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1548 

(220) 09/12/2016 

(731) N.P.T  “ DIELLI” 

Rr. Fan Noli , nr.15 Mitrovicë, KS 

(591) E kuqe dhe e verdhë. 

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

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

Prishtinë 

(540)   
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(511) 30  Kafe, çaj, kakao; oriz; miell, miell gruri, miell misri, miell soje, miell thekre,  

miell tapiokë për ushqim, miell dhe preparatet  e bëra nga drithërat, miell - produkte 

mulliri;  pasta,   makarona, shpageta  

39  Transport; paketim dhe magazinim i mallrave; aranzhim udhëtimi; shërbime 

magazinimi; paketim të mallrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1549 

(220) 12/12/2016 

(731) BANIM REKLAME DOBANOVCI 

d.o.o. Maršala Tita 206, 11272 Dobanovci, 

RS 

(591) ngjyrë portokalli, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 16  Letër dhe karton dhe prodhime nga këto të cilat nuk janë të përfshira në klast 

tjera; lëndë të printuar; materiale libër lidhës; fotografi; materiale zyre; adeziv për nevoja 

zyre ose shtëpiake; materiale artistësh; materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasat tjera); shkronja shtypi.   

35  Shpallje; udhëheqje pune; administrim me punët; punë zyrash  

37  Konstruksione ndërtimtarie; riparim; shërbime instalimi (vendosje).  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe shërbime të hulumtimit dhe projektimit 

lidhur me ato; shërbime të analizave industriale dhe hulumtim; projektim dhe zhvillim i 

harduerit dhe softuerit kompjuterik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1550 

(220) 12/12/2016 

(731) PLANIKA TURNIŠČE d.o.o. 

Prešernova ulica 4, 9224 Turnišče, SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  PLANIKA 

 

 
   

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk 

janë të përfshirë në klasat tjera; lëkura kafshës, koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe çadra 

dielli dhe bastunë; kamzhik, pajime kuajsh dhe shala, çanta shpine, çanta (aksesuarë 
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gjuetie), çanta shopingu, trasta taxhie, çanta për kampues, çanta për alpinistë, çanta nga 

lëkura për paketim, arka letrash, çanta dore, shkopinj alpinistësh, kuleta xhepi, shirita për 

ushtarë si paisje, takëme udhëtimi, kuleta.    

25  Këpucë plazhi, çizme, çizme për sport, veshje, çizme futbolli, këpucë futbolli, dorëza, 

çizme të shkurtëra, veshje motoristësh, kominoshe, xhybe, sandale, këmisha, këpucë, çizme 

skish, papuçe, taban për mbathje, këpucë sporti, triko, fanela me mëngë të shkurtëra, pjesë 

të epërme të mbathjeve  

26  Dantella dhe qëndisje, fjongo, kunjat dhe gjilpëra; lule artificiale dhe mbyllës të 

rëshqitshëm për çanta  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; shërbime 

sekretarie; rregullim vitrinash të duqaneve; distribuim i mostrave; përditësim të materialit 

reklamues; rekrutim personeli; modelim për promovim të reklamimit ose promovim të 

shitjes; reklamim i drejtpërdrejtë nëpërjet postës; publikim i teksteve publicitare; përpunim 

teksti; huazim i hapsirave reklamuese; huazim i kohës reklamuese në mediat komunikative; 

huazim i materialit publicitar; reklamim on-line në rjetin kompjuterik; organizimi 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; organizim i panaireve të tregut për 

qëllime komerciale ose reklamuese; asoistencë në menaxhim komercial ose industrial; 

asistencë në menaxhimin e biznesit; hululumtim biznesi; investigim biznesi; konsulta lidhur 

me organizimin e biznesit; promovim të shitjes për të tjerët; demonstrim i mallrave; 

promovim i njoftimeve për shtyp; shërbime prokure për të tjerët (blerje e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera); teste psiklogjike për selektim të personelit; shpërndarje e 

materialit reklamues/publikim; reklamim/publicitet; radio reklamim; reklamim televizioni; 

marëdhënije me publikun; shërbime eksperti në efikasitetin e biznesit; konsulta 

profesionale biznesi; shërbime konsultash për menaxhim biznesi; konsulta lidhur me 

menaxhimin e personelit; konsulta lidhur me menaxhimin e biznesit; menaxhim biznesi dhe 

organizim i konsultave; hulumtim tregu; shërbime të agjencive të eksport-importit; 

kmercializim i mallrave; shitje e këpucëve; shërbime tregu; shitje “know how”; dizajn i 

korporuar; dizajn duqani; konsulta në zhvillimin e shitjes me pakicë, zhvillim i rjetit të 

shitjes.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn lidhur me ato; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe oftuerit 

kompjuterik; shërbime juridike; dizajn industrial; Stilizim (dizajn industrial); dizajn 

paketimi; testim i tekstilit;testim i materialeve;  hulumtim dhe zhvillim të produkteve të reja 

për të tjerët.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1551 

(220) 12/12/2016 

(731) PLANIKA TURNIŠČE d.o.o. 

Prešernova ulica 4, 9224 Turnišče, SI 

(591) Ngjyrë Roze 

(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 të cilat nuk 

janë të përfshirë në klasat tjera; lëkura kafshës, koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe çadra 
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dielli dhe bastunë; kamzhik, pajime kuajsh dhe shala, çanta shpine, çanta (aksesuarë 

gjuetie), çanta shopingu, trasta taxhie, çanta për kampues, çanta për alpinistë, çanta nga 

lëkura për paketim, arka letrash, çanta dore, shkopinj alpinistësh, kuleta xhepi, shirita për 

ushtarë si paisje, takëme udhëtimi, kuleta  

25  Këpucë plazhi, çizme, çizme për sport, veshje, çizme futbolli, këpucë futbolli, dorëza, 

çizme të shkurtëra, veshje motoristësh, kominoshe, xhybe, sandale, këmisha, këpucë, çizme 

skish, papuçe, taban për mbathje, këpucë sporti, triko, fanela me mëngë të shkurtëra, pjesë 

të epërme të mbathjeve  

26  Dantella dhe qëndisje, fjongo, kunjat dhe gjilpëra; lule artificiale dhe mbyllës të 

rëshqitshëm për çanta  

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; shërbime 

sekretarie; rregullim vitrinash të duqaneve; distribuim i mostrave; përditësim të materialit 

reklamues; rekrutim personeli; modelim për promovim të reklamimit ose promovim të 

shitjes; reklamim i drejtpërdrejtë nëpërjet postës; publikim i teksteve publicitare; përpunim 

teksti; huazim i hapsirave reklamuese; huazim i kohës reklamuese në mediat komunikative; 

huazim i materialit publicitar; reklamim on-line në rjetin kompjuterik; organizimi 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; organizim i panaireve të tregut për 

qëllime komerciale ose reklamuese; asoistencë në menaxhim komercial ose industrial; 

asistencë në menaxhimin e biznesit; hululumtim biznesi; investigim biznesi; konsulta lidhur 

me organizimin e biznesit; promovim të shitjes për të tjerët; demonstrim i mallrave; 

promovim i njoftimeve për shtyp; shërbime prokure për të tjerët (blerje e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera); teste psiklogjike për selektim të personelit; shpërndarje e 

materialit reklamues/publikim; reklamim/publicitet; radio reklamim; reklamim televizioni; 

marëdhënije me publikun; shërbime eksperti në efikasitetin e biznesit; konsulta 

profesionale biznesi; shërbime konsultash për menaxhim biznesi; konsulta lidhur me 

menaxhimin e personelit; konsulta lidhur me menaxhimin e biznesit; menaxhim biznesi dhe 

organizim i konsultave; hulumtim tregu; shërbime të agjencive të eksport-importit; 

kmercializim i mallrave; shitje e këpucëve; shërbime tregu; shitje “know how”; dizajn i 

korporuar; dizajn duqani; konsulta në zhvillimin e shitjes me pakicë, zhvillim i rjetit të 

shitjes.  

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn lidhur me ato; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe oftuerit 

kompjuterik; shërbime juridike; dizajn industrial; Stilizim (dizajn industrial); dizajn 

paketimi; testim i tekstilit;testim i materialeve;  hulumtim dhe zhvillim të produkteve të reja 

për të tjerët.    
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(210) KS/M/ 2016/1552 

(220) 12/12/2016 

(731) PLANIKA TURNIŠČE d.o.o. 

Prešernova ulica 4, 9224 Turnišče, SI 

(591) Ngjyrë Hiri 

(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 të cilat nuk 

janë të përfshirë në klasat tjera; lëkura kafshës, koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe çadra 

dielli dhe bastunë; kamzhik, pajime kuajsh dhe shala, çanta shpine, çanta (aksesuarë 

gjuetie), çanta shopingu, trasta taxhie, çanta për kampues, çanta për alpinistë, çanta nga 

lëkura për paketim, arka letrash, çanta dore, shkopinj alpinistësh, kuleta xhepi, shirita për 

ushtarë si paisje, takëme udhëtimi, kuleta  

25  Këpucë plazhi, çizme, çizme për sport, veshje, çizme futbolli, këpucë futbolli, dorëza, 

çizme të shkurtëra, veshje motoristësh, kominoshe, xhybe, sandale, këmisha, këpucë, çizme 

skish, papuçe, taban për mbathje, këpucë sporti, triko, fanela me mëngë të shkurtëra, pjesë 

të epërme të mbathjeve  

26  Dantella dhe qëndisje, fjongo, kunjat dhe gjilpëra; lule artificiale dhe mbyllës të 

rëshqitshëm për çanta  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; shërbime 

sekretarie; rregullim vitrinash të duqaneve; distribuim i mostrave; përditësim të materialit 

reklamues; rekrutim personeli; modelim për promovim të reklamimit ose promovim të 

shitjes; reklamim i drejtpërdrejtë nëpërjet postës; publikim i teksteve publicitare; përpunim 

teksti; huazim i hapsirave reklamuese; huazim i kohës reklamuese në mediat komunikative; 

huazim i materialit publicitar; reklamim on-line në rjetin kompjuterik; organizimi 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; organizim i panaireve të tregut për 

qëllime komerciale ose reklamuese; asoistencë në menaxhim komercial ose industrial; 

asistencë në menaxhimin e biznesit; hululumtim biznesi; investigim biznesi; konsulta lidhur 

me organizimin e biznesit; promovim të shitjes për të tjerët; demonstrim i mallrave; 

promovim i njoftimeve për shtyp; shërbime prokure për të tjerët (blerje e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera); teste psiklogjike për selektim të personelit; shpërndarje e 

materialit reklamues/publikim; reklamim/publicitet; radio reklamim; reklamim televizioni; 

marëdhënije me publikun; shërbime eksperti në efikasitetin e biznesit; konsulta 

profesionale biznesi; shërbime konsultash për menaxhim biznesi; konsulta lidhur me 

menaxhimin e personelit; konsulta lidhur me menaxhimin e biznesit; menaxhim biznesi dhe 

organizim i konsultave; hulumtim tregu; shërbime të agjencive të eksport-importit; 

kmercializim i mallrave; shitje e këpucëve; shërbime tregu; shitje “know how”; dizajn i 

korporuar; dizajn duqani; konsulta në zhvillimin e shitjes me pakicë, zhvillim i rjetit të 

shitjes.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn lidhur me ato; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe oftuerit 

kompjuterik; shërbime juridike; dizajn industrial; Stilizim (dizajn industrial); dizajn 

paketimi; testim i tekstilit;testim i materialeve;  hulumtim dhe zhvillim të produkteve të reja 

për të tjerët.    
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(210) KS/M/ 2016/1553 

(220) 12/12/2016 

 (731) 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)  

 

 

   

 

(511) 7  Aspiratorë; përzierës elektrik; makina elektro-mekanike për përgatitjen e pijeve; 

blenderë (përzierës elektrik) për nevoja shtëpiake; bojlerë; makina për prerje të bukës; 

kompresorë për frigoriferë; makina për larje të enëve; makina për tharje; makina mishi; 

paisje elektrike shtëpiake; procesor elektrik për ushqim; presa elektrike për pemë për 

nevoja shtëpiake; paisje elektrike për bluarje/thyerje (rahje) për nevoja shtëpiake; makina 

elektrike dore për shpim; makina elektrike kuzhine; thika elektrike; aparate elektrike dhe 

makina pastrimi; makina për qërim; makina për shpërlarje; gërshërë elektrike; makina për 

qepje; vakum pastrues; lavatriqe; aparate elektrike për saldim; aparate elektrike për fshirje 

për nevoja shtëpiake.   

11  Instalime për ndriçim, ngrohje, prodhim me avull, pjekje, fothje, tharje ventilim; 

instalime për kondicioner; instalime ventilimi për automobilë; paisje për venitlim për 

instalacione për instalime për kondicioner; paijse për pjekje për nevoja shtëpiake; kamin 

(oxhak), aparate elektrike për kafe; paisje për ngrohje; radiatorë elektrik; tiganë; aparate për 

pjekje; soba (fura) për pjekje; ngrirës (paisje për ftohje); presa elektrike gatimi; paisje 

elektrike për fërgesa; bojler elektrik me gaz; zgara; aparate ventilimi; aparate për torte; enë 

elektrike për gatim; kazan elektrik; fura mikrovale; pllaka për përgatitjen e tortave; fen për 

flokë; aparate për ftohje të pijeve; aprate për pjekje të kafes; aprate për pjekje të pemëve; 

aprate për ventilim dhe freskim; aprate dhe makina për ngritje; paisje dhe instalime për 

ngrirje; frigoriferë dhe komora për ngrirje.     

35  Agjenci eksport-importi; organizim i ekspozitave për qëllime komerciale dhe 

reklmuese; sitematizim dhe kompilim të inforamtave në bazat kompjuterike të dhënave; 

biznes-menaxhment dhe organizim i konsultave; aksionim; reklamim direkt me shkrim; 

reklamim publik; kontabilitet; llagarimbajtje; agjenci komerciale-informative; asistencë në 

biznes-menaxhment; hulumtim në bazën kompjuterike të dhënave; asistencë menaxhimi 

komercial ose industrial.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1554 

(220) 12/12/2016 

(731) ADOL sh.p.k. 

Rruga e Kavajes, ish-Kombinati Ushqimor 

Fabrika e Konjakut "Skenderbeu", Tiranë, 

AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)  BATO 
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Kosovo” L.L.C 

Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë, 
 

(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; 

blloqet tipografike.  

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.  

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).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1555 

(220) 12/12/2016 

(731) 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)  DORUNTINA 
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(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; 

blloqet tipografike.  

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.  

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).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1556 

(220) 13/12/2016 

(300) 302016000060516  13/06/2016  IT 

(731) "INFINIT " Sh.P.K Ideal Çollaku 

Rr. Xhemil FLuku 6, Prizren, KS 

(591) C100 M100Y100K100 

PANTONE 715 C 

 

 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 32  Ujëra të gazuar; pije aloe vera , jo alkolike; aperativë, jo alkoolike; birrë; birrë me 

bazë kokteji; wort (fara për bërje birrë) birrë; musht, jo alkoolike; kokteje jo alkoolike; 

esenca për bërjen e pijeve; ekstrakte nga kulpra për bërjen e birrës; lengje frutash; netktar 

frutash, jo alkoolike; birrë xhenxhefili; musht rrushi, i pa fermetuar; pije izotenike; kvas 
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(pije jo alkolike); lemonadë; uje litiumi; birrë malti; wort malti (fara); qumsht bajamesh 

(pije); ujë mineral (pije); musht; pije jo alkolike; pije jo alkoolike të aromatizuara me kafe; 

pije jo alkoolike të aromatizuara me çaj; ekstrakte frutash jo alkolike; pije nga lëngje 

frutash jo alkolike; pije me bazë mjalti jo alkoolike; aromatizuese portokalli dhe bajamesh 

për pije; pastile (tablet) për shkumëzim të pijeve; qumsht kikiriki (pije jo alkolike); pluhur 

për shkumëzim te pijeve; preparate për bërjen e ujit te gazuar; preparate për bërjen e pijeve; 

preparate për  bërjen e likereve; preparate për bërjen e ujit të mineral; pije te pasuruara me 

protein për sportiste; pije me bazë orizi; të ndryshme nga zëvandësuesit e qumshtit; 

sarsapalia (pije jo alkolike); ujë mineral; sherbet (pije); smuthi (pije); ujë soda; pije me bazë 

soje, të ndryshme nga zëvendësuesit e qumshtit; shurup për pije; shurup për lemonade; ujë 

tavoline; langje domatesh (pije); lëngje perimesh (pije); ujëra (pije); pije hire.  

33  Pije Alkoholike.: Anise Liker, Anisete Liker, Aperitif, Raki, Pije Alkoholike, Pije 

Alkoholike qe permbajne frut, Biter, Brendi, Cider, Kokteje, Digjestiv, pije te destilluara, 

esence alkooli, Ekstrakt alkooli, ekstrakt frutash alkooholik, Gjin, Kirsch liker (liker 

vishnje), liker mente, dardhe, Pije alkooholike e perzier, alkool prej orizi, sake, vodka, 

uiski, vere.   

35  Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë (markete, supermarket, hipermarkete, 

qendra tregtare) të ujërave të gazuara; pijeve aloa vera, jo alkooklike; aperativëve, jo 

alkoolike; birrave; birrës me bazë kokteji; wort (farave për bërje birrë) birre; mushtit, jo 

alkoolik; koktejeve jo alkoolike; esenceve për bërjen e birrës; ekstrake nga kulpra për 

bërjen e birrës; lëngjeve të frutave; nektareve të frutave, jo alkolike; birrës nga xhenxhefili; 

mushtit të rrushit; i pa fermentuar; pijeve izotonike; kvasit (pje jo alkolike); limonadeve; 

ujit të litiumi; birrës së maltit; wort malti (fara); qumshtit të bajameve (pje); ujërave mineral 

(pije); mushtit; pijeve jo alkolike; pijeve jo alkoolike të aromatizuara me kafe; pijeve jo 

alkoolike të aromatizuara me çaj; ekstrakteve të frutave jo alkoolike; pijeve nga lëngje 

frutash jo alkolike; pijeve më bazë mjalti jo alkoolike; aromatizuesëve nga portokalli dhe 

bajamet për pije; pastileve (tablet) për shkumëzim të pijeve; qumshtit nga kikiriki (pije jo 

alkolike); pluhurit për shkumëzim të pijeve; preparative për bërjen e ujërave të gazuara; 

preparative për bërjen e pijeve; preparative për bërjen likerëve; preparative për bërjen e ujit 

mineral; pijeve të pasuruara me protein për sportiste; pijeve me bazë oriz, të ndryshme nga 

zëvendësuesit e qumshtit; sarsapalise (pije jo alkolike); ujërave mineral; sherbeteve (pije); 

smuthit (pije); ujërave soda; pijeve me bazë soje; të ndryshma nga zëvendësuesit e 

qusmhtit; shurupi për pije; shurupit për lemonadë; ujërave për tavolinë; lëngjeve nga 

domatet (pije); lëngjave nga perimet (pije); ujërave (pije); pijeve nga hira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1557 

(220) 13/12/2016 

(300) 302016000060516  13/06/2016  IT 

(731) VI.P COOP.  SOC. AGRICOLA, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540) 
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(511) 29  xhem frutash; kompot frutash; xhelatinë frutash; fruta të thara  

31  mollë e freskët; luleshtrydhe të freskëta dhe  fruta me thelpinjë; perime të  

                freskëta; vishnje të freskëta;  pjeshkë e freskët 

  

32  lëngje frutash; nektarë frutash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1558 

(220) 14/12/2016 

(731) Akzo Nobel Coatings International 

B.V. Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  AUTOMATCHIC 

 

 
   

 

(511) 9  Spektrofotometra dhe programe softuerike për spektrofotometra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1559 

(220) 14/12/2016 

(731) Strategy and Development Consulting 

Rr. Zenel Salihu 28,10000 Prishtina, KS 

(740)  Rron Dalladaku Rr. Zenel Salihu 

28,10000 Prishtina 
 

(540)   

 

 

   

 

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

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2016/1560 

(220) 14/12/2016 

(731) SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION 

PRODUCTS ALBANIA 

Tirane,  Preze, Ahmetaq, Fushe-Preze, 

Godine 2 - kateshe, Zona Kadastrale 1006, 

Pasuria Nr. 51/32, 51/23, 51/33, , AL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

   

 

(511) 1  Kimikate për përdorim në industri; ngjitës për përdorim në industri.  

2  Bojëra ; verniqe ; llaçe; shtresa (ngjyra); substanca mbrojtëse; ruajtësit ndaj ndryshkut; 

preparate mbrojtëse për materiale ndërtimore; pigmente  

19  Materiale ndërtimore (jo-metalike); llaç i hollë; llaç; suvatues; tuba të fortë jo-metalik 

për ndërtim; asfalt, katran dhe bitum; ndërtime të transportueshme jo-metalike; monumente, 

jo prej metali.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1561 

(220) 14/12/2016 

(731) PHARMANOVA DOO Obrenovac 

Industrijska 8, 11500 Obrenovac, , RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  AVARICON 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1562 

(220) 14/12/2016 

(731) PHARMANOVA DOO Obrenovac 

Industrijska 8, 11500 Obrenovac, , RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DUOBIOTIC 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 
 
 
 
 



 

96 

 

 

 

(210) KS/M/ 2016/1563 

(220) 14/12/2016 

(731) PHARMANOVA DOO Obrenovac 

Industrijska 8, 11500 Obrenovac, , RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GYNKGOBIL 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1565 

(220) 14/12/2016 

(731) PHARMANOVA DOO Obrenovac, 

Industrijska 8, 11500 Obrenovac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  OESTROFACT 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1566 

(220) 14/12/2016 

(731) PHARMANOVA DOO Obrenovac, 

Industrijska 8, 11500 Obrenovac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  OSTEO K2 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike .  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1567 

(220) 14/12/2016 

(731) PHARMANOVA DOO Obrenovac 

Industrijska 8, 11500 Obrenovac, , RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  OZOSEPT 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   
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(210) KS/M/ 2016/1568 

(220) 14/12/2016 

(731) PHARMANOVA DOO Obrenovac, 

Industrijska 8, 11500 Obrenovac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  UTISEPT 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike .  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1569 

(220) 14/12/2016 

(731) CALDEOSS 

Industrijska 8, 11500 Obrenovac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CALDEOSS 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1570 

(220) 14/12/2016 

(731) PHARMANOVA DOO Obrenovac, 

Industrijska 8, 11500 Obrenovac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  FORTELAX 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1571 

(220) 14/12/2016 

(731) PHARMANOVA DOO Obrenovac 

Industrijska 8, 11500 Obrenovac, , RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LOFOCIN 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   
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(210) KS/M/ 2016/1572 

(220) 14/12/2016 

(731) Nexhdet Gjikolli PrimoFlex Mattress 

Hasan Prishtina Nr 71, Pejë 30000, KS 

(591) E kuqe dhe e bardhë 

 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 10  Dyshekë për përdorim medikal, Jastëk për përdorim medikal.  

20  Dyshkë, Jastëk, Çarçafë, Jorgan.  

24  Shtresë dysheku toper, Mbulesë Dysheku  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1573 

(220) 14/12/2016 

(731) Brahim Zekaj Mobile Dekor Sh.P.K.  

Rr. Tahir Shala Nr. 11 3000 Pejë-, KS 

(591) E KALTERT DHE E ZEZË 
 

(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; 
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reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; ndërmjetësimi në 

biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të biznesit; hulumtimi i 

tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i biznesit; administrimi i 

biznesit; funksione e zyrës   

42  Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1574 

(220) 15/12/2016 

(731) Gilead Sciences Ireland UC 

IDA Business and Technology Park 

Carrigtohill, Co. Cork, IE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GSI 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

44  Sigurimi i informatave shëndetësore dhe mjekësore nëpërmjet të telefonit dhe internetit; 

sigurimi i informatave shëndetësore dhe mjekësore lidhur me kujdesin, prevenimin dhe 

trajtimin e infekcioneve, sëmundjeve dhe gjendjeve mjekësore; sherbime këshilimi dhe 

bëmirësie për pacientë, posaçërisht sigurimin e informatave dhe ndihmës lidhur me 

furnizimin e barnave me recept.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1575 

(220) 15/12/2016 

(731) Universal City Studios LLC 

100 Universal City Plaza, Universal City, 

California 91608, TM 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  UNIVERSAL 

 

 
   

 

(511) 38  Telekomunikacion; sherbime të emitimit të programeve televizive; emitim kabllor  

të programit televiziv; emitim satelitor të programit teliviziv; emitim pa tel; transmetim të 

video përmbajtjeve në bazë të kërkesës; sherbime komunikimi, posaqërisht transmetim të 

zërit, audio regjistrimeve, zërit, video regjistrimeve, fotografive, përmbajtjeve grafike, 

porosive dhe të të dhënave nëpërmjet rrjetave telekomunikuese, rrjetave komunikuese pa 

tel, internetit, rrjetave të sherbimeve informative dhe rrjetave për transmetim të të dhënave; 

sherbime transmetimi, posaçërisht, transmetim kabllor të programit televiziv, transmetim 

satelitor, transmetim televiziv dhe transmetim elektronik të të dhënave, përmbajtje grafike, 

regjistrime të zërit dhe të videos; transmetimi dhe lëshuarja direkte (striming) e 
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programeve, përmbajtjeve audio dhe vizuale dhe përmbajtjeve mediatike argëtuese 

nëpërmjet të rrjetave kompjuterike globale dhe rrjetave komunikuese pa tel; lëshuarja 

direkte (striming) e të dhënave; lëshuarja direkte (striming) dhe dergimi i realiteteve 

virtuale dhe përmbajtjeve digjitale; sherbime mobile mediatike në formë të tramsetimit 

elektronik të përmbajtjeve argëtuese mediatike; emitimi i përmbajtjeve në internet 

(vebcasting); sherbime podcast; sherbime të tabelave elektronike për shpallje (BBS-Bill 

Board Services); sigurimi i foltoreve për bisedim dhe forumeve  për transmetim të porosive 

në mes të përdoruesve të kompjuterëve lidhur me filma, programe televizive, ngjarjeve 

aktuale, profileve, çështjeve kulturore, politike dhe të stileve jetësore; sigurimi i foltoreve të 

bisedimit në internet për rrjetëzime shoqërore; sigurimi i foltoreve virtuale të vendosura 

nëpërmjet të porosive tekstuale; sigurimi i forumeve në internet për komunikim në lëminë e 

audio, video dhe përmbajtjeve audio-vizuale; komunikimi nëpërmjet terminaleve 

kompjuterike; transmetimi elektronik i kritikave dhe informatave për përmbajtjet argëtuese 

nëpërmjet internetit, paisjeve elektronike mobile digjitale, rrjetave komunikative dhe 

rrjetave telekomunikuese pa tel; ofrimi i qasjes së personave të tretë infrastrukturës së 

rrjetave për qellim të perdorimit në pranim, transmetimit, ruajtjes së përkohshme dhe 

lëshuarjes direkte të përmbajtjeve audiovizuale multimediale.       

41  Arsimimi, ofrimi i trainimeve, argëtimi; sport dhe aktivitete kulturale; produksion dhe 

distribucion i programeve televizive dhe filmave; produkcion dhe distribucion i inçizimeve 

të zërit dhe vizuale; sherbime të krijimit programeve televizive; sigurimi i  video 

përmbajtjeve, programeve televizive dhe filmave me këkesë; sigurimi i video përmbajtjeve,  

programeve televizive dhe filmave të cilët nuk mund te shkarkohen; sherbime argëtimi, 

posaqërisht, sigurimi i programeve multimediale; servise argëtuese informative; 

produkcioni dhe distribuimi i lojrave interaktive, video lojrave dhe lojrave për paisje 

mobile; sherbime argëtimi, posaqërisht, sigurimi i lojrave në internet (onlajn), lojrave në 

rrjetë (veb-bejsd), lojrave në bazë të realiteteve virtuale, lojra interaktive, video lojra  dhe 

lojra për pasije mobile; softver për lojra në bazë të realiteteve virtuale; sigurimi i 

sherbimeve të argëtimit nëpërmjet rrjetave globale komunikative në formë të sajteve të 

internetit me spektër të gjërë të informacioneve argëtuese të interesit të përgjithshëm të cilat 

lidhen me filma, programe televizive, video përmbajtje, inserte (klipa) nga filmat, fotografi 

dhe materiale tjera multimediale; sigurimi i internet sajtava për qellime argëtimi të cilët 

karakterizohen me teknologjinë e cila mundëson shfrytëzuesve të vendosin dhe të ndajnë 

fotografi, video përmbajtje, përmbajtje grafike, të dhëna dhe përmbajtje multimediale; 

sherbime argëtimi, posaqërisht sigurimi i podkast dhe i vebkast; sigurimi i publikimeve 

elektronike të cilave u qaset nga internet (onlajn), të cilat nuk mund të shkarkohen; 

publikimi i librave; sherbime distribuimi, inçizimi, produkcioni dhe publikimi të muzikës; 

prezentimi i performancave direkte (live); arranzhimi dhe përcjellja e ekspozitave  lidhur 

me filma dhe filma televiziv; sherbime të udhëheqësve turistik; sherbime të parqeve 

argëtuese dhe tematike.      
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(210) KS/M/ 2016/1576 

(220) 16/12/2016 

(731) Visar GECI 

Rr. Fehmi Agani  Nr.35, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 1  Klasifikimi:  (Nice Classification) 

 

Cl: 200152 standing desks  

 

Klasa 200152, tavoline ne kembe  

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1577 

(220) 16/12/2016 

(731) Visar GECI Rr. Fehmi Agani  Nr.35, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 1  Klasifikimi:  (Nice Classification) 

 

Cl: 200187 Statues of wood, wax, plaster or plastic   

 

Klasa 200187,  statuje druri 
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(210) KS/M/ 2016/1578 

(220) 16/12/2016 

(731) Visar GECI N.P.Sh. INNARCH 

Rr. Fehmi Agani  Nr.35, Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 1  Klasifikimi:  (Nice Classification) 

 

Cl: 200070 tables  

 

Klasa 200070, tavoline   

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1579 

(220) 16/12/2016 

(731) Amazon Technologies, Inc. 

410 Terry Ave N, ATTN: Trademarks, 

Seattle, Washington 98109, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  AMAZON PRIME 

 

 
   

 

(511) 9  Softuer kompjuterike për transmetimi ose marrjen e të dhënave, emisioneve , 

transmetim, shpërndarjen, riprodhimin, organizimin dhe shpërndarjen e muzikës, audio, 

video, lojëra dhe të dhëna të tjera; softuer kompjuterike për përdorim në autorësi, shkarkim, 

transmetim, marrje, redaktim, nxjerrje, kodim, deshifrim, interpretim, shikim, ruajtjen dhe 

organizimin e  tekstit, të dhënave, imazheve dhe audio dhe video skedarëve; softuer 

kompjuterike për të mundësuar përdoruesve për të parë ose për të dëgjuar audio, video, 

tekst dhe përmbajtje multimediale; softuer për krijimin dhe sigurimin e qasjes së 

përdoruesve në bazat e të dhënave të kërkueshme të informacionit dhe të dhënave; softuer 

hulumtues; softuer kompjuterike pa tela (wireless) për shpërndarjen e përmbajtjes; softuer 

kompjuterike për qasje në informacionet online ; softuer kompjuterike për blerje online; 

softuer kompjuterike për të lehtësuar pagesat dhe transaksionet online; programe 

kompjuterike që ofrojnë shërbime me pakicë dhe porositjen për një shumëllojshmëri të 

gjerë të mallrave të konsumit; softuer kompjuterike për përdorim në përhapjen e reklamave 

për të tjerët; softuer kompjuterike për shpërndarjen e informacionit në lidhje me zbritjen e 

produkteve të konsumit; softuer kompjuterike për përdorim në shkëmbimin e informacionit 

në lidhje me produktet, shërbimet, dhe marrëveshjet; softuer kompjuterike për përdorim në 
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skanim e barkodeve dhe krahasim të çmimeve; softuer kompjuterike për planifikimin e 

transportit detar dhe të dërgesave; softuer kompjuterike për ruajtjen elektronike të dhënave; 

softuer kompjuterike për ruajtjen, organizimin, redaktimin dhe shpërndarjen e fotografive; 

softuer kompjuterike për imazhe dhe incizimin e fjalimeve; softuer kompjuterike për 

automatizime shtëpiake; softuer kompjuterike për blerje, qasje dhe shikimin e filmave, 

shfaqjeve televizive, video, muzikë dhe përmbajtje multimediale; softuer e lojërave; softuer 

shfletues te internetit; skedarë muzikorë që mund të shkarkohen; filma, shfaqje televizive, 

dhe video që mund të shkarkohen; media digjitale që mund të shkarkohen; skedarë audio 

digjital që përmbajnë muzikë që mund të shkarkohen, lajme, dhe zërit dhe regjistrimi i 

fjaleve ne fjalime me shumëllojshmëri të temave; shkarkimin e librave, leximi elektronik i 

librave (e-books) dhe  libra audio; kodimi  magnetik  i kartave dhuratë  

16  Karta për dhuratë nga letra, shtypja e certifikatave për dhuratë, kartat blerëse  me 

parapagesë jo me kodim magnetik; shtypja e publikimeve; letër  

35  Programe për shërbime ndaj konsumatorëve besnikë ne ofrimin e përfitimeve në formën 

të zbritjeve në transportin e mallrave, oferta për qasje te hershme në zbritje të shitjes me 

pakicë, qasje në libra dhe botime të tjera, qasje në audio libra, zbritjet e online magazinat e 

fotografive dhe muzikës, dhe zbritje në muzikë, video dhe lojërave transmetuese; shërbime 

të shitjes me pakicë, pra, administrimi i një programi qe ju  mundëson pjesëmarrësve për të 

marrë zbritje në shërbimet e transportit detar, qasje të hershme të zbritjes në shitjet me 

pakicë dhe oferta, qasje në libra dhe publikime të tjera, qasje në audio librat, zbritjet online 

ne  magazinat e fotografive dhe muzikës, dhe zbritje në muzikë, video dhe lojërave 

transmetuese; shërbime të shitjes me pakicë në dyqan dhe shërbime online të shitjes me 

pakicë në dyqan; dyqan i shitjes me pakicë dhe shërbime online të shitjes me pakicë në 

dyqan duke shfaqur një koleksion të gjerë të mallrave të konsumit;  

shërbime online të shitjes me pakicë në dyqan që paraqet audio dhe video incizime, 

incizimet e fjalëve ne te folur, libra elektronike dhe lojëra kompjuterike; shërbime online të 

shitjes me pakicë në dyqan në fushën e gjërave ushqimore, ushqime të freskëta dhe 

ushqime të përgatitura, barnatore dhe mallra të përgjithshme; dyqane të shitjes me pakicë të 

gjërave  ushqimore; shpërndarës me shumicë duke paraqitur ushqime të freskëta dhe sende 

ushqimore; shërbimet e abonimit- bazuar ne shfaqjen e librave, audiolibra, muzikë, filma, 

shfaqje televizive, video dhe lojëra; reklama  

38  Transmetimet e videove- në- kërkesa; shërbimet e transmetimit televizive të protokollit 

në internet (IPTV); transmetimit ose marrja  e audio dhe video materiale në internet; 

transmetimit ose marrjen e të dhënave; transmetimin ose marrjen e muzikës, filma, shfaqje 

televizive dhe lojëra; transmetimin e shërbimeve; shërbime audio dhe video transmetimit; 

shërbimet e abonimit- bazuar audio dhe video transmetimit nëpërmjet një rrjeti kompjuterik 

global; shërbimet e transmetimit në internet; shërbimet e transmetimit   te radiove ne 

internet; transmetimi i  të dhënave elektronike; transmetimi elektronik dhe marrjen të 

përmbajtjes digjitale të e medieve për të tjerët nëpërmjet rrjeteve globale dhe lokale 

kompjuterike; transmetimi i lajmeve; transmetimi i dosjeve digjitale; ofrimin e qasjes në 

ueb faqet e muzikës digjitale në internet; ofrimin e qasjes online në doracak,  bazat e të 

dhënave, faqet e internetit, blog dhe materialet referuese; transmetimi i lajmeve; 

shpërndarje e mesazheve ne përmjet te transmetimin elektronik; posta elektronike dhe 

shërbimet e mesazheve ; shërbimet  podcast; ofrim i linjave për biseda online; ofrim i 

internetit për dhomat bisedë, forume dhe buletinin elektronike te bordeve  

39  Shërbimet e transportit; ofrimin  ueb faqe për paraqitjen e informacioneve në fushën e 

transportit; transportit detar, shpërndarje, shpërndarjen dhe magazinimi i mallrave; 
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transport i mallrave me anë të kamionëve, trenave dhe transporti ajror; deponimi i mallrave; 

paketimin e artikujve për transport; paketimin e mallrave për të tjerët; dhënia me qira e 

kontejnerëve të magazinimit; kuti postare me qira; vendosja dhe aranzhimin dhe rezervimi i 

hapësirave te magazinimit për të tjerët; shërbimet postare; shërbimet e lajmërimit; shërbime 

të shpejta të transportit detar; ofrimin e shërbimeve online të cilat përballojnë mundësitë e 

konsumatorëve për të zgjedhur një pikë të shpërndarjes për mallrat e blera në internet; 

anëtarësimi - ne bazën programore te anijeve; duke ofruar një program të plotë që lejon 

pjesëmarrësit  të marrin zbritje në ofrimin e shërbimeve; marrëveshje udhëtimi për të tjerët; 

datat e rezervuara për agjencitë e udhëtimit; ofrimin e një website që shfaq informacionin e 

udhëtimit dhe komentet  

41  Shërbimet argëtuese; publikimi i  materialeve të shtypura; libër, audiolibra, gazeta, 

revista dhe ueb revista botuese; botimi i publikimeve elektronike; ofrimin e botimeve 

elektronike jo të shkarkueshme; libra me huadhënie dhe libra me qira, audiolibra dhe 

botime të tjera; shërbimet e imazheve digjitale; ofrimin e videove jo të shkarkueshme, 

filma, paraqitje dhe shfaqje televizive nëpërmjet shërbimit video-në bazë të kërkesës; 

shërbimet me qira të filmave dhe videove; filma, kinema, shfaqje televizive dhe video 

produksionet  dhe marketingu; krijimin dhe zhvillimin e koncepteve për filmat dhe 

programet televizive; shërbime audio dhe video incizim; ofrimin e një programi të radios 

online; audio, video dhe shërbime botuese multimediale digjitale; ofrim i audio dhe 

muzikave jo te shkarkueshme te para incizuara; ofrimin e informacionit online dhe 

komenteve në fushën e muzikës dhe audios; prezantimi i koncerte muzikore live dhe 

shfaqjeve; shërbimet e produksionit muzikor;  

shërbimet botuese të muzikës, ofrimin e video lojërave online; ofrimin e një programi të 

lojërave online jo të shkarkueshme; publikimi i programeve të lojërave; prodhimi i videove 

dhe programet e lojërave kompjuterike; dhënia me qira e video lojërave; shërbimet e 

argëtuese, domethënë, performancat drejtpërdrejt nga lojtarët e video lojërave; shërbimet 

argëtuese, domethënë, ofrimin e  videove online duke shfaqur lojëra që luhen nga të tjerët; 

shërbimet argëtuese, domethënë, ofrimin e  mjediseve virtuale në të cilën përdoruesit mund 

të ndërveprojnë për rekreacion, kohë të lirë ose qëllime argëtuese; shërbimet argëtuese, 

domethënë, ofrimin e mallrave virtuale online për përdorim në mjedise virtuale të krijuara 

për qëllime argëtuese; ofrimin e një portal online në ueb faqet e internetit për konsumatorët 

për të luajtur lojëra kompjuterike online dhe lojëra elektronike dhe pajisjet ndihmëse për 

shpërndarjen e lojërave dhe strategjitë e lojës; organizimin dhe drejtimin e konkurseve dhe 

turneve për lojtarët e video lojërave; organizimin e kampionateve të video lojërave; ofrim i 

pajisjeve ndihmëse për video lojërat online, domethënë zgjerimin e niveleve në luajtjen e 

lojërave; publikimi i komenteve; ofrim i ueb faqeve për paraqitjen e vlerësimeve, 

komenteve dhe rekomandimet e përdoruesve në fushën e argëtimit dhe edukimit; ofrim i 

vlerësimit dhe komenteve televizive, filma, videove, muzikës, skenarëve , shënimeve, 

librave dhe përmbajtjet e video lojërave; informacione argëtuese; ofrimin e lajmeve online , 

informacione dhe komente në fushën e argëtimit; paraqitja e informacioneve blog në lidhje 

me argëtimin; shërbimet  argëtuese, domethënë, profilizimi i muzikantëve, artistëve dhe 

grupeve; ofrimin e një abonim të bazuar në faqe interneti që shfaq muzikë jo të 

shkarkueshme, radio, filma, shfaqje televizive, video dhe informacione në lidhje me 

muzikën, albume, artistë dhe këngë; organizimin e konkurseve dhe lotarisë; mbajtjen online 

të lotarive dhe garave për të tjerët.  

42  Lizingu dhe dhënia  me qira e kompjuterëve dhe softuer kompjuterike; koha 

kompjuterike për ndarjen e shërbimeve; shërbimet kompjuterike të ko-lokacionit, 
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domethënë, sigurimin e objekteve për vendndodhjen e serverëve kompjuterik me pajisjen e 

të tjerëve; dhënia me  qira e komputingut dhe të dhënat për kapacitete e ndryshme te 

hapësirave te magazinimit për palët e treta; shërbime kompjuterike diagnostike; shërbime 

për përkrahje teknike, domethënë, problemeve në natyrën e diagnostikimin të pajisjeve 

kompjuterike dhe problemet e programeve kompjuterike; ofruesi i shërbimeve të aplikimit 

(ASP), domethënë, mbajtjen e aplikacioneve të softuer kompjuterike ose të tjera; ofrimin e 

shfrytëzimit të përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme për transmetimit 

ose marrjen e të dhënave (sidomos video dhe audio materiale), radiodifuzimi, transmetimin, 

shpërndarjen, riprodhimin, organizimin dhe shpërndarjen e muzikës, audios, videove , 

lojërave dhe të dhënave të tjera; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të programeve 

kompjuterike jo të shkarkueshme për përdorim në autorësi, shkarkim, transmetim, marrje, 

redaktim, nxjerrje, kodim, deshifrim, interpretim, shikim, ruajtjen dhe organizimin e  

tekstit, të dhënave, imazheve dhe audio dhe video fotografi; ofrimin e shfrytëzimit të 

përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme për tu mundësuar përdoruesve për 

të parë ose për të dëgjuar audio, video, tekst dhe përmbajtje multimediale; ofrimin e 

shfrytëzimit të përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme për krijimin dhe 

sigurimin e qasjes së përdoruesve në bazat e të dhënave të kërkueshme të informacionit dhe 

të dhënave; ofrim  i përdorimit te perkohshem  te softuerëve hulumtues  jo te 

shkarkueshem; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm softuerëve kompjuterike jo të 

shkarkueshme për dërgimin e përmbajtjes pa tela(wireless); ofrimin e shfrytëzimit të 

përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme për qasje në informacionet online ; 

ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme për blerje 

online; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme 

për të lehtësuar pagesat dhe transaksionet online; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të 

softuer kompjuterike jo të shkarkueshme që ofrojnë shërbime me pakicë dhe porositjen për 

një shumëllojshmëri të gjerë të mallrave të konsumit; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm 

të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme për përdorim në shpërndarjen e reklamave për 

të tjerët; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme 

për shpërndarjen e informacionit në lidhje me zbritjet e produkteve të konsumit; ofrimin e 

shfrytëzimit të përkohshëm të softuerëve kompjuterike jo të shkarkueshme për përdorim në 

shkëmbimin e informacionit në lidhje me produktet, shërbimet, dhe marrëveshjet; ofrimin e 

shfrytëzimit të përkohshëm të softuerëve kompjuterike jo të shkarkueshme për përdorim në 

skanimin e  barkodeve dhe krahasimin e  çmimeve; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të 

softuerëve kompjuterike jo të shkarkueshme për planifikimin e transportit dhe dërgesave; 

ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të softuer kompjuterike jo të shkarkueshme për 

ruajtjen e  të dhënave elektronike; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të softuer 

kompjuterike jo të shkarkueshme  për ruajtjen, organizimin, redaktimi dhe ndarjen e 

fotografive; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të softuer kompjuterike jo të 

shkarkueshme për imazhe dhe njohjen e të folurit; ofrimin e shfrytëzimit të përkohshëm të 

softuerëve kompjuterike jo të shkarkueshme për automatizimi shtëpiake; ofrimin e 

shfrytëzimit të përkohshëm të softuerëve kompjuterike jo të shkarkueshme për blerje, qasje 

dhe shikimin e  filmave, shfaqjeve televizive, videove, muzikës dhe përmbajtjeve 

multimediale; magazinimi elektronik i të dhënave; rikthimi  i te dhënave dhe shërbimet e 

rigjenerimit; shërbimet për paraqitjen e regjistrimeve , përkatësisht, ofrimin e ueb faqeve  

për paraqitjen teknologjike duke ju  mundësuar përdoruesve shkarkim dhe ngarkim 

elektronik te programeve; hosting e përmbajtjes digjitale në internet; hosting, ndërtimin dhe 

ruajtjen e faqeve të internetit; provaider i shërbimeve kloud hosting; provaider hulumtues; 
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shërbime kompjuterike, pra, krijimin rrjetit të kompjuterit me bazë në indekset e   

informacionit, faqeve të internetit dhe burimeve; shërbime kompjuterike, pra, hosting 

objektet në faqet e internetit për të tjerët për organizimin dhe kryerjen e takimeve online, 

mbledhjeve dhe diskutimeve interaktive; shërbime kompjuterike, pra, ngarkimin e  muzikës 

dhe fotove në internet për të tjerët; shërbime kompjuterike, pra, duke krijuar një duke 

krijuar një komunitet online për përdoruesit e regjistruar për të marrë pjesë në diskutime, 

për  të marrë reagime nga kolegët e tyre, të formojnë komunitete virtuale, dhe të 

angazhohen në shërbimet e rrjeteve sociale; krijimin e një komuniteti online për lidhje e 

lojtarëve ne  video lojëra , ekipet dhe kampionatet dhe organizimin e  lojës dhe aktiviteteve 

sportive; ofrimin e një faqeje teknologjike online  që krijon film të personalizuar, shfaqje 

televizive, video dhe kanale për dëgjimin e muzikës, shikuese, dhe shpërndarëse 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1581 

(220) 16/12/2016 

(731) 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1582 

(220) 16/12/2016 

(731) “GURMANIA” J.S.C. 

Rr. Gustav Majer nr. 5, Prishtinë, KS 

(591) Zezë, Kuqe 

 
 

(540)   

 

 

   

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2016/1583 

(220) 16/12/2016 

(731) “Moni Commerc”  

Rr. Skenderbeu  p.nr. Podujevë , KS 

(591) E kuqe, e zezë, e verdhë 

 
 

(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, pjekje misri dhe drithërave tjera.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1584 

(220) 19/12/2016 

(731) Hyundai Motor Company 

231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, , KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  Hyundai smart Sense 

 

 
   

 

(511) 9  Harduer kompjuterik për automobilë; Sofatuer kompjuterik për automobilë; softuer 

për siteme navigimi GPS; aparate pranues komunikimi të cilët mund të bashkangjiten në 

automobilë; OBD aparate dijagnostifikimi për automobilë; navigatorë të automjeteve; 

aparate për mbikqyrje prej së largu; aparate automatike për kontroll të shpejtësisë së 

automjeteve; sisteme elektronike kontrolli për automjete toksore; aparate paralajmërimi nga 

reziku nga veturat që janë para; njësi elektronike kontrolli; kamera për automobilë; sensorë 

për dedektim të lëvizjeve; sensorë për përcaktimin të përshpejtimin; sensorë matës të 

përshpejtësisë për automobilë; sensorë të distancës; njësi matëse për përcaktimin e 

distancës ndërmjet automobilëve; sensorë për distanca anësore për automobilë; sensorë 

anësor sigurie për automobilë; tabela elektronike për njoftim; aparate kontrolluese për 

sensorë elektronik të automobilave; sensor radari për procesuim të sinjalit të sensorit të 

automobilit dhe aparate kontrolluese; paisje lektronike për automobilë për frenim në rast të 

domosdoshëm; aprate lektronike për kontroll të shpejtësisë për automobilë; aparate 

elektronike për automobilë të cilët ndihmojnë gjatë vozitjes; aparate elektronike për 

automobilë të cilët ndihmojnë gjatë parkimit; procesor digjital të informatave; aparate 

elektrike për mbikqyrje të sigurisë  

 
 
 



 

108 

 

 

(210) KS/M/ 2016/1585 

(220) 19/12/2016 

(731) AVIOBILETA TMC LLC 

Rr. Hajrullah Abdullahu nr. 28, KS 

(591) E bardhë, e zezë 

 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 39  Transporti; paketimi dhe rruajtja e mallrave; arranzhmanet e udhëtimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1586 

(220) 19/12/2016 

(731) Cott Beverages Inc. 

5519 West 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)  ROYAL CROWN 

 

 
   

 

(511) 32  pije jo-alkoolike, dhe shurupe, koncentrate  dhe ekstrakte për përgatitjen e tyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1587 

(220) 20/12/2016 

(731) 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.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1588 

(220) 20/12/2016 

(731) 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)  COBRAPEX 

 

 
   

 

(511) 17  Gypa (tuba) polietileni me rrjetë  
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(210) KS/M/ 2016/1589 

(220) 20/12/2016 

(731) Entrepreneur Media, Inc.  

a California corporation 18061 Fitch 

Irvine, California 92614, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 16  Produkte nga lëtra dhe gjëra të shtypura, përkatësisht revista, libra dhe raporte të  

publikuara lidhur më  mundësitë  e afarizmit. 

  

35  Publikime dhe shërbime afariste, përkatësisht, organizimi i promovimit të mallërave 

dhe shërbimeve për përsona të tretë përmes rrjetit global kompjuterik dhe provajderve-

ofruesve tjerë kompjuterik  të shërbimeve onlajn;  ofrimi i informacioneve afariste 

konsumatorëve lidhur me nismën dhe menaxhimin  e ndërmarrjeve të vogla  dhe 

mundësimin e konsumatorëve  qe të kenë qasje  përmes rrjetit global kompjuterik  dhe 

provajderve-ofruesve tjerë kompjuterik  të sherbimeve onlajn;  shërbimet e publikimit 

përmes internetit, përkatësisht, ofrimi i linkëve aktive  për qasje ne faqet e internetit  të 

përsonave të tretë; organizimi dhe  menaxhimi i panairëve  dhe menaxhimi i vitrinave të 

panaireve  nga lëmi i aktiviteteve të sipërmarrësve, përkatësisht,  në lidhje më nismën dhe 

menaxhimin e ndërmarrjeve të vogla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1598 

(220) 20/12/2016 

(731) BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-

Str. 34 81 739 Miinchen, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 7  Pajisje elektrike shtëpiake  dhe makina kuzhine dhe aparate, të përfshira në klasën 

7, në veçanti makina elektrike kuzhine dhe aparatet, duke përfshirë makinë bluarëse, 

rrahëse , dhe aparat për brumë, shtypës frutash, nxjerrësit e  lëngjeve, centrifugat e  

lëngjeve, makinë për bluarjen e mishit, aparatet prerëse, mjete me energji elektrike , hapës 

konservash, aparate për mprehje thikave dhe makina dhe aparatet për bërjen e pijeve dhe / 

ose përgatitjen e ushqimit, pompat e pijeve për shpërndarjen e pijeve të ftohta; makinat 

elektrike shitëse të pijeve apo ushqimeve, makinave automatike të shitjes; aparatet elektrike 

për ngjitjen e plastikes  (paketimin); aparat elektrik për largimin e mbeturinave, 

përkatësisht depozitimin e mbeturinave dhe kompaktorët e mbeturinave; makina larëse për 

enë; makina elektrike dhe pajisje për pastrimin e rrobave dhe veshjeve (të përfshira në 

klasën 07), duke përfshirë makina larëse, tharëset rrotulluese; pajisjet hekuroseshe , makinë 
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për hekurosje, të përfshira në klasën 7; pajisje elektrike shtëpiake pastrimi, duke përfshirë 

pajisjet elektrike për pastrimin e  dritareve, lustruesit elektrik të këpucëve dhe pastruesit 

vakuum, aparatet vakum për lagështi dhe tharje; pastruesit vakum robotik; robotë për punët 

e shtëpisë; pjesë e të gjitha mallrave të mësipërme, të përfshira në klasën 7; zorrë gome, 

tuba, filtruesit e pluhurit dhe çanta për filtruesit e pluhurit, të gjitha për pastruesit vakum  

9  Peshore e kuzhinës, peshore e banjës; operuesit nga largësia, aparatura sinjalizuese dhe  e 

kontrolluese (elektrike / elektronike) shtëpiake apo makina kuzhine dhe enë kuzhine; 

makinat-lexuesit e regjistrueseve dhe jo regjistrueseve bartës i të dhënave për pajisjet 

shtëpiake; pajisje e  përpunimit të dhënave dhe programet e përpunimit të dhënave për 

kontrollin dhe operimin e pajisjeve shtëpiake; dozimetri; pjesët dhe pjesët shtesë për të 

gjitha mallrat e mësipërme, të përfshira në klasën 9  

11  Aparatet për ngrohje, gjenerim e avulli dhe gatim, ne veçanti furra, pjekje,skuqje, 

tiganisje,  tostim , shkrirje dhe  pajisjet ngrohëse, ngrohës i ujit, ngrohësit  , ene kuzhine me 

ngrohës , furrat me mikrovalë, tosterat ( elektrike), zierës vezësh  , ene kuzhine për zierje te 

shpejt  me vaj (elektrike); makinë elektrike për çaj dhe kafe, makina për kafe ekspres, 

makina automatike për kafe (të përfshira në klasën e 11); aparate ftohëse, në  veçanti 

frigoriferë , frigorifer me ngrirje të thellë, frigorifer me rafte, aparat për ftohjen e pijeve, 

frigorifer-ngrirës, ngrirës, makinat e  akullit dhe aparatet; aparate tharëse, në veçanti, duke 

përfshirë tharësit rrotullues, makinat tharëse në lavanderi, tharëse dore, tharëse flokësh; 

llambat infra të kuqe (jo për përdorim mjekësor); jastëk me  ngrohje (jo për qëllime 

mjekësore), batanije elektrike (jo për qëllime mjekësore); aparat për ventilim, në veçanti 

ventilatorët; filtra të aspiratorit  , pajisjet  aspiratorëve dhe aspirator kuzhine, aparate për 

kondicionimin e ajrit  dhe pajisjet për përmirësimin e cilësisë së ajrit, lagështisë, aparat për 

freskimin e ajrit, aparate për dozimin e aromave , përveç për përdorim personal; aparat për 

pastrimin e  ajrit, aparat për furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, në veçanti duke përfshirë 

pajisje për largimin e avullit, ventilimin dhe instalimet e furnizimit me ujë; ngrohësit e ujit, 

ngrohësit e ujit të magazinuar dhe ngrohësit e  menjëhershëm të ujit; lavamanë kuzhine; 

pompat e ngrohjes; pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendur, të përfshira në klasën 11; 

çezmat për shpërndarjen e pijeve të ftohta për përdorim në kombinim me aparatura për 

ftohjen e pijeve (ndryshe nga  shpërndarësit automatikë)  

37  Instalim, montim, mirëmbajtje dhe riparim i pajisjeve shtëpiake.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1601 

(220) 21/12/2016 

(731) 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  
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(210) KS/M/ 2016/1602 

(220) 21/12/2016 

(731) LULZIM ALIU, J.S.C "MAGIC ICE" 

L I P J A N, KS 

(591) E verdhe, e kuqe 
 

(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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1603 

(220) 21/12/2016 

(731) 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; 
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uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1604 

(220) 21/12/2016 

(731) 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1605 

(220) 21/12/2016 

(731) 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); 
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materiale plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok 

printimi; programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).  

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1606 

(220) 21/12/2016 

(731) LULZIM ALIU, J.S.C "MAGIC ICE" 

L I P J A N, KS 

(591) E verdhe, e kuqe 
 

(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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1607 

(220) 21/12/2016 

(300) 1045653  28/06/2016  NZ 

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, A corporation 

organized and existing under the laws of 

Japan Manufacturers and Merchants of, 

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ECLIPSE CROSS 
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(511) 12  Automobila dhe pjesët e tyre dhe pajisjet; automobila; automjete motorike  me dy 

rrota, biçikletat dhe pjesët e tyre dhe pajisjet; automjete sportive shërbyese; makina 

elektrike; makina hibride; furgonë [automjet]; trupa për automjete; aspirator për automjete; 

shasi për automobila; goma për automobila; parakolp për automobila; ndezëse cigaresh për 

automobila; disk pllakat frenuese për automobila; jastëkët e ajrit (pajisjet e sigurisë për 

automobila); zinxhirët e automobilave; këllëf i timonit; amortizatorët për automobila; timon 

për automjete; maskë dielli për automobila; roleta të përshtatura për automobila; mbulesat e 

ulëseve të automobilave; ulëset siguruese të fëmijëve për automjete;  rripat e sigurisë për 

ulëset e automjeteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1609 

(220) 22/12/2016 

(731) SHENZHEN TECHDOW 

PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 

No.19, Gaoxinzhongyi Road, Nanshan 

District, Shenzhen, P.R, CN 

(740)  Arben Avdiu, �Ana� SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)  Inhixa 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; Droga për qëllime mjekësore; preparate biologjike për 

qëllime mjekësore; preparatet kimike për qëllime farmaceutike; preparatet kimike për 

qëllime mjekësore; substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; injeksion, 

përkatësisht enoxaparin injeksion natriumi, dalteparin injeksion natriumi, dhe injeksion 

nadroparin natriumi; Tableta; përbërësit aktiv farmaceutik, përbërësit përkatësisht 

enoxaparin natriumi aktiv farmaceutik, dalteparin natriumi përbërësit aktiv farmaceutik, 

dhe nadroparin natriumi përbërësit aktiv farmaceutik; droga biokimike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1610 

(220) 23/12/2016 

(300) 2016 23936  31/10/2016  UA 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(591) E bardhë, e zezë, rozë e ndritshme, 

rozë e errët, vjollcë e ndritshme, vjollcë e 

errët, blu e ndritshme, blu e errët. 

(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; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 
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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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1611 

(220) 23/12/2016 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(591) E bardhë, e zezë, gri e ndritshme, gri e 

errët, blu 

(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; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1612 

(220) 23/12/2016 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(591) E bardhë, blu e errët, gri e ndritshme,  

gri e errët, e zezë 

(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 
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nuhatje, kretek; snus; 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1613 

(220) 23/12/2016 

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware corporation 300 Park Avenue, 

New York, New York 10022, US 

(591) E kuqe, e bardhë, blu e errët, blu dhe e 

gjelbër (740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. 

"Patenta-R" kodra e Diellit, Qendra 

Tregtare.lok.60 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 3  Pastë për dhëmbë dhe lëngë për shpëlarjen e gojës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1614 

(220) 23/12/2016 

(300) 87164391  08/09/2016  US 

(731) Baker & McKenzie LLP 

300 East Randolph Street, Suite 500,  

Chicago, IL 60601, US 

(591) E kuqe, ngjyrë gështenje 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Programe kompjuterikë të shkarkueshëm për përdorim në aplikacione për pajisje 

mobile që bëjnë të mundur qasjen në informacion në fushën e drejtësisë.  

16  Publikime të shtypura, domethënë gazeta, libra, libërtha, manualë, udhëzuesa, pamfletë 

dhe broshura në fushën e drejtësisë  

41  Organizim dhe drejtim seminarësh, takime pune për një çështje apo projekt të vecantë 

(workshop), kurse kualifikimi dhe seminare jo-të shkarkueshëm me Internet, në fushën e 

drejtësisë; publikime elektronike jo-të shkarkueshme në natyrë të gazetave, librave, 

libërthave, manualëve, udhëzuesve, pamfletëve, dhe broshurave në fushën e drejtësisë  

45  Shërbime ligjore.  
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(210) KS/M/ 2016/1616 

(220) 23/12/2016 

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

kongresi I Manastirit p.n.42000 Vushtrri, 

KS 

(591) Ngjyrë e kaltër dhe niansat e ngjyrës 

së kaltër, e bardhë.   
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 3  Mjete zbardhues dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, shkëlqim, 

fërkim dhe abraziv; sapunë; parfume, vajra esencial, prodhime  kozmetike, losione për 

flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve  

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  

29  Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të konservuara, 

thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime qumështi, vajra 

dhe yndyra ushqimore  

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

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull  

31  Prodhime bujqësore, kopshtare dhe pyjesh dhe prodhime farogjere që nuk janë të 

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

lule natyrale, ushqim për kafshë, malto (maja).   

32  Birrë, ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera joalkoolike; pije dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1617 

(220) 23/12/2016 

(731) NBCUniversal Media, LLC 

30 Rockefeller Plaza New York, New York 

10112, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NBC 

 

 
   

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollë (inspektim), shpetim dhe mësimdhënje; 

aparate dhe instrumente për përquarjen, ndërprerjen, transformimin, akumulimin, 
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rregullimin dhe kontrollën e energjisë elektrike; aparate për inçizim, transmetim dhe 

reprodukim të zërit dhe fotografisë; bartësit magnetik të të dhënave, disqe për inçizim; 

mekanizma për aparate të cilët vihen në lëvizje me monedha metalike apo me zheton; 

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

paisje për shuarjen e zjarrit; mediume digjitale (bartës të dhënash), posaçërisht, DVD të 

inçizuara, CD-të, disqe digjitale me definim superior (high definition), video kaseta, viedo 

disqe digjitale, disqe versatile digjitale, fajla me të dhëna audio dhe video të shkarkuara më 

parë, të gjitha karakterizohen me përmbajtje argëtuese audio-vizuale multimediale dhe 

lojra; përmbajtjet audio, video dhe audio-vizuale nga fusha e argëtimit të cilat mund të 

shkarkohen, posaçërisht, insertet multimediale nga filmat (klipat), paralajmërimet për filma 

(trejlerët), intervista, kritika, komentare, spote muzikore, filma të luajtur dhe programe 

televizive; kompakt disqet të inçizuar me përmbajtje muzikore;  

DVD dhe CD të inçizuara me përmbajtje filmash të luajtur dhe programe televizive;  

datoteka me fotografi (imazhe) të cilat mund të shkarkohen të cilat përmbajnë vizatime, 

tekste, audio përmbajtje, video përmbajtje, lojra dhe përmbajtje grafike të cilat lidhen me 

përmbajtje audio-vizuale multimediale argëtuese; softver për video lojra dhe programe të 

video lojrave; disqe me video lojra; kartrixhë me video lojra; softver për lojra, kryesisht 

softver për aplikacione  për lojra kompjuterike të cilat mund të shkarkohen, softvere për 

lojra kompjuterike të siguruara në CD, DVD, kartrixhë dhe kartela memorike, softver për 

lojra kompjuterike për perdorim në telefona mobil dhe celularë, programe me lojra për 

kompjuter të cilat mund të shkarkohen, programe elektronike për lojra, softver për lojra 

elektronike të cilë mund të shkarkohen për aplikim në telefona mobil dhe celularë dhe 

kompjuter dore (portativ), aplikacione me lojra kompjuterike për paisje mobile dhe softver 

për lojra kompjuterike për kompjuter personal (PC) dhe konzola shtepijake për video lojra;  

programe të inçizuara të softverit kompjuterik me filma të luajtur dhe programe televizive;  

programe të sotverit interaktiv multimedial për edukim dhe argëim; softveri interaktiv 

multimedial për të luajtur lojra; softver me aplikime  të cilat mund të shkarkohen dhe 

softver kompjuterik me aplikim për paisje mobile, paisje portative dhe paisje dore, të cilët u 

mundësojnë shfytëzuesve të shikojnë dhe të reprodukojnë përmbajtje audio, video dhe 

audio-vizale dhe informata të cilat kanë të bëjnë me përmbajtjet nga fusha e argëtimit;    

softver kompjuterik dhe aplikime të cilat mund të shpërndahen, kanë qasje, shkarkohen, 

lëshim direkt (striming), reprodukim, kërkim (browsing) dhe shikimi i përmbajtjeve 

digjitale dhe të realitetit virtual; paisje periferike kompjuterike; flesh disqe për mbushjen e 

baterive; 

video, programe televizive dhe filma të shkarkueshëm; melodi zilesh të cilat mund te 

shkarkohen për telefona mobil dhe për paisje portative dhe paisje dore; publikime 

elektronike të cilat mund të shkarkohen, posaqërisht fletore zyrtare, fletëza informative, 

broshura, buletina, publikime periodike, udhëzues stilesh, libra dhe udhëzime, të gjithë me 

informata të cilat kanë të bëjnë me përmbajtje audio-vizuale dhe argëtuese multimediale; 

audio-libra me vepra letrare të zhanreve të ndryshme; magnete; paisje shtesë për aparate 

portative dhe aparate dore, posaqërisht, mbushësit e baterive, dëgjuese, veshore (kufje), 

altoparlantë, qeska, maska mbrojtëse, mbrojtëse për ekrane, kapak mbrojtës për ekrane, 

adapterë, degjuese me tel dhe pa tel të cilat viren në laprën e veshit, mikrofona dhe paisje 

hand-fri; bateri; kalkulatorë; mbështetës për miun (mouse); helmeta; paisje për lundrim; 

tuba ajri për zhytje; syza për notim; maska për notim; syza, kryesisht, syza për të shikuar, 

syza për diell, syza për lexim dhe qeska për syza; syza 3D; kartele dhuratë, posaqërisht 

kartele dhuratë magnetike të koduara dhe kartele dhuratë elektronike të koduara me çip 
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38  Telekomunikacion; sherbime të emitimit të programit televiziv; emitim kabllor të 

programit televiziv; emitim satelitor të programit televiziv; emitim pa tel; transmetim të 

përmbajtjeve televizive në bazë të kërkesës; sherbime të komunikimit, posaqërisht,  

transmetim të zërit, audio regjistrimeve, tingujve, video, imazheve, përmbajtjeve grafike, 

mesazheve dhe të dhënave nëpërmjet rjetave telekomunikuese, rrjetave komunikuese pa tel, 

ineternetit, rrjetave të sherbimeve të informacionit dhe rrjetave për transmetim të dhënave; 

sherbime transmetimi, posaqërisht transmetim kabllor të programit televiziv, transmetim 

satelitor, transmetim televiziv dhe transmetim elektronik të të dhënave, përmbajtjeve 

grafike, zërit dhe video inçizimeve; trasnmetim dhe lëshuarje direkt (streaming) të 

programeve, përmbajtjeve të audios dhe vizuale dhe përmbajtje mediale argëtuese 

nëpërmjet të rrjetave globale kompjuterike dhe rrjetave komunikuese pa tel;    

lëshim direkt (streaming) i të dhënave; lëshim direkt (streaming) për shpërndarje e 

përmbajtjeve të realiteteve digjitale virtuale; sherbime mediatike mobile në formë të 

transmetimeve elektronike të përmbajtjeve argëtuese mediatike; emitimi i përmbajtjeve në 

internet (vebkasting); sherbime podkasting; sherbime të tabelave elektronike për shpallje 

(BBS); sigurimi i foltoreve dhe forumeve në internet për transmetim të porosive në mes të 

shfrytëzuesve të kompjuterëve në lidhje me filma, programe televizive, ngjarjeve aktuale, 

profileve, çështjeve kulturale, politike dhe të stilit të jetës; sigurimi i foltoreve  në internet 

për rrjetëzim social (shoqëror); sigurimi i foltoreve virtuale të realizuara  nëpërmjet 

porosive tekstuale; sigurimi i forumit në internet për komunikim në lëminë e përmbajtjeve 

audio, video dhe audiovizuele; komunikimet nëpërmjet terminaleve kompjuterike, 

transmetimi elektronik i kritikave dhe informatave mbi përmbajtjet argëtuese nëpërmjet 

internetit, paisjeve digjitale mobile elektronike, rrjetave komunikuese dhe rrjetave 

telekomunikuese pa tel; sigurimi i qasjes së palëve të treta në infrastukturën e rrjetave për 

perdorim dhe shpërndarje, transmetim, ruajtje të përkohshme  dhe lëshim direkt të 

përmbajtjeve audiovizuale dhe multimediale  

41  Edukim; sigurim të trajnimeve, argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore, 

produkcioni dhe distribucioni i programeve televizive dhe i filmave; produkcioni dhe 

distribucioni i inçizimeve të zërit dhe vizuele; shërbime për zhvillimin e programeve 

televizive; sigurimi i video përmbajtjeve, programeve televizive dhe filmave me kërkesë;   

sigurimi i video përmbajtjeve, programeve televizive dhe filmave të cilët nuk mund të 

shkarkohen; sherbime argëtimi, posaçërisht, sigurimi i programeve multimediale;  

sherbime argëtuese informimi; produkcioni dhe distribucioni i lojrave interaktive, video 

lojrave dhe lojrave për paisje mobile; sherbime argëtimi, posaçërisht, sigurimi i lojrave në 

internet (onlajn), lojra në rrjetë (veb-bejsd), lojra në bazë të realiteteve virtuale, lojra 

interaktive, video lojra për paisje mobile; softver për lojra në bazë të realiteteve virtuale;   

sigurimi i sherbimeve të argëtimit nëpërmjet rrjetave komunikuese globale në formë të 

internet sajteve me spektër të gjërë të informatave argëtuese të interesit të gjërë të cilat kanë 

të bëjnë me filma, programe televizive, video përmbajtje, inserte (klipa) nga filmat, 

fotografi dhe materiale tjera multimediale; sigurimi i internet sajtave për qellime argëtimi të 

cilët karakterizohen me teknologjinë e cila u mundëson shfrytëzuesve të vendosin dhe të 

shpërndajnë fotografi, video përmbajtje, përmbajtje grafike, të dhëna dhe përmbajtje 

multimediale; sherbime argëtimi, posaqërsiht, sigurimi i podkasti-it dhe vebkast-it;   

sigurimi i publikimeve elektronike të cilave mund tu qaset nëpërmjet internetit (onlajn), të 

cilat nuk mund të shkarkohen; publikimi i librave; sherbime të distribucionit, inçizimit, 

produkcionit dhe publikimit të muzikës; prezantimi i shfaqjeve të gjalla (live);  
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arranzhimi dhe organizimi i ekspozitave të lidhura me filmat dhe filmat televiziv;  

sherbime të ciceronit (udhëheqësit) turistik; sherbime të parqeve argëtuese dhe tematike. 
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(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollë (inspektim), shpetim dhe mësimdhënje; 

aparate dhe instrumente për përquarjen, ndërprerjen, transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollën e energjisë elektrike; aparate për inçizim, transmetim dhe 

reprodukim të zërit dhe fotografisë; bartësit magnetik të të dhënave, disqe për inçizim; 

mekanizma për aparate të cilët vihen në lëvizje me monedha metalike apo me zheton; 

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

paisje për shuarjen e zjarrit; mediume digjitale (bartës të dhënash), posaçërisht, DVD të 

inçizuara, CD-të, disqe digjitale me definim superior (high definition), video kaseta, viedo 

disqe digjitale, disqe versatile digjitale, fajla me të dhëna audio dhe video të shkarkuara më 

parë, të gjitha karakterizohen me përmbajtje argëtuese audio-vizuale multimediale dhe 

lojra; përmbajtjet audio, video dhe audio-vizuale nga fusha e argëtimit të cilat mund të 

shkarkohen, posaçërisht, insertet multimediale nga filmat (klipat), paralajmërimet për filma 

(trejlerët), intervista, kritika, komentare, spote muzikore, filma të luajtur dhe programe 

televizive; kompakt disqet të inçizuar me përmbajtje muzikore;  

DVD dhe CD të inçizuara me përmbajtje filmash të luajtur dhe programe televizive;  

datoteka me fotografi (imazhe) të cilat mund të shkarkohen të cilat përmbajnë vizatime, 

tekste, audio përmbajtje, video përmbajtje, lojra dhe përmbajtje grafike të cilat lidhen me 

përmbajtje audio-vizuale multimediale argëtuese; softver për video lojra dhe programe të 

video lojrave; disqe me video lojra; kartrixhë me video lojra; softver për lojra, kryesisht 

softver për aplikacione  për lojra kompjuterike të cilat mund të shkarkohen, softvere për 

lojra kompjuterike të siguruara në CD, DVD, kartrixhë dhe kartela memorike, softver për 

lojra kompjuterike për perdorim në telefona mobil dhe celularë, programe me lojra për 

kompjuter të cilat mund të shkarkohen, programe elektronike për lojra, softver për lojra 

elektronike të cilë mund të shkarkohen për aplikim në telefona mobil dhe celularë dhe 

kompjuter dore (portativ), aplikacione me lojra kompjuterike për paisje mobile dhe softver 

për lojra kompjuterike për kompjuter personal (PC) dhe konzola shtepijake për video lojra;  

programe të inçizuara të softverit kompjuterik me filma të luajtur dhe programe televizive;  

programe të sotverit interaktiv multimedial për edukim dhe argëtim; softveri interaktiv 

multimedial për të luajtur lojra; softver me aplikime  të cilat mund të shkarkohen dhe 
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softver kompjuterik me aplikim për pasije mobile, paisje portative dhe paisje dore, të cilët u 

mundësojnë shfytëzuesve të shikojnë dhe të reprodukojnë përmbajtje audio, video dhe 

audio-vizale dhe informata të cilat kanë të bëjnë me përmbajtjet nga fusha e argëtimit;    

softver kompjuterik dhe aplikime të cilat mund të shpërndahen, kanë qasje, shkarkohen, 

lëshim direkt (striming), reprodukim, kërkim (browsing) dhe shikimi i përmbajtjeve 

digjitale dhe të realitetit virtual; paisje periferike kompjuterike; flesh disqe për mbushjen e 

baterive; 

video, programe televizive dhe filma të shkarkueshëm; paisje portative dhe paisje dore;                                      

publikime elektronike të cilat mund të shkarkohen, posaqërisht fletore zyrtare, fletëza 

informative, broshura, buletina, publikime periodike, udhëzues stilesh, libra dhe udhëzime, 

të gjithë me informata të cilat kanë të bëjnë me përmbajtje audio-vizuale dhe argëtuese 

multimediale; audio-libra me vepra letrare të zhanreve të ndryshme; magnete; paisje shtesë 

për aparate portative dhe aparate dore, posaqërisht , mbushësit e baterive, dëgjuese, veshore 

(kufje), altoparlantë, qeska, maska mbrojtëse, mbrojtëse për ekrane, kapak mbrojtës për 

ekrane, adapterë, degjuese me tel dhe pa tel të cilat viren në laprën e veshit, mikrofona dhe 

paisje hand-fri; bateri; kalkulatorë; mbështetës për miun (mouse); helmeta; paisje për 

lundrim; tuba ajri për zhytje; syza për notim; maska për notim; syza, kryesisht, syza për të 

shikuar, syza për diell, syza për lexim dhe qeska për syza; syza 3D; kartele dhuratë, 

posaqërisht kartele dhuratë magnetike të koduara dhe kartele dhuratë elektronike të koduara 

me çip  

38  Telekomunikacion; sherbime të emitimit të programit televiziv; emitim kabllor të 

programit televiziv; emitim satelitor të programit televiziv; emitim pa tel; transmetim të 

përmbajtjeve televizive në bazë të kërkesës; sherbime të komunikimit, posaqërisht,  

transmetim të zërit, audio regjistrimeve, tingujve, video, imazheve, përmbajtjeve grafike, 

mesazheve dhe të dhënave nëpërmjet rjetave telekomunikuese, rrjetave komunikuese pa tel, 

ineternetit, rrjetave të sherbimeve të informacionit dhe rrjetave për transmetim të dhënave; 

sherbime transmetimi, posaqërisht transmetim kabllor të programit televiziv, transmetim 

satelitor, transmetim televiziv dhe transmetim elektronik të të dhënave, përmbajtjeve 

grafike, zërit dhe video inçizimeve; trasnmetim dhe lëshuarje direkt (streaming) të 

programeve, përmbajtjeve të audios dhe vizuale dhe përmbajtje mediale argëtuese 

nëpërmjet të rrjetave globale kompjuterike dhe rrjetave komunikuese pa tel;    

lëshim direkt (streaming) i të dhënave; lëshim direkt (streaming) për shpërndarje e 

përmbajtjeve të realiteteve digjitale virtuale; sherbime mediatike mobile në formë të 

transmetimeve elektronike të përmbajtjeve argëtuese mediatike; emitimi i përmbajtjeve në 

internet (vebkasting); sherbime podkasting; sherbime të tabelave elektronike për shpallje 

(BBS); sigurimi i foltoreve dhe forumeve në internet për transmetim të porosive në mes të 

shfrytëzuesve të kompjuterëve në lidhje me filma, programe televizive, ngjarjeve aktuale, 

profileve, çështjeve kulturale, politike dhe të stilit të jetës; sigurimi i foltoreve  në internet 

për rrjetëzim social (shoqëror); sigurimi i foltoreve virtuale të realizuara  nëpërmjet 

porosive tekstuale; sigurimi i forumit në internet për komunikim në lëminë e përmbajtjeve 

audio, video dhe audiovizuele; komunikimet nëpërmjet terminaleve kompjuterike, 

transmetimi elektronik i kritikave dhe informatave mbi përmbajtjet argëtuese nëpërmjet 

internetit, paisjeve digjitale mobile elektronike, rrjetave komunikuese dhe rrjetave 

telekomunikuese pa tel; sigurimi i qasjes së palëve të treta në infrastukturën e rrjetave për 

perdorim dhe shpërndarje, transmetim, ruajtje të përkohshme  dhe lëshim direkt të 

përmbajtjeve audiovizuale dhe multimediale 
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41  Edukim; sigurim të trajnimeve, argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore, 

produkcioni dhe distribucioni i programeve televizive dhe i filmave; produkcioni dhe 

distribucioni i inçizimeve të zërit dhe vizuele; shërbime për zhvillimin e programeve 

televizive; sigurimi i video përmbajtjeve, programeve televizive dhe filmave me kërkesë;   

sigurimi i video përmbajtjeve, programeve televizive dhe filmave të cilët nuk mund të 

shkarkohen; sherbime argëtimi, posaçërisht, sigurimi i programeve multimediale;  

sherbime argëtuese informimi; produkcioni dhe distribucioni i lojrave interaktive, video 

lojrave dhe lojrave për paisje mobile; sherbime argëtimi, posaçërisht, sigurimi i lojrave në 

internet (onlajn), lojra në rrjetë (veb-bejsd), lojra në bazë të realiteteve virtuale, lojra 

interaktive, video lojra për paisje mobile; softver për lojra në bazë realiteteve virtuale;   

sigurimi i sherbimeve të argëtimit nëpërmjet rrjetave komunikuese globale në formë të 

internet sajteve me spektër të gjërë të informatave argëtuese të interesit të gjërë të cilat kanë 

të bëjnë me filma, programe televizive, video përmbajtje, inserte (klipa) nga filmat, 

fotografi dhe materiale tjera multimediale; sigurimi i internet sajtave për qellime argëtimi të 

cilët karakterizohen me teknologjinë e cila u mundëson shfrytëzuesve të vendosin dhe të 

shpërndajnë fotografi, video përmbajtje, përmbajtje grafike, të dhëna dhe përmbajtje 

multimediale; sherbime argëtimi, posaqërsiht, sigurimi i podkasti-it dhe vebkast-it;   

sigurimi i publikimeve elektronike të cilave mund tu qaset nëpërmjet internetit (onlajn), të 

cilat nuk mund të shkarkohen; publikimi i librave; sherbime të distribucionit, inçizimit, 

produkcionit dhe publikimit të muzikës; prezantimi i shfaqjeve të gjalla (live);  

arranzhimi dhe organizimi i ekspozitave të lidhura me filmat dhe filmat televiziv;  

sherbime të ciceronit (udhëheqësit) turistik; sherbime të parqeve argëtuese dhe tematike 
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(511) 5  Preparate farmaceutike, medicinal dhe  veterinare; preparate sanitare për përdorim 

në mjekësi; ushqim dietik dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi  ose 

përdorim veteriner,  ushqim për foshnje; shtesa dietike  ( shtesa ushqimi) për njerëz dhe 

kafshë; lekoplaste, material për mbështjellëje; material për mbushjen e 

dhëmbit(bllombimin), rrëshira dentare;  mjete dezinfektuese; preparate për shkatërrimin e  

dëmtuesëve të kafshëve; fungicide, herbicide  
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