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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 

 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

7 

 

Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(111)  24738 

(151)  08/04/2019 

(181)  05/05/2018 

(210)  KS/M/ 2008/519 

(591)  Portokallë dhe e bardhë 

(732)  easyGroup IP Licensing Limited The 

Rotunda, 42-43 Gloucester Crescent, 

London, NW1 7DL, U.K, GB 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transport, paketim dhe deponim të mallit; shërbime për aranzhmane udhëtimi; 

transport me avionë të mallit, udhëtarëve dhe udhëtarëve turistik; shërbime të avio 

kompanive; shërbime për organizimin e bagazhit;shërbime për organizimin e peshës (me 

kargo) dhe të ngarkesës; organizim, udhëheqje dhe ofrim të shërbimeve plotësuese dhe 

serviseve për kryqëzimin në det, grupe, ekskurzione dhe pushime; shërbime të carter në 

lidhje me avionët; rentim dhe marrje me qera të avionëve, automjeteve dhe anijeve; 

shërbime lidhur me parkimin e avionëve; shërbime të agjencive turistike dhe të udhëtimeve; 

shërbimet këshillëdhënëse dhe informative lidhur me shërbimet e transportit; informacione 

udhëtimi dhe shërbime për rezervim të udhëtimeve të cilat ofrohen on-line nga data bazë e 

kompjuterit ose internetit   

43   Akomodim i përkohshëm; sigurim të ushqimit dhe të pijeve; ketering; shërbime të 

hoteleve, restoranteve, kafeterive dhe bareve; shërbime për rezervim të hoteleve; shërbime 

hotelerike për sigurim të hapsirave dhe serviseve të tjera për ekspozita dhe konferenca.   

 

 

 

(111)  24703 

(151)  28/03/2019 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3848 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Androcur 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte për ruajtjen e ushqimit, produkte për ruajtjen e bimëve.   

5   Medikamente, produkte kimike për përdorim mjekësor dhe sanitar, barrëra 

farmaceutike, llaqe, materiale për veshje, pesiticide dhe herbicide, produkte për ruajtjen e 

bimëve, dezinfektues.   
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(111)  24699 

(151)  28/03/2019 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3897 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh, produkte për rruarje, ujë pas rroje, 

kaltërsues për lavanderi, niseshte për qëllime të lavanderisë; kemikale për gjallërimin e 

ngjyrave për qëllime shtëpiake (lavanderi); tampone pambuku për qëllime kozmetik; maska 

bukurije; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe për qëllime të nxirjes; kolorantë 

dhe ngjyra për flokë; krema dhe shkëlqim për këpucë; dyllë; shampona; takëme kozmetik; 

depilatorë; preparate për heqjen e grimit; deodorantë personal (parfumeri); buzëkuq; lapsa 

për qëllime kozmetike dhe lapsa për vija të syve; sprej për flokë dhe ngjyra për thonjë; 

preparate për largimin e llakut; faculeta të ngopura me losione kozmetike; losione për pas 

rrojë, losione për qëllime kozmetike; produkte grimi; pomada për qëllime kozmetike; heqës 

të njollave; qese për parfumim të pëlhurave; produkte për kujdes të thonjëve; dyllë dhe dyll 

këpuctari; kreme për çizme, preparate zbardhësuese për qëllime kozmetike; shoqërues letre 

për grim; esktrakte lulesh (parfumeri); temjan; dru aromatik; transfere decorative për 

qëllime kozmetike; qërpikë dhe thonjë artificial; shkumë deti; lule të thata dhe erëza 

frangrancash; preparate kozmeike për qëllime të dobësimit; preparate kozmetike për banjo; 

preparate për valëzimin e flokëve; preparate lavanderike; artikuj tualeti; produkte jo-

mjekësore për kujdes të gojës; kripëra jo-mjekësore për banjo, produkte jo-mjekësore për 

kujdes dhe tretman të flokut; produkte jo-mjekësore për tretman të fytyrës; produkte 

higjienike për artikuj tualeti; vajra për qëllime tualeti.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 

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

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

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

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

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

e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit; xhama kundër shkëlqimit vërbues; zingjirë për 

pensne; këpucë për mbrotje kundër aksidentëve, rrezatimit dhe zjarrit; jelekë anti-plumbë; 

jelekë për notë dhe shpëtim; lenta kontakti; spango për pensne; masa të rrobaqepësve; lenta 

monokël; këllëfe për syze monokël dhe lenta kontakti; veshje dhe garderobë për mbrojtje 

kundër zjarrit; korniza për syza monokël dhe pensne; syze; syze dielli; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; rroba për zhytës; lenta plotësuese për pensne; 
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kartela magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve dhe rrezatimit; kostume 

mbrojtëse për aviatorë; ditarë elektronik; pajisje elektrike për heqjen e grimit; aparate 

telefoni; ura matëse (aparate peshuese); busulla orientimi, aparate llogarish, kaleidoskopë; 

helmeta mbrotjëse; teleskopa; kronografë (aparate për incizimin e kohës së kaluar); lugë 

matëse; pedometra (pedometra); kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe optike; 

pasqyra optike; mbiujës notues; dylbi; printerë për kompjuterë; tregues të temperaturës; 

instrumente që kanë syze; makina automatike shitëse që funksionojnë me para për qëllime 

argëtimi; pllejer të kasetave; lexues të barkodeve; fanar magjike dhe optik sinjalizues; 

xhama zmadhuese; makina për diktim dhe faturim; mekanizma për aparate që operohen në 

banak; gur peshe; bateri elektrike dhe galvanike; hekur elektrik; programe të incizuara 

kompjuterike; programe operative të incizuara kompjuterike; mausë; përkthyes xhepi 

elektronik; tranzistorë; termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate për lojëra të 

përshtatur për përdorim vetëm me pranues televiziv.    

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose 

të flakura në të, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj argjendarie, bizhuteri, 

gurë të çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra ornamentale dhe për 

kravata; kuti nga metale i çmuar për gjilpëra; këllëfe nga metali i çmuar për gjilpëra; unaza 

nga metali i çmuar për faculeta; vepra të artit nga metali i çmuar; unaza luksove për çelsa; 

medalje; moneda; artikuj argjendi (përpos takëme, pirun dhe lugë tavoline); distinktivë nga 

metali i çmuar; ornamente nga metali i çmuar për këpucë dhe kapela; take-tuke nga metali i 

çmuar për duhanpirës; butone mansheta.    

18   Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrella 

për shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra për 

shalëbërës dhe saraç; çanta për alpinistë dhe kampistë; korniza për çanta dore; korniza për 

ombrella; portofole; çanta dore; çanta udhëtimi; astarë lëkure për këpucë; takëme çelsash 

dhe këllëfe çelësash (produkte lëkure); çanta atashe; portofole, jo nga metali i çmuar; çanta 

shkolle; çanta veshjesh për udhëtim; kuti lëkure për kapela, hobe lëkure për bartjen e 

fëmijëve; çanta ruli; kuti të lëkurës apo tabelave të lëkurës, kuti të fibrit të vullkanizuar; 

kuleta; mbajtës të dokumenteve (produkte lëkure); kuti për artikuj tualeti; qafore për 

kafshë; zinxhirë; thellësimbajtës të lëkurës; mbështjellëse për ombrella; mbulesë shale për 

kuaj; çanta shpine; këllëfe për muzikë; çanta të vogla dhe çanta postieri për qëllime 

paketimi (nga lëkura).   

25   Veshje të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve 

ortopedike) dhe mbulesave për kokë, veshje për motoristë dhe çiklistë; gjoks përparësje, jo 

nga letra; shirita për kokë (veshje); rrobë shtëpie; kostume noti; kapela dhe sandale për 

larje; qafore gëzofi (gjerdanë); rroba të brendshme; pelena për një përdorim; shalla; kësule; 

shallë; rripa (veshje), rroba zhytjeje për skijim në ujë; kollarë; korsete; shallë i gjerë grash 

nga leshi; shalla fulardë, kapela grash; dorëza (veshje); mantilla; çorapë të brendshme 

trikotazh; çorapë; shalla për qafë; pelena tekstili; gëzof (veshje); pizhamë; shtroja këpucash 

(tabanë); thembra; vello (veshje); mbajtëse, veshje letre; veshje për gjimnastikë dhe sport; 

paje e femijës së sapolindur; mbulojë për krahëror (veshje); shtroja të brendshme; kravata 

flutur.   

35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim tregatr; punë të zyrës; shërbime të 

shitjes outlet (shkarkime); shërbime të ndihmës tregtare të ofruara përmes kartelave të 

shpërndarjes dhe administrimit të blerjes; organizim të ekspozitave për qëllime tregtare apo 
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reklamuese; modelim për reklamim apo promovime të shitjes; publikime të teksteve 

reklamuese; veshje të dritareve të dyqaneve; ndihmë në menaxhimin e biznesit tregtar 

franshizë; demonstrim të mallrave; organizim të ekspozitave tregtare për qëlllime tregtare 

apo reklamimi; promovim të shitjes (për palët e treta); ankande publike.   

 

 

 

(111)  24708 

(151)  29/03/2019 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3906 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  DIANE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamentet; produkte dhe preparate farmaceutike dhe higjienike; barëra 

farmaceutike   

 

 

 

(111)  24547 

(151)  06/03/2019 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4136 

(732)  UNILEVER N.V. Weena 455 NL-

3013 AL Rotterdam, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  CIF 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim për larje;preparate për 

pastrim, lustrim, heqje te yndyres dhe imëtësim;sapun;mjete për larje;preparate për larjën 

më dorë.   

5   preparate higjienike;mjete dezinfektive;preparate per shkatrrimin e demtuesëve, 

insekteve dhe gjallesave te 

dëmshme;fungicide;germicide;baktericide;paraziticide;algicide;insekticide;preparate për 

shkatërrimin e rrënjëve;dezodoranse, jom për përdorim përsonal;preparate për freskimin e 

ajërit;preparate për larje me dorë.   

21   material jo elektrike dhe instrumente, te gjitha me destinimmte pastrimit;pastrimi, 

fshirje te pluhurit dhe lustrimi i rrobave;rrobave te impregnuara për pastrim, fshirje te 

pluhurit dhe lustrim;mjete për sperkatje për destinim te pastrimit;brusha (përpos brushave 

te piktorëve);shtresa te kuzhines për pastrim;shpuza dhe fhsesa-thithëse për përdorim 

shtepiak;kapëse;mjete për kapjën uredjaji, shkatrrimin, zënien dhe mbytjën e insekteve, 
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demtuesëve dhe gjallesaave te demshme.   

 

 

 

(111)  24737 

(151)  04/04/2019 

(181)  21/07/2019 

(210)  KS/M/ 2009/9046 

(732)  COLGATE-PALMOLIVE 

COMPANY a Delaware corporatione 300 

Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 

U.S.A, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  XANLEIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Në lidhje "Deodorantet (Erëheqësit) dhe Antiperspirants (kundër djersitjeve)"   

 

 

 

(111)  24546 

(151)  06/03/2019 

(181)  16/10/2019 

(210)  KS/M/ 2009/9422 

(732)  KEP Trust Organizatë jo-qeveritare 

(OJQ) Rr."Bajram Kelmendi", KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Kredidhënje   

 

 

 

(111)  24784 

(151)  18/04/2019 

(181)  12/05/2021 

(210)  KS/M/ 2011/481 

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

(732)  Valon Bardhi - Valoni-impex Rr. 

Tirana pn, KS 

(740)  Valon Bardhi Rr.tirana pn 

 
 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

15 

 

     

 
 

 

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

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje;sapunët;parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe.   

 

 

 

(111)  24706 

(151)  28/03/2019 

(181)  06/04/2022 

(210)  KS/M/ 2012/358 

(591)  E zezë, e bardhë, dhe e portokalltë 

(300)  10331734  11/10/2011  LU 

(732)  CHINALUX S.A., Route d'Esch 7, L-

1470 Luxembourg,, LU 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente të telekomunikimit;kompjuterë;telephona, telefona 

mobil, video telefona, kamera;radio pranues (resiverë);radio emetues (transmetues);video 

kamera;harduer dhe softuer kompjuterik, pjesë dhe pajisje për aparate dixhitale mobile 

elektronike;pjesë dhe pjesë shtesë (aksesorë) për telefona mobil;bateri, mbushës, kufje, 

zmadhues zëri, mikrofona;audio aparate për vetura, pjesë dhe pajisje për gjitha mallrat e 

përmendura më lartë“.   

38   Telekomunikime   
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(111)  24705 

(151)  28/03/2019 

(181)  06/04/2022 

(210)  KS/M/ 2012/359 

(300)  10322253  07/10/2011  LU 

(732)  CHINALUX S.A. Route d'Esch 7, L-

1470 Luxembourg,, LU 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ICE - CLOCK 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe mallrat nga metalet e çmuara apo të 

flakura në to, të cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera; artikuj argjendarie, gurë të çmuar; 

instrumente orëmatëse dhe kronometrike; ora dhe ora dore   

 

 

 

(111)  24704 

(151)  28/03/2019 

(181)  03/08/2022 

(210)  KS/M/ 2012/852 

(300)  786516  28/08/2002  IR 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het overloon 1 

NL-6411 te Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  TEAVIGO 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimikale pë pëdorim në prodhimin e produkteve farmaceutike dhe 

veterinare, artikuj ushqimor, shtojca ushqimore, pije, mallera kozmetike, aditivë dietik dhe 

ushqime për kafshë; të gjitha këto mallëra dhe substanca janë me origjinë natyrale apo 

sintetike.   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare poashtu edhe substanca dietike për përdorim 

mjekësor, duke pëfshirë këtu ato që përbajnë ekstrakte të qajit, preparate me vitamina.   

31   Ushqime për kafshë; shtojca ushqimore për kafshë (për qëllime jo-mjekësore)   

 

 

 

(111)  24655 

(151)  18/03/2019 

(181)  11/03/2023 

(210)  KS/M/ 2013/241 

(591)  E Kuqe, e zezë, e bardhë 

(732)  NAS SYSTEMS SHPK Rr.Enver 

Miftari, pn, 60000 Gjilan, KS 

(540)   
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(740)  Valon Salihu Rr. 28 Nëntori, Gjilan 

 
 

 

 

(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   

 

 

 

(111)  24760 

(151)  16/04/2019 

(181)  28/06/2023 

(210)  KS/M/ 2013/608 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi ve Ticaret 

Anonim Sirketi Yeni Camlica Mah. Baraj 

Yolu Cad. 9. Ozgur Sok. No:16 Y. Dudullu 

Umraniye, Istanbul , TR 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. RENOa Rr. 

UCK, nr. 28 - Prishtine  

 
 

(540)  İBURAMİN 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfumeri; kozmetikë; deodorante për përdorim personal; sapune;  produkte për 

kujdesin ndaj dhëmbëve.   

5   Produket farmaceutike  për shëndetin e njerëzve dhe te kafshëve; produkte kimike per 

qëllime mjeksore; substance dietetike të adoptuara per qëllime mjeksore; ushqime dietetike.   

9   Shtesa ushqimore, jo për qëllime mjekësore, që përbehen kryesisht në proteina dhe që 

pëmbajnë gjithashtu karbohidrate, proteina dhe polen.   

 

 

 

(111)  24785 

(151)  19/04/2019 

(181)  24/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/746 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                         

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 

(540)  NAZOPASS 
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(511) 5   Pika për hundë dhe sprej për hundë   

 

 

 

(111)  24575 

(151)  07/03/2019 

(181)  03/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1035 

(732)  ORUC ETEM AYAKKABI SANAYI 

VE TICARET LIMITED SIRKETI Mimar 

Hayrettin Mah. Tatlikuyu Sk. No:29/1 

Beyazit Eminonu ISTANBUL, TR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapelë   

 

 

 

(111)  24638 

(151)  14/03/2019 

(181)  04/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1036 

(591)  kafe, bardhë, kaltert e ndritshme 

(300)  30 2014 003323.2/29  16/05/2014  DE 

(732)  Zott SE & Co. KG,  Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, produkte qumështi; kryesisht qumësht për pije, qumësht i ngjizur, 

dhallë; jogurt, jogurt frutash, jogurt çokollade ose kakao; pije qumështi të përziera jo 

alkoolike, ( në të cilat mbizotëron qumështi), kefir, salcë kosi, djath i butë i bardhë, djath i 

butë i bardhë, djath  i butë i bardhë me perime dhe barëra; dezerte të përbërë kryesisht nga 

qumështi dhe erëza me xhelatinë dhe / apo niseshte si një agjent të lidhjës; gjalpë, gjalpë e 

pastruar, djath dhe produkte nga djathi, qumësht dhe hirrë në pluhur si sende ushqimore, 

salcë kosi dijetik për përdorim jo medicional   

30   Puding, akull për ngrënje, pluhur për akullore   
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(111)  24739 

(151)  10/04/2019 

(181)  04/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1038 

(732)  GILFIN S.P.A. VIA GIACOMO 

LEOPARDI 3/5I-46043 CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE (MN, IT 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  SISI TOUCH 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   çorapë; çorapë nen gju; çorapë najloni për femra; hulahopka; helanka; lidhese per 

çorapë; ngrohese këmbësh; ndresa te gjata te poshtëme   

 

 

 

(111)  24637 

(151)  14/03/2019 

(181)  07/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/738 

(732)  Krombacher Brauerei Bernhard 

Schadeberg GmbH & Co. KG,  Hagener 

Strasse 261, 57223 Kreuztal, Germany, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  Krombacher Radler 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; pije të përziera në bazë të birrës.   

 

 

 

(111)  24790 

(151)  23/04/2019 

(181)  25/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/794 

(732)  Pranvera Pushka Pashoja rr.Hyzri 

Talla, Bregu i Diellit Zona Lindje, KS 

 
 

(540)   
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(511) 11   Aparate për gatim   

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.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   

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

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi   

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

 

 

 

(111)  24791 

(151)  23/04/2019 

(181)  25/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/795 

(732)  Pranvera Pushka Pashoja rr.Hyzri 

Talla, Bregu i Diellit Zona Lindje, KS 

 

 
 

(540)  proper pizza 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për gatim   

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   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   

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

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi   

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

 

 

 

(111)  24794 

(151)  23/04/2019 

(181)  25/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/796 

(732)  Pranvera Pushka Pashoja rr.Hyzri 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

21 

 

Talla, Bregu i Diellit Zona Lindje , KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për gatim   

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   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   

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

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi   

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

 

 

 

(111)  24795 

(151)  23/04/2019 

(181)  25/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/797 

(732)  Pranvera Pushka Pashoja rr.Hyzri 

Talla, Bregu i Diellit Zona Lindje, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për gatim.   

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.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 
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të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   

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

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi   

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

 

 

 

(111)  24726 

(151)  03/04/2019 

(181)  26/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/801 

(732)  G.L. Pharma GmbH  Schlossplatz 1, 

8502 Lannach, AUSTRIA, AT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  MULTIVIT-B 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për foshnje; shtesat dietike për njerëz dhe kafshë; emplastër, materialet për fashim, 

materialet për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.  

  

 

 

(111)  24723 

(151)  02/04/2019 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1248 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, , DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike 
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(111)  24631 

(151)  14/03/2019 

(181)  17/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1342 

(300)  2015729077  14/09/2015  RU 

(732)  GRUNDFOS HOLDING A/S  Poul 

Due Jensens Vej 7 8850 Bjerringbro , DK 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pompat për furnizim me ujë, pompat për ujë të freskët dhe të ndotur, pompat për 

qëllime industriale, pompat për naftë, pompat hidraulike, pompat e ajrit me kompresor, 

pajisjet e rregullimit dhe kontrollit për përdorim në lidhje me pompat dhe pompimin, të tilla 

si valvolat, rubinetat, paketimi dhe valvolat automatike rregulluese, mjetet e makinës, 

motorët elektrikë (jo për automjete tokësore), filtrat (duke qenë pjesë të makinave apo 

motorëve), pajisjet e pastrimit (duke qenë pjesë të makinave apo motorëve) dhe makinat e 

pastrimit.   

11   Pajisjet dhe instalimet ftohëse, pajisjet dhe instalimet frigoriferike, instalimet e ajrit të 

kondicionuar, aparatet për ftohje të ajrit, instalimet e shpërndarjes së ujit, instalimet e 

furnizimit me ujë dhe pompat e ngrohjes.   

37   Instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e pompave dhe pjesëve të tyre, shpimin e 

puseve; konsulencë në lidhje me nxjerrjen e ujit.   

39   Konsulencë në lidhje me furnizimin me ujë.   

 

 

 

(111)  24740 

(151)  10/04/2019 

(181)  12/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/44 

(732)  IMPERIAL  S.p.A. Via dei Lanaioli, 

42 Blocco 11-CENTERGROSS 40500FUNO 

DI ARGELA TO (BO), IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)  IMPERIAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Gjëra për veshje;rroba;funda;pantolla;gjysmë kanotiere;kanotiere me mëngë të 

shkurtëra;kanotiere me mëngë të gjata;këmisha;xhaketa;triko;gjysmë xhemperë;triko me 

pulla;pallto;mantel;xhaketa shiu;rroba të lëkurës (lëkurë e mbuluar me qime);rroba të 

kombinuara;xhaketa të ngrohta ere;shall;shamia;shamia si shall;kollare;aski 

(krahore);dorashka;çorapë femrash;çorapë;rripa;kostum për larje;brekë për larje;fustane për 

pllazh;mantel banjoje;pizhame;ndrresa të poshtme;sytjena(gjoksore);kanotiere me 

shirita;nënkëmisha;brekë;kapela;mbështjellëse për kokë;berete (kapela);mbrojtës nga dielli-

mbështjellës për kokë (vizir);këpucë;atlete për gjimnastikë;çizme;sandale;sandale me një 
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gisht (japanka-papuçe);pantofla (papuçe);nallone   

 

 

 

(111)  24639 

(151)  14/03/2019 

(181)  12/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/45 

(732)  IMPERIAL  S.p.A. Via dei Lanaioli, 

42 Blocco 11-CENTERGROSS 40500FUNO 

DI ARGELA TO (BO), IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Gjëra për veshje;rroba;funda;pantolla;gjysmë kanotiere;kanotiere me mëngë të 

shkurtëra;kanotiere me mëngë të gjata;këmisha;xhaketa;triko;gjysmë xhemperë;triko me 

pulla;pallto;mantel;xhaketa shiu;rroba të lëkurës (lëkurë e mbuluar me qime);rroba të 

kombinuara;xhaketa të ngrohta ere;shall;shamia;shamia si shall;kollare;aski 

(krahore);dorashka;çorapë femrash;çorapë;rripa;kostum për larje;brekë për larje;fustane për 

pllazh;mantel banjoje;pizhame;ndrresa të poshtme;sytjena(gjoksore);kanotiere me 

shirita;nënkëmisha;brekë;kapela;mbështjellëse për kokë;berete (kapela);mbrojtës nga dielli-

mbështjellës për kokë (vizir);këpucë;atlete për gjimnastikë;çizme;sandale;sandale me një 

gisht (japanka-papuçe);pantofla (papuçe);nallone   

 

 

 

(111)  24749 

(151)  12/04/2019 

(181)  07/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/356 

(732)  ENI S.p.A. Piazzale Enrico Mattei 1 

00144 Roma, IT 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ENI I-SINT 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra dhe yndyra industriale; lubrifikantë; absorbues të pluhurit; pajisje për lagje 

dhe ngjitje; karburant (duke përfshirë vajra motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për 

ndriçim   

 

 

 

(111)  24555 

(151)  07/03/2019 

(181)  08/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/365 

(540)   
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(591)  e  bardhë, ngjyrë hiri e mbyllur dhe e 

hapur, e kaltër, e gjelbër 

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО ул.Шишка 

бр.37, 1430 Кавадарци , MK 

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

Agushi Nr. 114 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Ujë (ujë mineral), ujë për pirëje (pije), ujë mineral   

 

 

 

(111)  24557 

(151)  07/03/2019 

(181)  08/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/366 

(591)  e  bardhë, e kuqe, e gjelbër. 

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО ул.Шишка 

бр.37, 1430 Кавадарци , MK 

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

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32    Birrë, ujëra minerale dhe ujë i gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; ujëra për 

pirëje (pije),  ujë i gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për 

prodhimin e pijeve   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; shërbime gjatë 

importit-eksportit dhe tregëtis me shumicë dhe pakicë me: birrë, ujëra minerale dhe ujë i 

gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; ujëra për pirëje (pije),  ujë i gazuar; pije frutash dhe 

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

39   Shërbime transporti; paketimi dhe magazinim të mallrave; organizim  udhëtimi   

 

 

 

(111)  24623 

(151)  14/03/2019 

(181)  31/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/450 

(732)  ARBERIA  GROUP  SHPK Zona 

industriale   p.nr  10000  Prishtine , KS 

 
 

(540)  FRUTAVE 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra, minerale dhe ujrat e gazuarë, thjeshtë dhe pije të tjera të buta(soft) me gaz 

karbonik;pije energjike , pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të 

bërë pije   
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(111)  24691 

(151)  26/03/2019 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/507 

(591)  E GJELBËR, NGJYRË HIRI 

(732)  TRİMPEKS İTHALAT İHRACAT 

TURİZM VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Eski Büyükdere Caddesi Yunus 

Emre Sokak Topçu İş Merkezi 1/12 4.Levent 

İSTANBUL, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare;  mobilje 

të veçanta të bëra për qëllime mjeksore; gjymtyrë dhe proteza artificiale; artikuj ortopedik 

mjeksor; mantela kirurgjkale dhe pëlhura sterile kirurgjikale; ndihmesa seksuale për të 

ritur; kondomë, shishe bebesh; bebirona; thimth; mjet për kruarjen e nofulës (dhëmbzore).    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; Të bërit bashkë, për dobi të 

tjerëve, të mallrave të ndryshëm (duke përjashtuar transportin për ato), do me thënë, 

aparateve dhe instrumenteve për matje për qëllime shkencore dhe për përdorim në 

laborator, aparateve për incizim, transmetim dhe reprodukim të zërit dhe imazheve përfshi 

aparatet për procesuim të dhënave, paisjeve komunikuese, softuerit dhe harduerit 

kompjuterik; mediave me të dhëna optike, magnetike dhe filmave të ekspozuar për kamera; 

matësve elektrik, matësve të ujit, matësve të gazit, numratorëve dhe kohë matësve për 

përdorim për matjen e konsumimit në njësi të kohës; veshjeve mbrojtëse, paisjeve 

jetëshpëtuese dhe mbrojtëse; syzave, syzave të diellit, thjerzave dhe kutive, arkave, pjesëve 

dhe aksesuarëve tyre; paisjeve elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; 

instrumenteve dhe aparateve magnetike, kirurgjikale, dentare dhe veterinare; gjymtyrëve, 

syve, dhëmbëve dhe protezave artificiale përfshi shtupën për veshë për qëllime mbrojtëse; 

artikujve ortopedik; materialeve për qepje dhe pëlhurave sterile kirurgjikale; ndihmesave 

seksuale për të ritur; prezervativëve (kondomëve) duke ju mundësuar konsumatorëve që ti 

shikojnë dhe ti blejnë ato mallra; këto shërbime mund të ofrohen nëpërmjet shitoreve me 

pakicë, outlet shitjes me shumicë, nëpërmjet katalogëve porositës me postë ose nëpërmjet 

mediave elektronike, do me thënë, nëpërmjet ueb faqeve ose shoping programeve televizive   

 

 

 

(111)  24626 

(151)  14/03/2019 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/509 

(732)  ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 

SANAYII VE TICARET ANONIM 

(540)   
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SIRKETI Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. 

No:2 Cayirova KOCAELI , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 12   Automjete toksore, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për 

automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe 

zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenezhe për automjete toksore; frena, disqe 

frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh, 

mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti 

ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve. 

Biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta. Trupa (karoseri) veturash; 

karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete 

toksore; rimorkio tërheqëse për automjete. Ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse 

të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete; 

mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete. Sinjale dhe 

krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete. 

Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim 

të rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete. Xhama për automjete, 

xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për 

automjete. Zinxirë kundër rështiqitjes për automjete. Bartës bagazhi për automjete; bartës 

biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta. Pompa ajri për 

automjete, për të fry rrotat. Alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete. 

Rripa sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete). Karoca bebesh, 

kariga invalidësh dhe me shtyrje. Karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me 

më shumë rrota; karoca shopingu; Shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore. Automjete 

hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse. 

Automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre. 

Automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre   

37   Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime 

pastrimi për ndërtesa (të brendshëm dhe të jashtëm), hapsirave publike, godinave 

industriale; shërbime të shkatrimit dhe dezinfektimit të parazitëve, të ndryshëm nga ato për 

bujqësi, huazim i makinave dhe paisjeve për pastrim. Stacione shërbimi automjetesh për 

automjete toksore, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për automjete tokësore. 

Stacione shërbimi për automjete marine, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për 

automjete marine. Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe 

restaurim të mobiljeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje 

dhe sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

makinave dhe paisjeve industriale, makinave dhe paisjeve për zyra, aparateve 

komunikuese, aplikimeve elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të 

ashensorëve. Riparim orësh dhe sahatësh. Shërbime minierash dhe nxjerje të xehes. 

Riparim i këpucëve, çantave dhe rripave   
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(111)  24628 

(151)  14/03/2019 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/510 

(732)  ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 

SANAYII VE TICARET ANONIM 

SIRKETI Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. 

No:2 Cayirova KOCAELI , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete toksore, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për 

automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe 

zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenezhe për automjete toksore; frena, disqe 

frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh, 

mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti 

ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve. 

Biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta. Trupa (karoseri) veturash; 

karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete 

toksore; rimorkio tërheqëse për automjete. Ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse 

të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete; 

mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete. Sinjale dhe 

krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete. 

Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim 

të rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete. Xhama për automjete, 

xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për 

automjete. Zinxirë kundër rështiqitjes për automjete. Bartës bagazhi për automjete; bartës 

biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta. Pompa ajri për 

automjete, për të fry rrotat. Alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete. 

Rripa sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete). Karoca bebesh, 

kariga invalidësh dhe me shtyrje. Karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me 

më shumë rrota; karoca shopingu; Shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore. Automjete 

hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse. 

Automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre. 

Automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre   

37   Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime 

pastrimi për ndërtesa (të brendshëm dhe të jashtëm), hapsirave publike, godinave 

industriale; shërbime të shkatrimit dhe dezinfektimit të parazitëve, të ndryshëm nga ato për 

bujqësi, huazim i makinave dhe paisjeve për pastrim. Stacione shërbimi automjetesh për 

automjete toksore, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për automjete tokësore. 

Stacione shërbimi për automjete marine, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për 

automjete marine. Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe 

restaurim të mobiljeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje 

dhe sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 
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makinave dhe paisjeve industriale, makinave dhe paisjeve për zyra, aparateve 

komunikuese, aplikimeve elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të 

ashensorëve. Riparim orësh dhe sahatësh. Shërbime minierash dhe nxjerje të xehes. 

Riparim i këpucëve, çantave dhe rripave   

 

 

 

(111)  24630 

(151)  14/03/2019 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/511 

(732)  ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 

SANAYII VE TICARET ANONIM 

SIRKETI Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. 

No:2 Cayirova KOCAELI , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete toksore, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për 

automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe 

zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenezhe për automjete toksore; frena, disqe 

frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh, 

mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti 

ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve. 

Biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta. Trupa (karoseri) veturash; 

karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete 

toksore; rimorkio tërheqëse për automjete. Ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse 

të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete; 

mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete. Sinjale dhe 

krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete. 

Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim 

të rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete. Xhama për automjete, 

xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për 

automjete. Zinxirë kundër rështiqitjes për automjete. Bartës bagazhi për automjete; bartës 

biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta. Pompa ajri për 

automjete, për të fry rrotat. Alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete. 

Rripa sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete). Karoca bebesh, 

kariga invalidësh dhe me shtyrje. Karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me 

më shumë rrota; karoca shopingu; Shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore. Automjete 

hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse. 

Automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre. 

Automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre   

37   Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime 

pastrimi për ndërtesa (të brendshëm dhe të jashtëm), hapsirave publike, godinave 

industriale; shërbime të shkatrimit dhe dezinfektimit të parazitëve, të ndryshëm nga ato për 

bujqësi, huazim i makinave dhe paisjeve për pastrim. Stacione shërbimi automjetesh për 
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automjete toksore, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për automjete tokësore. 

Stacione shërbimi për automjete marine, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për 

automjete marine. Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe 

restaurim të mobiljeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje 

dhe sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

makinave dhe paisjeve industriale, makinave dhe paisjeve për zyra, aparateve 

komunikuese, aplikimeve elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të 

ashensorëve. Riparim orësh dhe sahatësh. Shërbime minierash dhe nxjerje të xehes. 

Riparim i këpucëve, çantave dhe rripave   

 

 

 

(111)  24632 

(151)  14/03/2019 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/512 

(732)  ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 

SANAYII VE TICARET ANONIM 

SIRKETI Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. 

No:2 Cayirova KOCAELI , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete toksore, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për 

automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe 

zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenezhe për automjete toksore; frena, disqe 

frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh, 

mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti 

ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve. 

Biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta. Trupa (karoseri) veturash; 

karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete 

toksore; rimorkio tërheqëse për automjete. Ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse 

të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete; 

mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete. Sinjale dhe 

krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete. 

Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim 

të rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete. Xhama për automjete, 

xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për 

automjete. Zinxirë kundër rështiqitjes për automjete. Bartës bagazhi për automjete; bartës 

biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta. Pompa ajri për 

automjete, për të fry rrotat. Alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete. 

Rripa sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete). Karoca bebesh, 

kariga invalidësh dhe me shtyrje. Karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me 

më shumë rrota; karoca shopingu; Shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore. Automjete 

hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse. 

Automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre. 
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Automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre   

37   Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime 

pastrimi për ndërtesa (të brendshëm dhe të jashtëm), hapsirave publike, godinave 

industriale; shërbime të shkatrimit dhe dezinfektimit të parazitëve, të ndryshëm nga ato për 

bujqësi, huazim i makinave dhe paisjeve për pastrim. Stacione shërbimi automjetesh për 

automjete toksore, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për automjete tokësore. 

Stacione shërbimi për automjete marine, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për 

automjete marine. Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe 

restaurim të mobiljeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje 

dhe sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

makinave dhe paisjeve industriale, makinave dhe paisjeve për zyra, aparateve 

komunikuese, aplikimeve elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të 

ashensorëve. Riparim orësh dhe sahatësh. Shërbime minierash dhe nxjerje të xehes. 

Riparim i këpucëve, çantave dhe rripave   

 

 

 

(111)  24635 

(151)  14/03/2019 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/513 

(732)  ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 

SANAYII VE TICARET ANONIM 

SIRKETI Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. 

No:2 Cayirova KOCAELI , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete toksore, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për 

automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe 

zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenezhe për automjete toksore; frena, disqe 

frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh, 

mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti 

ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve. 

Biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta. Trupa (karoseri) veturash; 

karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete 

toksore; rimorkio tërheqëse për automjete. Ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse 

të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete; 

mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete. Sinjale dhe 

krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete. 

Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim 

të rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete. Xhama për automjete, 

xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për 

automjete. Zinxirë kundër rështiqitjes për automjete. Bartës bagazhi për automjete; bartës 

biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta. Pompa ajri për 

automjete, për të fry rrotat. Alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete. 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

32 

 

Rripa sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete). Karoca bebesh, 

kariga invalidësh dhe me shtyrje. Karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me 

më shumë rrota; karoca shopingu; Shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore. Automjete 

hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse. 

Automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre. 

Automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre   

37   Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime 

pastrimi për ndërtesa (të brendshëm dhe të jashtëm), hapsirave publike, godinave 

industriale; shërbime të shkatrimit dhe dezinfektimit të parazitëve, të ndryshëm nga ato për 

bujqësi, huazim i makinave dhe paisjeve për pastrim. Stacione shërbimi automjetesh për 

automjete toksore, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për automjete tokësore. 

Stacione shërbimi për automjete marine, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për 

automjete marine. Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe 

restaurim të mobiljeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje 

dhe sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

makinave dhe paisjeve industriale, makinave dhe paisjeve për zyra, aparateve 

komunikuese, aplikimeve elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të 

ashensorëve. Riparim orësh dhe sahatësh. Shërbime minierash dhe nxjerje të xehes. 

Riparim i këpucëve, çantave dhe rripave   

 

 

 

(111)  24636 

(151)  14/03/2019 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/514 

(732)  ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 

SANAYII VE TICARET ANONIM 

SIRKETI Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. 

No:2 Cayirova KOCAELI , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete toksore, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për 

automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe 

zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenezhe për automjete toksore; frena, disqe 

frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh, 

mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti 

ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve. 

Biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta. Trupa (karoseri) veturash; 

karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete 

toksore; rimorkio tërheqëse për automjete. Ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse 

të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete; 

mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete. Sinjale dhe 

krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete. 

Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim 
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të rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete. Xhama për automjete, 

xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për 

automjete. Zinxirë kundër rështiqitjes për automjete. Bartës bagazhi për automjete; bartës 

biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta. Pompa ajri për 

automjete, për të fry rrotat. Alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete. 

Rripa sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete). Karoca bebesh, 

kariga invalidësh dhe me shtyrje. Karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me 

më shumë rrota; karoca shopingu; Shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore. Automjete 

hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse. 

Automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre. 

Automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre   

37   Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime 

pastrimi për ndërtesa (të brendshëm dhe të jashtëm), hapsirave publike, godinave 

industriale; shërbime të shkatrimit dhe dezinfektimit të parazitëve, të ndryshëm nga ato për 

bujqësi, huazim i makinave dhe paisjeve për pastrim. Stacione shërbimi automjetesh për 

automjete toksore, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për automjete tokësore. 

Stacione shërbimi për automjete marine, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për 

automjete marine. Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe 

restaurim të mobiljeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje 

dhe sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

makinave dhe paisjeve industriale, makinave dhe paisjeve për zyra, aparateve 

komunikuese, aplikimeve elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të 

ashensorëve. Riparim orësh dhe sahatësh. Shërbime minierash dhe nxjerje të xehes. 

Riparim i këpucëve, çantave dhe rripave   

 

 

 

(111)  24633 

(151)  14/03/2019 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/515 

(591)  E kaltërt dhe  kuqe 

(732)  Havsa Bajrami “DIZAJN”  Sh.P.K 

28 Nëntori  SU 1/2, Dardani, Prishtinë, KS 

(740)  Korab Rexhepi Invicta LLC Nëna 

Terezë 30 D, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 23   Fije dhe penj, për përdorim të tekstilit   

24   Tekstile dhe zëvendësues të tekstielve, mbulesa për krevat, mbulesa për tavolina   
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(111)  24634 

(151)  14/03/2019 

(181)  13/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/528 

(591)  E kuqe, E bardhë, E kaftë, E artë 

(732)  Korab Rexhepi “Lulu’s Coffee and 

Wine” LLC Fazli Grajqevci, Prishtina, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra, ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije tjera jo-alkoolike,  pije frutash dhe 

lëngje frutash, shurupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve    

43   Shërbime për furnizim me pije dhe ushqim, akomodim i përkohshëm    

 

 

 

(111)  24601 

(151)  12/03/2019 

(181)  13/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/531 

(732)  N.P.T."ADA PRODUCT" Dardania, 

PRIZREN, KS 

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

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)  Fresh Time Skin Soft 

 

 
 

     

 
 

 

(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; 
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dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

 

 

 

(111)  24600 

(151)  12/03/2019 

(181)  27/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/599 

(732)  NTP.FRESH-CO Beteja e Loxhës, 

Pejë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgaditjet e zbardhuesve dhe substancavete tjera për përdorim ne lavanderi, 

pastrim,lustrim dhe pergatitje gërryese,sapuna,parfume,vajra esenciale ,kozmetikë,krema 

flokësh,pastat e dhëmbëve   

 

 

 

(111)  24542 

(151)  06/03/2019 

(181)  16/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/662 

(591)  E bardhë,  Gjelbër e mbyllet, Gjelberër 

e lehtë, E kalter e mbyllet, Kalter e lehtë, E 

kuqe 

(732)  Drena SH.P.K Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj, KS 

(740)  Agim Rukolli   Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n., 41000 Skenderaj 

 
 

(540)   
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(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe 

dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e 

tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet 

për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli 

(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet 

për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen 

dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, 

preparatet për higjienën e gojës   

5   Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të 

shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat   

29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të 

lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që 

përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera   

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera   

32   Uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid 

karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me perime; 

pijet jo alkoolike te fermentuara   

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 
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dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

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

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

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

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

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

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

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

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

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

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor   

 

 

 

(111)  24741 

(151)  10/04/2019 

(181)  24/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/709 

(732)  Naim Kurtaliqi Rr. "2 Korriku", 70000 

Ferizaj, KS 
  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

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

tipografike; blloqet tipografike   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   
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(111)  24676 

(151)  21/03/2019 

(181)  14/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/929 

(591)  Bardh dhe Kaltërt 

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

KK Pejë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

33   Pijet alkoholike përveç birrës.   

 

 

 

(111)  24674 

(151)  21/03/2019 

(181)  14/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/930 

(591)  Bardh, Kuq, Kaltërt (ngjyre qielli), 

Kaltërt (mbyllur blu) 

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

KK Pejë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

33   Pijet alkoholike përveç birrës.   
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(111)  24744 

(151)  12/04/2019 

(181)  06/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1160 

(591)  E kuqe,e bardh, e gjelbert, e verdh, e 

zeze, kalter 

(732)  ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatete farmaceutike dhe të veterinarisë, pelena të madhësive të ndryshme, 

preparatet sanitarisë dhe për qëllime mjekësore, substancat dietike të pështatura për 

përdorim mjekësor, ushqimi, ushqimi për foshnje, emplastër, materiale për lidhje, materiale 

për mbushjen e dhëmbëve, dyllidentar, dizinfektuesit, preparatet për shkatrrimin e 

parazitëve:  fungicidet   

 

 

 

(111)  24717 

(151)  02/04/2019 

(181)  16/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1193 

(732)  OVS  S.p.A.  Via Terraglio, 17  

30174 Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh   

25   Veshje; këpucë; kapela.    

35   Reklama;menaxhimi i biznesit;administrimi i biznesit;shërbime të shitjes me 

pakicë;shërbime online të shitjes me pakicë;menaxhimin e dyqaneve të ndryshme;dyqane 

dhe outlete;shërbime të françizës;organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

40 

 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit.   

 

 

 

(111)  24531 

(151)  05/03/2019 

(181)  14/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1306 

(732)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD. Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, CN 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  HUAWEI nova 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Syze të mençura; ora të mençura; mbrojtës të përshtatur për ekranet e 

kompjuterëve; gjurmues të aktivitetit që mund të vishen; mbështjellës për telefona të 

mençur; veshje për telefona të mençur; filma mbrojtës të përshtatur për ekranet e telefonave 

mobil;  shkopinj për selfie (monopode/stabilizues që mbahen me dorë); telefona për 

incizim; korniza për fotografi digjitale; mikrofona; lidhës (i pajisjeve për përpunimin e të 

dhënave); aparatura për përpunimin e të dhënave; karta me qark të integruar (karta të 

mençura); transponder (pajisje për marrjen e radio sinjaleve dhe transmetimin e sinjalit të 

ndryshëm); kutia për altoparlantë; marrës të zërit (audio) dhe pamjes (video); video ekranet; 

pajisje për komunikim përmes rrjetit; mbështjellës për llaptop; telefona të mençur; bateri 

elektrike; ngarkues baterish; ngarkues mobil i baterive (bateri ri-ngarkuese); kompjuter 

tableta; llaptopa; kompjuterë notebook; çanta të përshtatura për llaptop; dëgjuese; dëgjuese 

për vesh; altoparlantë; media players portativ; aparatura për transmetimin e zërit; pajisje me 

kombinim të video kamerës dhe video incizuesit; kamera për fotografi; rripa për telefona 

celular; tastiera për kompjuterë; mi për kompjuter; këllëfë për telefona; byzylyk magnetik 

të koduar për identifikim; pajisje për matjen e hapave gjatë ecjes (pedometers) ; aparatura 

për monitorim elektrik; byzylyk të lidhur (pajisje matëse); sisteme operative për kompjuterë 

të regjistruar; programe kompjuterike (software që shkarkohen); aplikacione kompjuterike 

të software që shkarkohen; lente optike.   

 

 

 

(111)  24787 

(151)  23/04/2019 

(181)  17/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/31 

(591)  Ngjyrë e bardhë, e kuqe, e verdhë.  

(732)  DÜNYA FOOD İHRACAT 

İTHALAT SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Adalet Mah. Manas 

(540)   
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Bulvarı, No: 47 B, Kat: 40, İç Kapı: 4004, 

Bayraklı İZMİR, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
      

 
 

 

(511) 29   Ullinj dhe vajra ulliri. Mish, shpendë; produkte të përpunuara mishi, mish i 

përpunuar shpendësh   

 

 

 

(111)  24697 

(151)  28/03/2019 

(181)  17/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/32 

(732)  Krüger GmbH & Co. KG Senefelder 

Straße 44, 51469 Bergisch Gladbach, DE 

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

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; sago; kafe artificiale; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akull për ngrënie; mjaltë; 

shurup i artë; ëmbëlsues natyral, posaçërisht nga thaumatini dhe stevia; maja; pluhur për 

pjekje; krip; mustardë; uthull; salca (si mëlmesa); erëza; akull; akuj të ngrënshëm të 

pluhurosur dhe përgatitje për bërjen e akujve të ngrënshëm; çaj frutash dhe çaj bimësh, jo 

për çëllime mjekësore; çokollatë; mallra çokollate; ëmbëlsira; çamçakëz jo për çëllime 

mjekësore; kapuçino; pije nga kapuçino; pluhur për pije nga kapuçino; pije me bazë kafje; 

pije me bazë çaji; pije çaji me bazë frutash; pije me bazë të kakaos; pije çokollate; pije me 

bazë kafje, çaji dhe kakaos; pluhur pijesh që përmban kafe, kakao dhe/ose çokollatë; kafe e 

ftohtë (iced coffee); pluhur e kafes së ftohtë; krem nugat nga lajthitë; pasta nga kakao dhe 

lajthitë; gjëra ushqimore dietike për përdorim jo mjekësor me bazë të karbohidrateve 

dhe/ose roughage (ushqim fibroz bimor), poashtu i cili përmban vitamina, minerale, 

elementë gjurmësh të vetëm ose në kombinime, për aq sa janë të përfshirë në klasën 30; 

koncetrate kafeje; ekspreso; kapsula kafeje; doza kafeje; doza të ekspresos; të gjitha mallrat 

e lartëpërmendura në klasën 30 në formë instante (çasti), nëse është e mundur; pasta dhe 

ëmbëlsira; akull, akullore, jogurte dhe sherbete të ngrira; artikuj udhqimore të bëra nga 

ëmbëlsues për ëmbëlsim të deserteve; ëmbëlsues natyral   
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(111)  24624 

(151)  14/03/2019 

(181)  17/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/33 

(732)  SOPHARMA AD 16, Iliensko shose 

str. 1220 Sofia, BU 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  SEDAL M СЕДАЛ М 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgaditje farmaceutike dhe veterinare; përgaditje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor, ushqim për bebe; leukoplast, 

material për fashim   

 

 

 

(111)  24677 

(151)  21/03/2019 

(181)  24/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/45 

(591)  Ngjyrat e bardhë e zezë 

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

KK Pejë, KS 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

33   Pijet alkoholike përveç birrës.   

 

 

 

(111)  24678 

(151)  21/03/2019 

(181)  24/01/2027 

(210)  KS/M/ 2017/46 

(591)  E bardhë, gjelbër, hiri. 

(732)  “ULTRA COSMETICS” SH.P.K Fsh. 

Vitomericë KK Pejë, KS 

 

(540)   
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(511) 1   Kimikateve të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, si edhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikës të papërpunuara, 

plehërave, kompozime shuarjen e zjarrit; kalitje dhe përgatitjet me material saldimi; 

substanca kimike per ruajtjen e ushqimeve, substanca për rrezitje, ngjitëse të përdorura në 

industri.   

3   Preparate zbardhuese dhe substancave të tjera për përdorim në lavanderi, pastrim, 

ilustrim, preparate për pastrim dhe gërryerje sapun, parfume, vajra esenciale, kozmetike, 

kremra flokësh, pasta dhëmbësh   

5   Preparatet farmaceutike dhe veterinare, përgatitjet sanitare për qëllime mjeksore, 

substanca dietale të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje, llaçe, materiale 

për fashim, dyll dentar, dezinfektues, preparate për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, 

herbicide   

21   Enë kuzhine dhe vegla shtëpiake, krehërat dhe sfungjerët, brushat (përveç furçat 

ngjyrosëse), material për prodhimin e furçave, artikuj për pastrimin e sipërfaqeve, qelq i pa-

punuar ose i gjysëm-punuar (me perjashtim të qelqit të përdorur në ndërtesa), gota, 

porcelani dhe argjila nuk përfshihen në klasa të tjera   

 

 

 

(111)  24656 

(151)  19/03/2019 

(181)  17/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/328 

(300)  15839236  19/09/2016  SE 

(732)  LINDAB AB 269 82 Båstad, SE 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; materiale ndërtimi, elemente ndërtimi 

apo komponente ndërtimi nga metali apo në mënyrë themelore nga metali dhe aliazhet e 

tyre; ndërtesa të transportueshme nga metali; ndërsa nga çeliku; struktura muri nga metali; 

mure nga metali; veshje dhe mbulesa muri nga metali për ndërtime; pullaze metali; 

materiali kulmi dhe mbulesa nga metali; fleta dhe pllaka nga metali; produkte mbrojtëse të 

kulmeve metali duke përfshirë masa të sigurisë së kulmeve në forma të shkallëve, ura dhe 

binarë kulmi; pajisje dhe/instalime dhe pjesë dhe komponentë të tyre për kullimin e 

kulmeve të metalit, duke përfshirë ullukë, gypa përcjellës; pjesë bashkimi (lidhëse), varëse, 

shtrëngues, lakues, lidhëse, këpucë, këpucë kullimi, këpucë që përshtaten, bulona mbyllës, 

gypa degëzor të përshtatshëm, gypa lidhës, kurtha për fletë (pajisje për grumbullimin e 

fletave), kësulë bashkuese, kthesa, vidha; zgjatëse, pjesë të pipave dhe profile mbrojtëse; 

dyer nga metali apo në mënyrë themelore nga metali; vidha, gozhda, gozhda të vogla, pjesë 

metali dhe shirita për qëllime ndërtime; hekurishte, pjesë të vogla nga metali; pajisje 

shtrënguese nga metali; kapëse nga metali; mbështjellëse teleskopike për vidha; vidha dhe 

pjesë ngasëse për kapëse; sisteme ventilimi dhe pjesë përcjellëse të ventilimit nga metali 

apo në mënyrë themelore nga metali me ose pa vula mbyllëse, njomës, lidhëse; gypa, tuba, 

kanale nga metali; njomës të valvulave për kontrollimin e rrjedhës dhe përzierjes së 
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gazrave, grila, lidhëse, shtrëngues dhe pjesë të ngritura nga metali për përdorim në 

ventilim, kondicionim të ajrit, të ngrohjes së ajrit dhe sistemeve të nxjerrjes së gazrave; 

pjesë dhe pajisje për gjitha mallrat e lartpërmendura   

11   Aparate për ndricim, ngrohje, gjenerimin e avullit, ngrirjen, tharjen, ventilimin, 

pajisjen me uj dhe qëllime sanitare; Instalimet e ventilimit, kondicioner ajri, ngrohjeve dhe 

tharjeve të ajrit, aparate dhe sisteme si dhe pjesë për to dhe pajisje për të gjitha mallërat e 

lartëpërmendura; gypa, tuba, system tubash, kanale, system i kanaleve, kontrollimin e 

rrjedhes dhe valvulave të përzierjes së gazit, të gjitha pjesë të vetnilimit, kondicionerëve të 

ajrit, sistemeve të ngrohjes së-ajrit apo tharjes; shurdhues për sistemet e ventilimit; pjesë 

dhe pajisje për të gjitha mallërat e lartëpërmendur   

 

 

 

(111)  24833 

(151)  25/04/2019 

(181)  31/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/390 

(300)  62327/2016  07/10/2016  CH 

(732)  Karl Bubenhofer AG Hirschenstrasse 

26, 9201 Gossau SG, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  KABE 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale industriale   

2   Bojrëra, zmalt, llak; preparet anti-oksiduese (ndryshku); mbrojtës kundër kalbjes së 

drurit; materiale për ngjyrosje; mjete për grryerje; rëshirë natyrore e papërpunuar; metalet 

në fletëza dhe pluhur për piktorë, dekorator, shtypës për artiste; vulosës (llak); fiksues për 

bojëra (ngjyra të ujit); larjen (badigeon); fashë anti-gërryese; balsam Kanadez; nënmbulesa 

për shasisë të automjeteve; hollues për ngjyra; hollues për llak; hollues për pikturim; 

preparate lidhëse për pikturim; preparate mbrojtëse për metale, valanidh (sumac) për 

bojëra; terpentinë (hollues për ngjyra); bandazh bojërash i ripozicinueshem   

17   Substanca plastike, gjysëm të procesuara; material paketimi, ndaluese dhe izoluese; 

ngjyra izoluese; bandazh ngjitës për qëllime industrial; shirit rezistues ndaj ujit (duck tape); 

fleta plastike për përdorim si veshje të rënjes; rëshqirë akrilik (produkte-gjysmë të 

përfunduara); material për mbrojtjen nga zëri; material për izolim termal; materiale nga 

shkuma izoluese për përdorim në ndërtim dhe ndërtimtari; lesh guri për izolim; leukoplaste 

izolimi   

19   Materiale ndërtimore (jo-metalike);kabinë për ngjyrosjen me sprej, jo nga 

metali;leukoplaste të përfunduara të bëra nga rrëshqira artificiale e ngjyrosur;mveshës 

(material ndërtimore);llac, bitum;tuba të ngurtë jo-nga metali për ndërtimtari;ndërtesa jo-

metalike të transportueshme;skele;tabelë fibrash (fibreboard).”   
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(111)  24835 

(151)  25/04/2019 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/406 

(591)  e purpurtë dhe e kaltër e errët 

(732)  Essity Hygiene and Health Aktiebolag 

SE-405 03 Goteborg, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540) 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese;substanca për përdorim në lavenderi;detergjente;preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;produkte për kujdes të lëkurës, gjegjësisht 

krema, krema pastruese, krema hidratuese, losione për lëkurë, krema barrier, krema zinku, 

substanca për pastrimin e duarve, sapune, copa sapuni;produkte parfumerike, vajra 

esenciale;vajra për dush;shampone dhe kondicionerë;xhel flokësh;losione për pas 

rroje;pasta për dhëmbë;deodorante;letra për një përdorim dhe artikujt pambuku për pastrim, 

sanitari dhe qëllime kozmetike;mbushje pambuku;shkopinjë pambuku.   

5   Artikujt për një përdorim nga letra dhe pambuku të mbushur me losione farmaceutike 

për qëllime pastrimi dhe sanitare;vata ushqyese per gjokse;pelena për një përdorim;brekë 

pelenash;astare;tampone;peceta (peshqirë) sanitare dhe artikuj tjerë absorbues për qëllime 

sanitare;krema për qëllime farmaceutike;agjensë diagnostifikues për përdorime 

farmaceutike;komplete për pastrimin e plagëve që përbëhen nga pastrues mjekësor për 

plagë dhe fasha për plagë;leukoplaste, fasha, fasha për plagë, rripa mjekësor, fasha lidhëse 

për qëllime sanitare (dhe/apo qëllime mjekësore).   

9   Softuer kompjuterik në gjitha format që oërmbanë informata lidhur me gjitha aspektet e 

kujdësit shëndetësor, kujdesit personal, kujdesit ndaj mospërmbajtjes dhe kujdesit 

gjeriatrik;softuer kompjuterik lidhur me matjen e orarit të urinimit;aparate për transmetimin 

e të dhënave;pajisje për ruajtjen e të dhënave;pajisje dhe aksesorë për procesimin e të 

dhënave, pajisje komunikimi;sensorë dhe detektorë;softuer për analizimin e menaxhimit të 

biznesit dhe shërbimeve të konsumatorëve për qëllime të analizimit të të dhënave të trafikut 

dhe vizitorëve, nivelit të konsumimit dhe stokut;softuer për drejtimin dhe optimizimin e 

operacioneve, softuer për përmirësimin e cilësisë;softuer për ofrimin e informatave për 

konsumatorët dhe personelin lidhur me të dhënat e trafikut dhe vizitorëve, nivelin e 

konsumimit dhe stokut;softuer në formë të aplikacioneve;sisteme kompjuterike për 

kontrollim automatik të ventilimit, aparateve për pastrimin e ajrit dhe freskimin e ajrit dhe 

instalimeve të tyre, të aparateve dhe instalimeve sanitare, në veçanti të tualeteve, oturakëve 

(instalimeve sanitare), të vazove për larje, të aparateve për tharjen e duarve, të aparateve 

furnizuese me peceta, aparateve furnizuese me sapune, aparateve që japin letër tualeti, 

kontejnerëve me aerosol.   

10   Fashime mbështetëse ortopedike dhe fasha lidhëse ortopedike si dhe atikuj (çorapë) 

trikotazhi;çorapë mjekësore kompresuese, triko dhe çorapë të shkurta, çorapë mjekësorë 

mbështetëse;shirita derdhës dhe fasha lidhëse për qëllime ortopedike;paftë metalike për 

allçi për qëllime kirurgjike;artikuj ortopedie;materiale mbushëse për qëllime ortopedike (të 

përfshira në këtë klasë).   



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

46 

 

16   Letra dhe artikuj letre, gjegjësisht: fshirëse, tharëse letre, lecka për pastrim dhe lecka 

pastrimi nga letra në formë të rulove dhe të paraformuara; fshirëse nga celuloza; peshqirë 

letre, facoleta letre, peceta letre, rulo kuzhine dhe rulo me letra tualeti të bëra nga letra; 

dorëza pastrimi të bëra nga letra; torba dhe qese nga letra dhe plastika; mbulesa mbrojtëse 

të bëra nga letra; mbulesa mbrojtëse të bëra nga letra me shtresa plastike; grykësje; lecka 

letre për tavolina   

20   Banak jo-metalik të fiksuar, mbajtës dhe aparate nxjerrëse për produkte të bëra nga 

letra, siç janë peshqirët, salvetat, rulot e kuzhinës dhe rulo me tualeti me letra;paketime të 

bëra nga letra apo plastika;mateiale plastike për paketimin e sapunit, agjensëve për largimin 

e yndyrës, detergjentit.   

21   Banak, mbajtës, kontejnerë dhe aparate nxjerrëse për letër, peshqirë letre, sapuni të 

lëngshëm, freskuesve të ajrit dhe pajimeve tjera shtëpiake, të kuzhinës dhe produkteve të 

tualetit;kova, kova për produkte sanitare, lecka pastrimi;pajisje shtëpiake dhe të kuzhinës si 

dhe kontejnerë (jo nga metalët e çmuara apo të veshura me to).   

24   Pëlhura të thurura dhe mallra tekstili jo të përfshira në klasat tjera;çarçafë krevati dhe 

tavoline, të thurura, jo të thurura apo edhe të kombinuara me letër;mbulesa krevati dhe 

tavoline, çarçaf.   

35   Shërbime të informatave të biznesit të ofruara nga një databazë kompjuterike online 

apo interneti;shpërndarje të mostrave;sistematizim të të dhënave në baza të të dhënave.   

38   Ofrime të qasjes në përpilimet e informatave nga databazat kompjuterike në çështjet 

lidhur me kujdesin shëndetësor, kujdesin higjienik dhe kujdesin gjeriatrik;ofrime të qasjes 

në një rrjet kompjuterik global për transferimin dhe shpërndarjen e informative.   

41   Edukim;shërbime edukimi lidhur me kujdesin personal, kujdesin shëndetësor dhe 

kujdesin gjeriatrik;aranzhime dhe mbajtje të seminarëve edukativ në lidhje me kujdesin 

personal, kujdesin shëndetësor dhe kujdesin gjeriatrik.   

42   Shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale në fushën e industrisë së letrës 

përfshirë fushën e produkteve të letrrës dhe pambukut për qëllime shtepiake, higjienike, 

sanitare dhe kozmetike;konsulencë për sigurimin e cilësisë;këshilla dhe analiza lidhur me 

përmirësimin e cilësisë lidhur me analizimin e të dhënave të trafikut dhe vizitorëve, 

niveleve të konsumimit të produkteve dhe stokut.   

44   Kujdes shëndetësor;shërbime konsulence lidhur me shëndetin;shërbime për planifikim, 

organizim dhe monitorim të kujdesit shëndetësor të individualizuar, duke përfshirë 

shërbime të tilla që ofrohen online apo përmes internetit;kujdes higjienik dhe kujdes 

bukurie për njerëzit.   

 

 

 

(111)  24836 

(151)  25/04/2019 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/407 

(591)  e purpurtë dhe e kaltërt e errët 

(732)  Essity Hygiene and Health Aktiebolag 

SE-405 03 Goteborg, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

(540)   
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(511) 3   Preparate zbardhuese;substanca për përdorim në lavenderi;detergjente;preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;produkte për kujdes të lëkurës, gjegjësisht 

krema, krema pastruese, krema hidratuese, losione për lëkurë, krema barrier, krema zinku, 

substanca për pastrimin e duarve, sapune, copa sapuni;produkte parfumerike, vajra 

esenciale;vajra për dush;shampone dhe kondicionerë;xhel flokësh;losione për pas 

rroje;pasta për dhëmbë;deodorante;letra për një përdorim dhe artikujt pambuku për pastrim, 

sanitari dhe qëllime kozmetike;mbushje pambuku;shkopinjë pambuku.   

5   Artikujt për një përdorim nga letra dhe pambuku të mbushur me losione farmaceutike 

për qëllime pastrimi dhe sanitare;vata ushqyese per gjokse;pelena për një përdorim;brekë 

pelenash;astare;tampone;peceta (peshqirë) sanitare dhe artikuj tjerë absorbues për qëllime 

sanitare;krema për qëllime farmaceutike;agjensë diagnostifikues për përdorime 

farmaceutike;komplete për pastrimin e plagëve që përbëhen nga pastrues mjekësor për 

plagë dhe fasha për plagë;leukoplaste, fasha, fasha për plagë, rripa mjekësor, fasha lidhëse 

për qëllime sanitare (dhe/apo qëllime mjekësore).   

9   Softuer kompjuterik në gjitha format që oërmbanë informata lidhur me gjitha aspektet e 

kujdësit shëndetësor, kujdesit personal, kujdesit ndaj mospërmbajtjes dhe kujdesit 

gjeriatrik;softuer kompjuterik lidhur me matjen e orarit të urinimit;aparate për transmetimin 

e të dhënave;pajisje për ruajtjen e të dhënave;pajisje dhe aksesorë për procesimin e të 

dhënave, pajisje komunikimi;sensorë dhe detektorë;softuer për analizimin e menaxhimit të 

biznesit dhe shërbimeve të konsumatorëve për qëllime të analizimit të të dhënave të trafikut 

dhe vizitorëve, nivelit të konsumimit dhe stokut;softuer për drejtimin dhe optimizimin e 

operacioneve, softuer për përmirësimin e cilësisë;softuer për ofrimin e informatave për 

konsumatorët dhe personelin lidhur me të dhënat e trafikut dhe vizitorëve, nivelin e 

konsumimit dhe stokut;softuer në formë të aplikacioneve;sisteme kompjuterike për 

kontrollim automatik të ventilimit, aparateve për pastrimin e ajrit dhe freskimin e ajrit dhe 

instalimeve të tyre, të aparateve dhe instalimeve sanitare, në veçanti të tualeteve, oturakëve 

(instalimeve sanitare), të vazove për larje, të aparateve për tharjen e duarve, të aparateve 

furnizuese me peceta, aparateve furnizuese me sapune, aparateve që japin letër tualeti, 

kontejnerëve me aerosol.   

10   Fashime mbështetëse ortopedike dhe fasha lidhëse ortopedike si dhe atikuj (çorapë) 

trikotazhi;çorapë mjekësore kompresuese, triko dhe çorapë të shkurta, çorapë mjekësorë 

mbështetëse;shirita derdhës dhe fasha lidhëse për qëllime ortopedike;paftë metalike për 

allçi për qëllime kirurgjike;artikuj ortopedie;materiale mbushëse për qëllime ortopedike (të 
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përfshira në këtë klasë).   

16   Letra dhe artikuj letre, gjegjësisht: fshirëse, tharëse letre, lecka për pastrim dhe lecka 

pastrimi nga letra në formë të rulove dhe të paraformuara;fshirëse nga celuloza;peshqirë 

letre, facoleta letre, peceta letre, rulo kuzhine dhe rulo me letra tualeti të bëra nga 

letra;dorëza pastrimi të bëra nga letra;torba dhe qese nga letra dhe plastika;mbulesa 

mbrojtëse të bëra nga letra;mbulesa mbrojtëse të bëra nga letra me shtresa 

plastike;grykësje;lecka letre për tavolina.   

20   Banak jo-metalik të fiksuar, mbajtës dhe aparate nxjerrëse për produkte të bëra nga 

letra, siç janë peshqirët, salvetat, rulot e kuzhinës dhe rulo me tualeti me letra;paketime të 

bëra nga letra apo plastika;mateiale plastike për paketimin e sapunit, agjensëve për largimin 

e yndyrës, detergjentit.   

21   Banak, mbajtës, kontejnerë dhe aparate nxjerrëse për letër, peshqirë letre, sapuni të 

lëngshëm, freskuesve të ajrit dhe pajimeve tjera shtëpiake, të kuzhinës dhe produkteve të 

tualetit;kova, kova për produkte sanitare, lecka pastrimi;pajisje shtëpiake dhe të kuzhinës si 

dhe kontejnerë (jo nga metalët e çmuara apo të veshura me to).   

24   Pëlhura të thurura dhe mallra tekstili jo të përfshira në klasat tjera;çarçafë krevati dhe 

tavoline, të thurura, jo të thurura apo edhe të kombinuara me letër;mbulesa krevati dhe 

tavoline, çarçaf.   

35   Shërbime të informatave të biznesit të ofruara nga një databazë kompjuterike online 

apo interneti;shpërndarje të mostrave;sistematizim të të dhënave në baza të të dhënave.   

38   Ofrime të qasjes në përpilimet e informatave nga databazat kompjuterike në çështjet 

lidhur me kujdesin shëndetësor, kujdesin higjienik dhe kujdesin gjeriatrik;ofrime të qasjes 

në një rrjet kompjuterik global për transferimin dhe shpërndarjen e informative.   

41   Edukim;shërbime edukimi lidhur me kujdesin personal, kujdesin shëndetësor dhe 

kujdesin gjeriatrik;aranzhime dhe mbajtje të seminarëve edukativ në lidhje me kujdesin 

personal, kujdesin shëndetësor dhe kujdesin gjeriatrik.   

42   Shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale në fushën e industrisë së letrës 

përfshirë fushën e produkteve të letrrës dhe pambukut për qëllime shtepiake, higjienike, 

sanitare dhe kozmetike;konsulencë për sigurimin e cilësisë;këshilla dhe analiza lidhur me 

përmirësimin e cilësisë lidhur me analizimin e të dhënave të trafikut dhe vizitorëve, 

niveleve të konsumimit të produkteve dhe stokut.   

44   Kujdes shëndetësor;shërbime konsulence lidhur me shëndetin;shërbime për planifikim, 

organizim dhe monitorim të kujdesit shëndetësor të individualizuar, duke përfshirë 

shërbime të tilla që ofrohen online apo përmes internetit;kujdes higjienik dhe kujdes 

bukurie për njerëzit.   

 

 

 

(111)  24596 

(151)  11/03/2019 

(181)  06/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/424 

(732)  KARBOSAN ZIMPARA TAŞI 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Halkalı Yolu 

No.: 267 Sefaköy, İstanbul, TR 

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

(540)   
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Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe pastrim;parfemeri;kozmetika;aroma;deodoranse për 

përdorim personal dhe  kafshë;sapun;preparate për trajtimin e dhëmbëve;preparate 

shkëlqyëse;rroba shkëlqyëse ,letër shkëlqyese,guri shkëlqyes(shtuf) ,pasta dhëmbesh për 

shkëlqim;përgatitjet  lustruese për   lëkurë, plastikë, metal dhe dru.   

7   Makina, vegla dhe robotë industrialë për të punuar dhe formësuar drurin, metalin, qelqin 

dhe materialet plastike dhe mineralet, makina ndërtimtarie, mekanizma robotik të cilët kanë 

funksion të njejtë, makina për ngritje, bartje dhe transportim, mekanizma robotik të cilët 

kanë funksion të njejtë (duke përfshirë ashensorë, shkalla lëvizëse, peshëngritëse) makina 

dhe mekanizma robotik në lëminë e bujqësisë, blegtorisë për procesimin e përpunimit të 

drithërave, frutave, perimeve, ushqimit, motor, motor elektrik, pjesë të tyre dhe pajisje 

përveç për automjete tokësore, koordinatat (kushineta) sferik dhe koordinatat (kushinetat në 

form rrethore), makina për montimin dhe demontimin e gomave, alternator (që janë 

gjenerator me energji alternative), gjenerator, gjenerator të energjisë elektrike, gjenerator 

solarë, makina për lyerje, pistoletë automatike për ngjyrosje me sperkatje, makina elektrike 

për shpim dhe shpuese për makina për shpim, pistoletë elektrike për ngjitës, pistoleta me 

ajrin e komprimuar-ngjeshur ose makina  për spërkatje të lëngshme, shpuese dore elektrike, 

sharra motorike, të dorës, makina për shpuarje, turjela spirale (burgi), pompat e ajrit të 

kompresuar, kompresor, instalime për pastrimin e automjeteve dhe robot të cilët kanë 

funksionin e njejët si makinat  dhe veglat e lartë përmendura, makinat për saldim dhe robot 

të cilët kanë funksionin e njejët si makinat e përmendura, makina për shtypje, makina për 

mbushje, vendosjen e tapave dhe mbyllje si dhe makina për përpunimin final, makina për 

etiketa, sitë (ndarëse) dhe robot dhe mekanizma robotik të cilët kanë funksionin e njejët si 

dhe makinat dhe veglat e përmendura më lartë, makina për tekstil, makina të qepjes dhe 

robot industrial të cilët kanë funksionin e njejtë si makinat e përmendura me lartë, pompa, 

përveç pjesëve të makinave ose motorëve, aparate shtëpiake për prerje, mprehje, bluarje, 

copetim apo prerje të holle dhe grimëcim, makina për pastrim (duke përfshirë edhe makina 

për pastrimin e rrobave), makina për pastrimin e enëve, makina për tharje (të rrobave), 

makina elektrike, thithëse dhe pjesë të tyre për pastrimn e dyshemesë, tepihave dhe 

tapiserive, vegla që levizin me perdorimin e motorit dhe vegla për makina, rrotat mprehëse 

dhe gërryese, makina për bluarje, rrota për grryerje, pllaka për prerje, pllaka për gërryerje 

dhe bluarje, pllaka diamanti, disqe graniti, makina për mprehje, aparate dhe makina për 

prerje, makina dhe aparate për saldim, flakadarë për saldim (jo elektrik), flakadare për 

prerje, makina për përpunimin e metalit-drurit-plastikes, tuba (gypa) mprehes për fryerje, 
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tuba (gypa) për saldim, material gërryes jo nga tjerri (jo i endur), material  gërryes i 

mveshur (shtesorë), rrota me fletëza, disqe me fletëza, disqe me fibra.   

8   Pirunj, lugë, thika dhe pajisje jo elektrike të kuzhines për prerje, copetim, dhe qerim 

(heqjen e levozhgave) duke përfshirë edhe ato të punuar nga metalet fisnike, pajisje për 

prerje dhe shpuarje, vegla dhe pajisje për perdorim përsonal për rroje, depilim, manikyr, 

pedikyr, produkte për kujdesin e bukurisë të përfshira në këtë klasë (duke përfshirë 

gërshërë);vegla për përdorim me dorë të cilat përdoren në riparimin e makinave, veglave 

dhe automjeteve, ndërtimtari, bujqësi, hortikultur dhe pylltari;shirita gërryes;gurë për 

mprehje.   

 

 

 

(111)  24645 

(151)  15/03/2019 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/503 

(732)  Shqiprim Pestisha “PR Consulting” 

Sh.p.k. Lagja Emshir, Komp.2A, Lok.B2, , 

KS 

 
 

(540)  TOK Services 

 
 

     

 
 

 

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

menaxhim biznesi; Përgatitje rrogash;Llogarimbajtje; Asistenc Menaxhim 

biznesi;Sherbime prokurimi për të tjerët (blerje mallrash dhe sherbimesh për biznese tjera); 

Menaxhim (sherbime këshillimore për biznesin)   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurisë së Patundshme 

Analiza financiare ;Menaxhim financiar   

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. Këshillim arkitekturor 

   

 

 

(111)  24538 

(151)  06/03/2019 

(181)  25/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/539 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation)  One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

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

 
 

(540)  TELOMODIF 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane.   
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(111)  24540 

(151)  06/03/2019 

(181)  26/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/545 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

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

 
 

(540)  ZAKTELOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  24537 

(151)  06/03/2019 

(181)  26/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/546 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  FONTELVO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  24541 

(151)  06/03/2019 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/547 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  PACTELOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   
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(111)  24536 

(151)  06/03/2019 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/548 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  RETELPRI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane.    

 

 

 

(111)  24539 

(151)  06/03/2019 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/549 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  NURSPRANA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore   

 

 

 

(111)  24765 

(151)  17/04/2019 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/560 

(732)  KOMATSU LTD. 3-6, 2-chome 

Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   
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(511) 4   Vajra dhe yndyra minerale për qëllime industriale [jo për karburantë];vajra 

motorike;vajra dhe yndyra jo-minerale për qëllime industriale [jo për 

karburantë];lubrifikantë;përbërje për thithje, njomje dhe lidhje të pluhurit;karburantë (duke 

përfshirë lëndë djegëse) dhe ndriçues;vajra hidraulike;karburantë të ngurtë;karburante të 

lëngshme;benzinë;naftë;vaj gaz;vaj i papërpunuar;vajra të rënda;naftë 

artificiale;kerozinë;lëndë të metilizuara për karburantë [alkohole të denatyralizuara të 

karburantëve];benzinë [karburantë];lëndë djegëse të benzinës.”   

6   Artikuj nga metali; bulona nga metali; susta nga metali, jo elemente të makinave; 

valvula nga metali, jo elemente të makinave; bashkues të gypave nga metali; fllanxha nga 

metali; tabela emrash nga metali   

7   Makina për punimin e metalit dhe vegla të makinave për punimin e metalit si dhe pjesët 

dhe pjesët e tyre montuese; makina dhe aparate për minim si dhe pjesë dhe pjesë montuese 

për to; makina dhe aparate ndërtimi si dhe pjesë dhe pjesë montuese për to; makina dhe 

aparate për ngarkim-shkarkim si dhe pjesë dhe pjesë montuese për to; makina bujqësore, 

pajisje bujqësore përpos atyre që operohen me dorë si dhe pjesë dhe pjesë montuese për to; 

makina dhe aparate për pylltari si dhe pjesë dhe pjesë montuese për to; filtra [pjesë të 

makinave apo motorëve]; lëvizësit kryesor jo-elektrikë, jo për automjete që lëvizin në tokë, 

dhe pjesë të lëvizësve kryesor jo-elektrikë; motorë [përpos për automjete që lëvizin në 

tokë]; pjesë të motorëve; turbina jo për automjete që lëvizin në tokë; ingranazhe për makina 

[jo për automjete që lëvizin në tokë]; boshte, akse, shtylla, kushineta, kanxha, shufra, shufra 

të dhëmbëzuara, mekanizma friksioni, intensifikues hidraulikë, rripa transmisioni [të gjitha 

mallrat e përmendura jo për automjete që lëvizin në tokë]; transmisione për makina; makina 

dhe aparate për ngjeshjen e mbeturinave si dhe pjesë dhe pjesë montuese për to; makina 

dhe aparate për dërrmimin e mbeturinave si dhe pjesë dhe pjesë montuese për to   

9   Makina dhe aparate elektronike, si dhe pjesët e aksesorët e tyre; makina elektronike, 

aparate dhe pjesët e tyre për sisteme monitorimi nga distanca; sisteme pa tela për kontrollë 

nga distanca dhe pajisje për automjete; makina dhe aparate telekomunikimi, si dhe pjesët e 

aksesorët e tyre; softuer kompjuterik dhe harduer kompjuterik; programe kompjuteri; 

programe kompjuteri për procesim të të dhënave; programe kompjuteri për riparim dhe 

mirëmbajtje të makinave dhe aparateve për punimin e metalit, makinave dhe aparateve për 

ndërtim, makinave dhe aparateve për ngarkim-shkarkim, makinave dhe aparateve për 

minim, makinave dhe pajisjeve bujqësore, makinave dhe aparateve të pylltarisë; programe 

kompjuteri për menaxhimin e pozitës dhe baterisë, statusin operacional dhe informatave të 
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mirëmbajtjes të makinave dhe aparateve për punimin e metalit, makinave dhe aparateve të 

ndërtimit, makinave dhe aparateve për ngarkim-shkarkim, makinave dhe aparateve për 

minim, makinave dhe pajisjeve bujqësore, makinave dhe aparateve të pylltarisë; tablet 

kompjutera dhe pjesë e aksesorë për to; terminale të tablet kompjuterave për matjen e 

statusit operacional të veglave të makinave dhe për grumbullimin e të dhënave operative të 

veglave të makinave përmes instalimit në vegla të makinave, si dhe pjesë e aksesorë për to; 

aparate të kontrollit elektrik, testimit dhe monitorimit, si dhe pjesë e aksesorë për to; bateri 

dhe celula; kuti për bateri; kondensatorë; bateri; terminale për bateri; bateri për automjete; 

mbushës për bateri të automjeteve, si dhe pjesë e aksesorë për to; makina dhe instrumente 

matëse apo testuese, si dhe pjesë e aksesorë për to; makina dhe instrumente vëzhguese, si 

dhe pjesë e aksesorë për to; makina dhe aparate për shpëndarjen apo kontrollin e energjisë; 

monitorë LCD; monitorë për kompjuterë; monitorë me prekje; monitorë për tabletë; panele 

të ekraneve të ndritshme; monitorë të ekranëve për kompjuterë; ekrane numerike 

elektronike; pajisje elektrike kontrolluese; kontrollues të ngarkesës elektrike; kontrollues 

elektronik të energjisë; kontrollues elektronik të shpejtësisë; sensorë të shtypjes; 

kondensatorë; kuti kapaciteti; softuer i incizuar me programe kompjuterike; konektorë 

[elektriciteti]; konektorë elektronik; tela dhe kabllo elektrike; sensorë [aparate matëse], 

përpos për përdorim mjekësor; sensorë optik   

12   Motorë për automjete që lëvizin në tokë;ingranazhe për automjete që lëvizin në 

tokë;boshte, akse, shtylla, kushineta, kanxha, shufra, ingranazhe të dhëmbëzuara, 

mekanizma friksioni dhe rripa transmisioni [të gjitha mallrat e përmendura për automjete që 

lëvizin në tokë];transmisione për automjete që lëvizin në tokë;automobila si dhe pjesë e 

pjesë montuese për to;kamionë mbeturinash si dhe pjesë e pjesë montuese për to;traktorë si 

dhe pjesë e pjesë montuese për to;kamionë si dhe pjesë e pjesë montuese për to;kamionë 

piruni si dhe pjesë e pjesë montuese për to   

 

 

 

(111)  24569 

(151)  07/03/2019 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/561 

(591)  E kuqe, e artë 

(732)  Red Bull GmbH Am Brunnen 1,  

5330 Fuschl am See, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje; këpucë; mbulesa për kokë   

28   Lojra; artikuj lodrash; artikuj për gjimnastikë; artikuj dhe pajisje për sport; zbukurime 
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për bredh; zbukurime festive dhe bredha artificial; aparate të vend-shtigjeve dhe vendeve 

për lojra; lodra; risi për festa; makina loje për bixhoz; aparate për lojra; makina për video 

lojra; makina për video lojra pasazhi; makina automatike për argëtim dhe që funksionojnë 

me monedha; makina të lojrave të fatit [makina loje]; video lojra që mbahen në dorë; lojra 

me ekrane të kristalit të lëngshëm e që mbahen në dorë; amutomjete model të zvogëluara; 

automjete lodër; drona [lodra]“.   

32   Birrë; ujë mineral; ujë i gazuar; pije joalkoholike; pije dhe lëngje frutash; shurup për 

bërjen e pijeve; përgatitje për bërjen e pijeve   

41   Shërbimet e edukimit; mbajtja e trajnimeve; argëtim; aktiviteteve sportive dhe 

kulturore; publikime dhe raportime; organizim të konferencave, ekspozitave dhe garave; 

bixhoz; produksion audio dhe video, si dhe fotografi; sport dhe fitnes; shërbime të 

bibliotekave; përkthim dhe interpretim; organizime të ekipeve të garave dhe sportive për 

pjesmarrje në gara; produksione të filmit, përpos filmave reklamues; shërbime të lojës të 

ofruara nga një rrjet kompjuterik online   

43   Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve; akomodimit të përkohshëm; hotele, hostele 

dhe shtëpi konviktesh, akomodime pushimi dhe për turistë; çerdhe për femijë, hapësira për 

kujdes ditor dhe kujdes për të moshuarit; hapësira për evente dhe hapësira për zyrë të 

përkohshme dhe për takime; akomodim për kafshë; dhënie me qira të mobiljeve, çarçafëve 

dhe takëmeve për tavolina; furnizim me ushqime   

 

 

(111)  24602 

(151)  12/03/2019 

(181)  27/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/562 

(591)  E kuqe, e artë 

(732)  Red Bull GmbH Am Brunnen 1,  

5330 Fuschl am See, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate kimike për përdorim në industri; preparate kimike për përdorim në 

shkencë; preparate kimike për përdorim në fotografi; preparate kimike për përdorim në 

bujqësi; preparate kimike për përdorim në hortikulturë; preparate kimike për përdorim në 

pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar; plastikë e papërpunuar; plehëra organike; 

përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje; preparate për saldim; substanca kimike 

për konzervimin e gjërave ushqimore; substanca për regjie; ngjitës për përdorim në industri; 

mjete filtruese të bëra nga substancat kimike dhe jo-kimike të përfshira në këtë klasë; 

preparate kimike dhe materiale për film, fotografi dhe printim; fertilizues; detergjent për 

përdorim në prodhimtari dhe industri; substanca kimike, materiale kimike dhe preparate 
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kimike, dhe elemente natyrale; kripra për qëllime industriale; rrëshira të papërpunuara dhe 

sintetike; niseshte për përdorim në prodhimtari dhe industri; stuko dhe filter dhe pasta për 

përdorim në industri; përbërje kimike dhe organike për përdorim në prodhimin e ushqimit 

dhe pijeve   

2   Bojra dhe shpërlarje; zmalt; llak; mjete për mbrojtjen nga ndryshku; mjete për mbrojtjen 

nga kalbja e drurit; materiale për ngjyrosje; mjete për gërryerje; rëshirë natyrore e 

papërpunuar; metale në formë të fletëzave për përdorim në pikturim, dekorim, shtypje dhe 

art; ngjyra, materiale për ngjyrosje, pigmente dhe bojra; mjete ngjyrosëse për ushqim dhe 

pije; stërhollues dhe trashës për shtresa të lyerjes, ngjyra dhe bojra; shtresa   

3   Preparate zbardhuese dhe për përdorim në lavenderi; preparate për lavenderi; preparate 

pastruese dhe aromatizuese; preparate lustruese; preparate fërkuese; preparate për gërryerje; 

sapune; produkte parfumerike; vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; produkte 

kozmetike; losione për flokë; pastë dhëmbësh; produkte për tualet; preparate për 

rregullimin e kafshëve; dyll rrobaqepësi; dyll këpuctari   

4   Vajra industriale; yndyra industriale; lubrifikante; përbërje lagëse dhe lidhëse për 

absorbimin e pluhurit; karburante (duke përfshirë vajra motorike); ndriçues; qirinjë dhe 

fitila për ndriçim; energji elektrike; vajra konzervuese për ndërtimari apo lëkurë   

5   Preparate farmaceutike dhe ilaçe natyrale; preparate mjekësore; preparate veterinare; 

preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim dietal i adoptuar për përdorim mjekësor; 

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor; ushqim dietal i adoptuar për 

përdorim veterinar; substanca dietike të adoptuara për përdorim veterinar; ushqim për 

foshnje; shtesa ushimore për njerëz; shtesa ushqimore për kafshë; leukoplaste; materiale për 

lidhje; materiale për mbushje të dhëmbëve; dyll dental; dezinfektues; preparate për mbytjen 

e paraziteve; fungicide; herbicide; preparate dhe artikuj dental; preparate dhe artikuj 

higjienik; preparate dhe artikuj për kontrollimin e insketëve të dëmshëm; preparate 

diagnostifikuese; lidhje, mbulesa dhe aplikues mjekësor; preparatë që përmbajnë kafeinë 

për përdorim stimulativ; shtesa ushqimore; shtesa vitaminash; cigare pa duhan për qëllime 

mjekësore   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; material metalik për ndërtimtari; ndërtesa të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarët e hekurudhave; kablla dhe tela 

jo-elektrik nga metalet e zakonshme; hekurishte; paisje të vogla nga metali; gypa dhe tuba 

metalik; kasaforta; minerale; materiale ndërtesash dhe ndërtimi dhe elemente nga metali; 

artikuj nga metali; dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritaresh nga metali; struktura nga 

metali; statuja dhe vepra arti nga metalet e zakonshme; konteinerë dhe artikuj transporti dhe 

paketimi, nga metali; kapaë për shishe nga metali; mbyllje të shisheve nga metali; tabela 

shenjash nga metali; tabela regjistrimi nga metali   

7   Makina vegëltore; motorë [përpos mjeteve për lëvizje në tokë]; kopllungje dhe rripa 

transmisioni [përpos mjeteve për lëvizje në tokë]; makina bujqësore të ndryshme nga ato që 

veprojnë me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike që operojnë me para; pajisje 

bujqësore, për gërmim, ndërtim, nxjerrje të vajit dhe gazit, dhe minim; pompa, kompresorë 

dhe flladitës; robotë; gjeneratorë të rrymës; pajisje për lëvizje dhe manovrim; makina dhe 

vegla makinash për trajtimin e materialeve si dhe për prodhimtari; makina shpërndarëse; 

makina për fshierje, pastrim, larje dhe rrobalarje; makina për mbushje; makina ndërtimi; 

buldozerë; makina printimi; etiketues [makina]; makina për rrobaqepje; makina letrash; 

makina instalimi; prerës [makina]; makina saldimi; makina për industrinë e tekstilit; 

makina për paketim; makina bujqësore   
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8   Vegla dhe instrumente dore [që operojnë me dorë]; vegla për përgatitjen e ushqimit, të 

kuzhinës, thika dhe takëm kuzhine; armë anësore; brisqe; vegla higjienike dhe të bukurisë 

për njerëz dhe kafshë; armë me tehë dhe të topitura; vegla dhe instrumente për trajtimin e 

materialeve, dhe për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtje; mjete për ngritje   

9   Aparate dhe instrumente shkencore; aparate dhe instrumente detare; aparate dhe 

instrumente vëzhgimi; aparate dhe instrumente fotografimi; aparate dhe instrumente 

kinematografike; aparate dhe instrumente optike; aparate dhe instrumente peshuese; aparate 

dhe instrumente matëse; aparate dhe instrumente sinjalizuese; aparate dhe instrumente 

kontrolluese [mbikëqyrja]; aparate dhe instrumente jetë-shpëtuese; aparate dhe instrumente  

për mësimdhënie; aparate dhe instrumente për përçimin e elektricitetit; aparate dhe 

instrumente për ndryshimin e elektricitetit; aparate dhe instrumente për transformimin e 

elektricitetit; aparate dhe instrumente për akumulimin e elektricitetit; aparate dhe 

instrumente për rregullimin e elektricitetit; aparate dhe instrumente për kontrollimin e 

elektricitetit; aparate për incizimin e zërit; aparate për transmetimin e zërit; aparate për 

riprodhimin e zërit; aparate për incizimin e imazheve; aparate për  transmetimin e 

imazheve; aparate për riprodhimin e imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe 

incizuese; kompakt discqe; DVD; media dixhitale incizuese; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave; makina llogaritëse; pajisje për 

përpunimin e të dhënave; kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate për shuarjen e zjarrit; 

përmbajtje e incizuar; pajisje të teknologjisë informative dhe audiovizuele; magneta, 

magnetizues dhe demagnetizues; pajisje për trajtim që përdorin elektricitetin; aparate, 

instrumente dhe kabllo për elektricitet; pajisje optike, zmadhues dhe korrigjues; pajisje të 

sigurisë, sigurimit, mbrojtjes dhe sinjalizimit; pajisje për zhytje; pajisje për navigim, 

udhëzim, gjurmim, shënjim dhe bërjen e hartave; instrumente, indikatorë dhe kontrollues 

për matje, zbulim dhe monitorim; aparate të hulumtimit shkencor dhe laboratorik, aparate 

dh simulatorë edukativ; telefona mobil; SIM kartela; softuer për telefona mobil; programe 

kompjuterike për lojra ndërvepruese multimediale; media pllejer portativ; data bartës të 

lëzueshëm nga makinat; programe kompjuterike [programe], të incizuara; softuer për lojra 

kompjuterike; veshje mbrojtëse [parzmore trupi]; syze mbrojtëse; maska mbrojtëse; 

helmeta mbrojtëse; syze; syze dielli; syze për sport; kufje; mbështjellëse për telefona të 

mençur (smartfona); këllëfe për telefona të mençur (smartfona); shkop për foto selfi 

[monopod që mbahen në dorë]; syze të mençura; ora të mençura; çorapë ere për tregimin e 

drejtimit të erës; shenja ndriçuese; tabela elektronike të njoftimit; zmadhues zëri; ndjekës të 

aktiviteteve e që mund të vishen   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike; aparate dhe instrumente mjekësore; aparate dhe 

instrumente dentare; aparate dhe instrumente veterinare; gjymtyrë artificiale; sy artificial; 

dhëmbë artificial; artikuj ortopedik; materiale për qepje të plagëve; pajisje për terapi 

fizikale; pajisje për mbrojtjen e dëgjimit; mjetë ndihmëse për ushqim dhe biberona; mjete 

ndihmëse për seks; mobilje dhe shtretër mjekësor, pajisje për lëvizjen e pacientëve; veshje 

mjekësore; implante prostetike dhe artificiale; materiale ndihmëse ortopedike dhe të 

lëvizshmërisë   

11   Aparate për ndriçim; aparate për ngrohje; aparate për gjenerimin e avullit; aparate për 

gatim; aparate për ftohje; aparate për tharje; aparate për ventilim; aparate për furnizim me 

ujë; aparate për qëllime sanitare; qynga dhe instalime për bartjen e gazrave të shkarkimit; 

pajisje për rrezitje në diell; instalime sanitare, pajisje për furnizim me ujë dhe kanalizime; 

djegës, bojlerë dhe ngrohës; ndriçime dhe reflektorë ndriçimi; pajisje për trajtimin dhe 
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zierjen, ngrohjen, dhe ftohjen e ushqimit dhe pijeve; vatër oxhaku; filtra për përdorim në 

industri dhe shtëpi; instalime trajtimi industrial; pajisje për ngrohje dhe tharje personale; 

instalime për tharje; pajisje për ftohje dhe ngrirje; aksesorë rregullues dhe sigurues për 

instalime të ujit dhe gazit; instalime nukleare; pajisje (ambient) për ngrohje, ventilim, si dhe 

kondicionim dhe pastrim të ajrit; ndezës   

12   Automjete dhe mjete transporti; aparate për lëvizje në tokë; aparatë për lëvizje në ajër; 

aparate për lëvizje në ujë; pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në ajë dhe 

automjete që lëvizin në hapësirë; pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në ujë; 

pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në tokë   

13   Armë zjarri; municione dhe projektila; eksplozivë; fishekzjarr; substanca dhe pajisje 

eksplozive, përpos armëve   

14   Metale të çmuara; aliazhe nga metalet e çmuara; stoli të çmuara; gurë të çmuar; 

instrumente orëmatëse; instrumente kronometrike; gru i çmuar, rruza dhe metale të çmuara, 

dhe imitime të tyre; instrumente të matjes së kohës; kuti të stolive dhe kuti për orë dore; 

vepra arti nga metalet e çmuara; varëse për qelsa [xhingla ose medaliona   

15   Instrumente muzikore; aksesorë muzikor   

16   Letër; karton; materiale të printuara; materiale për lidhjen e librave; fotografi; materiale 

furnizimi për zyrë; ngjitës për zyrë apo qëllime shtëpiake; materiale për artistë; brusha për 

artistë; brusha pikturimi për dekoratorë; makina shkrimi; pajisje për zyrë [përpos 

mobiljeve]; materiale për instruksione dhe mësimdhënie [përpos aparateve]; materiale 

plastike për paketim; shtypës për printer; klishe; vepra arti dhe figurina nga letra dhe 

kartoni, dhe modele arkitekti; materiale dhe media dekorative dhe arti; materiale filtruese 

nga letra; qanta dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje nga letra, kartoni apo 

plastika; mbajtës të të hollave; produkte letre për një përdorim; publikime të printuara; 

kartela; posterë; kalendarë; flamuj letre; letra ngjitëse [rekuizitë zyre]; etiketa, jo nga 

tekstili   

17   Kauçuk i papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; gutaperkë e papërpunuar dhe 

gjysëmpërpunuar; gomë e papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; azbest i papërpunuar dhe 

gjysëmpërpunuar; mikë e papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; zëvendësues të kauçukut të 

papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; zëvendësues të gutaperkës të papërpunuar dhe 

gjysëmpërpunuar; zëvendësues të gomës të papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; 

zëvendësues të azbestit të papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; zëvendësues të mikës së 

papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në 

prodhimtari; materiale paketuese; materiale për mbushje; materiale izoluese; gypa fleksibil, 

jo nga metali; gypa, tuba dhe zorrë fleksibile, dhe pjesë për to, duke përfshirë valvula, jo 

metalike; mbyllës, ngjitës dhe mbushës; artikuj dhe materiale izoluese dhe barrierë; 

materiale për restorimin dhe riparimin e gomave; materiale absorbuese të goditjes dhe 

paketimi, zbutës të vibrimit; membrane dhe materiale filtruese sintetike gjysëm të 

përpunuara; shirita, rripa, fasha dhe filma ngjitës; veshje për fraksion dhe frena..”   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë, gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe ombrella për mbrojtje nga dielli; bastun për ecje; kamzhikë; mallëra për 

shalëbërës dhe saraç; çanta, kuleta udhëtimi dhe bartës tjerë; çanta dore; kuleta gjepi; çantë 

dore; çanta për dokumenta; çanta për shkollë   

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

ndërtimtari;asfalt, katran dhe bitum;ndërtesa të transportueshme jo nga metali;monumente 

jo nga metali;materiale dhe elemente ndërtimi jo nga metali;dyer, porta, dritare dhe 
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mbulesa dritaresh;struktura dhe ndërtesa të transportueshme jo nga metali;katran, zift, 

bitum dhe asfalt;gurë, shëmbinj, argjilë dhe minerale;dru dhe dru artificial;statuja dhe vepra 

të artit të bëra nga materialet si guri, betoni dhe mermeri, të përfshira në këtë klasë   

20   Mobilje dhe orendi; pasqyra; korniza për piktura; kocka të papërpunuara ose 

gjysëmpërpunuara; bri i papërpunuar ose gjysëmpërpunuar; fildish i papërpunuar ose 

gjysëmpërpunuar; lapa të balenave të papërpunuara ose gjysëmpërpunuar; sedef i 

papërpunuar ose gjysëmpërpunuar; guaca; argjile e bardhë; qelibar i verdhë; bova të 

ankorimit, jo metalike; dry dhe qelsa, jo nga metali; pjesë përshtatëse për dyer, porta dhe 

dritare, jo nga metali; valvula jo nga metali; shtrëngues jo nga metali; statuja, figurina, 

vepra arti dhe ornamente si dhe dekorime, të bëra nga materialet si druri, dylli, allçia apo 

plastika, të përfshira në këtë klasë; shtëpiza dhe shtretër për kafshë; enë dhe mbyllës e 

mbajtës për to, jo nga metali; shkallë dhe hapa të lëvizshëm, jo nga metali; ekrane, shtande 

dhe shenja, jo nga metali   

21   Vegël për shtëpi ose kuzhinë; enë për shtëpi ose kuzhinë; krehër; shpuza; brusha 

[përpos brushave për pikturim]; material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; lesh 

xhami; xham i papërpunuar ose gjysëmpërpunuar [përpos xhamit që përdoret në ndërtim]; 

artikuj qelqi; porcelani; enë prej argjile; statuja, figurina, pllaka dhe vepra arti të bëra nga 

materialet si porcelani, terra-kota apo xhami të përfshirë në këtë klasë; artikuj tavoline, 

artikuj për gatim dhe enë; artikuj për pastrim; mjete kozmetike dhe tualeti dhe artikuj 

banjoje; akuarium dhe vivarium; mjete për kontrollimin e insektëve dhe parazitëve të 

dëmshëm; vazo për lule; enë pije; mbajtës qeskash izoluese për kanaçe të pijeve; ftohës të 

pijeve [enë]; tabela të shenjave nga porcelani apo xhami; slita, jo nga letra dhe përpos çar 

çafëve të tavolinës; mbajtës të kartelave të mënyve.”   

22   Litarë dhe spango; materiale për mbushje [përpos nga letra, kartoni, goma apo 

plastika]; materiale tekstili të papërunuar me fije; tenda; streha; pëlhurë e gomuar; rrjeta; 

vela; thasë; fije të tekstilit të papërpunuar dhe zëvëndësuesit; hobe dhe shirita; çanta dhe 

thasë për paketim, ruajtje dhe transport   

23   Penjë për përdorim në tekstil   

24   Tekstil dhe zëvëndësues të tekstilit; mbulesa tavolinash; mbulesa për shtretër; pëlhurë; 

mallra nga tekstili, dhe zëvëndëusues të mallrave të tekstilit; materiale filtruese nga tekstili   

26   Lidhëse; qëndisje; fjongo; gërsheta; kopsa; mbërthyese dhe vrima; karfice; gjilpëra; 

lule artificiale; aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj të tekstilit dekorativ; 

ornamente për flokë, rul për flokë, artikuj për shtrëngimin e flokëve, dhe flokë artificiale; 

perime artificiale; fruta artificial.”   

27   Tepih, velenxa dhe qilima; shtresa mbuluse; linoleum; materiale për mbulimin e 

dyshemeve; varëse muri [jo nga tekstili]; mbulesa për dysheme dhe mbulesa artificiale të 

tokës; mbulesa për mur dhe tavane   

29   Mish; peshk, ushqim deti dhe mollusqe; shpezë; kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta të 

konzervuara; perime të konzervuara; fruta të ngrira; perime të ngrira; fruta të thara; perime 

të thara; fruta të ziera; perime të ziera; xhelatinë; reçele; komposto; vezë; qumësht; 

produkte qumështi; vajra dhe yndyra të ngrënshme; produkte të qumështit dhe zëvëndësues 

të produkteve të qumështit; vezë zogu dhe produkte të vezëve; fruta, këpurdha dhe perime 

të përpunuara (duke përfshirë arra dhe bishtaja); supa; shujta të gatshme të bëra nga shpezët 

[kryesisht nga shpezët]; shujta të gatshme që kryesisht përbëhen nga ushqimi i detit; shujta 

të gatshme të bëra nga mishi [kryesisht mishi]; ëmbëlsira frutash; ëmbëlsira qumështi; 

ushqim i gatshëm frutash; ushqim i thatë patatesh   
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30   Kafe, çajra dhe kakao si dhe zëvëndësues të tyre; kafe artificiale; oriz; tapiokë; sago; 

miell; pordhime drithërash; bukë; brumë ëmbëlsirash; artikuj të gatuar, ëmbëlsira, çokolata 

dhe ëmbëlsira; akuj tëngrënshëm; sheqer, ëmbëlsues natural, shtresa dhe mbushje 

ëmbëlsuese, produkte të bletëve; mjaltë; melasë; tharmë; pluhur gatimi; kripë e ngrënshme; 

erëza; piper; aromatizues ushqimi; mustardë; uthull; salca; erëza; akull; pica; pite; 

kokoshka; sanduiqa; pasta; aromatizues; akullore; sherbete; kokrra të përpunuara, niseshte, 

dhe artikuj tërë bërë nga to, përgatitje dhe tharme për gatim; pije me bazë çokolate; pije me 

bazë të kafesë; pije me bazë të çajit; çaj i ftoftë; karamele; praline; çamçakeza; ushqime të 

shpejta më bazë drithërash   

31   Produkte bujqësore; prodhime bujqësore dhe akuakulture, hortikulturore dhe të 

pylltarisë; kafshë të gjalla, organizma për mbarështim; fruta të freskëta; perime të freskëta; 

bimë natyrore; lule natyrore; ushqime për kafshë; tharm i birrës; drithra rrok dhe të 

papërpunuara; fara rrok dhe të papërpunuara; ushqime dhe sanë për kafshë; shtroja dhe 

mbushje kashte për kafshë   

33   Pije alkoholike [përpos birrës]; raki dhe likerë; verë; sidër; pije alkoholike të para-

përziera; përgatitje për bërjen e pijeve alkoholike; pije energjike alkoholike   

34   Duhan dhe produkte duhani (duke përfshirë zëvëndësuesit); artikuj për duhanpirës; 

shkrepsa; aromatizues për duhan; taketuke; enë duhani dhe enë duhani me lagështi; ndezës 

për duhanpirës; vaporizator personal dhe cigare electronike si dhe aromatizues dhe zgjidhje 

për to   

35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing; 

shërbime promocionale; shërbime të marrëdhënies me publikun; shërbime të demonstrimit 

dhe shfaqjes së produkteve; shërbime të ekspozitave dhe shfaqjeve; shërbime të tregtisë 

komerciale dhe informatave të konsumatorëve; ndihmesë biznesi; kontabilitet, mbajtje e 

librave të shitjes dhe auditim; procesim të të dhënave administrative; shërbime të analizave, 

hulumtimit dhe informatave biznesore; shërbime të programeve të besnikërisë, stimulimit 

dhe bonusit; ofrime të hapësirës, kohës dhe mediave të reklamave; shërbime të rekrutimit 

dhe menaxhimit të burimeve njerëzore; shërbime klerikale; dënie me qira të makinave të 

zyrës; shërbime të konsulencës së biznesit; hulumtim të tregut; grumbullim dhe 

sistematizim të të dhënave të biznesit   

36   Shërbime të sigurimit; punë financiare; punë monetare; punë të patundshmërive; 

nënshkrime të sigurimeve si dhe vlerësime e matje për qëllime të sigurimeve; shërbime të 

garancisë; shërbime brokerimi të pengut; ofrime të kartelave të parapagimit dhe tallonit; 

shërbime të depozitave të sigurta; shërbime financiare dhe monetare, dhe shërbime bankare; 

shërbime investimi; mbledhje të fondeve dhe sponsorizim; shërbime të vlerësimit   

37   Ndërtime të ndërtesave; shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxjerrje të burimeve natyrore; instalime, mirëmbajtje 

dhe riparim të alarmeve, drynave dhe kasafortave; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

harduerit kompjuterik dhe aparateve të telekomunikimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

të HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit); mirëmbajtje dhe riparim të 

ndërtesave; shërbime të riparimit, mirëmbajtjes dhe rimbushjeve me karburantë të 

automjeteve; lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamit, dritareve dhe grilave të 

dritareve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të sistemit hidraulik; instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të liftave; asgjësim, dezinfektim dhe kontrollim të kafshëve dhe insekteve të 

dëmshme   

38   Shërbime të telekomunikimit; shërbime të transmetimit; shërbime të komunikimit 
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kompjuterik dhe qasjes në internet; ofrime dhe dhënië me qira të hapësirave dhe pajisjeve të 

telekomunikimit; shërbime striming (rrjedhje) të të dhënave; transmetim të videove sipas 

kërkesës; shërbime të buletineve elektronike [shërbime telekomunikimi].”   

39   Shërbime të transportit; aranzhime të udhëtimeve; paketim dhe magazinim të mallrave; 

shpërndarje përmes transportimit me tubacione dhe kabllo; shërbime orientimi; transportim 

dhe dërgesa të mallrave; dhënie më qira të mënyracve të transportit; transportim dhe 

udhëtim udhëtarëve; shpëtim, gjetje, tërheqje dhe sanim; parkim dhe magazinim, ankorim 

të automjeteve   

40   Shërbime të prodhimit me porosi dhe montimit; prodhim të energjisë; trajtim të 

tekstilit, lëkurës dhe gëzofit; reciklim dhe menaxhim të mbeturinave; shtypje dhe zhvillim 

fotografik dhe kinematografik; duplifikim të incizimeve audio dhe video; kondicionim dhe 

pastrim të ajrit dhe ujit; therje të kafshëve; trajtim të ushqimit dhe pijeve   

42   Shërbime shkencore dhe dizajnim lidhur me to; shërbime teknologjike dhe dizajnim 

lidhur me to; hulumtime shkencore; hulumtime teknologjike; shërbime të analizave 

industriale; shërbime të hulumtimeve industriale; dizajnim dhe zhvillim të harduerit 

kompjuterik; dizajnim dhe zhvillim të softuerit kompjuterik; shërbime të TI-së; shërbime të 

hulumtimit mjekësor dhe farmakologjik; shërbime të inxhinieringut; studime dhe 

eksplorim; shërbime planifikime arkitekturale dhe urbane; shërbime të shkencave natyrore; 

testim, autentifikim dhe kontroll cilësire; shërbime dizajnimi   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe të bukurisë për njerëz; 

kujdes higjienik dhe të bukurisë për kafshë; shërbime bujqësore, të akuakulturës, 

hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime akuakulturës; shërbime të kujdesit shëndetësor për 

kafshë; shërbime të zakonit të kujdesit për kafshë; shërbime të kujdesit shëndetësor për 

kafshë; stomatologji; shërbime farmaceutike; shërbime të okulistëve; shërbime të shëndetit 

mendor; higjienë dhe kujdes të bukurisë për njerëz; art trupi   

45   Shërbime ligjore; shërbime siguruese për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

të sigurisë, shpëtimit, sigurimit dhe përforcimit; shërbime astrologjike dhe shpirtërore; 

dhënie me qira të rrobave; shërbime të dekektivëve; shërbime të shoqërimit; shërbime 

funerale; shërbime fetare; shërbime sociale on-line të ndërtimit të rrjeteve shoqërore; 

shërbime të lobimit politik.”   

 

 

 

(111)  24764 

(151)  17/04/2019 

(181)  28/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/564 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino, California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  FINAL CUT PRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer kompjuterik; softuer komputerik për krijimin, përpunimin, 

procesimin, organizimin, importimin, eksportimin dhe kodimin e video klipeve, xhirimeve 

filmike, filmave artistië dhe përmbajtjes multimediale; softuer komputerik për krijimin, 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

62 

 

përpunimin, procesimin, organizimin, importimin, eksportimin dhe kodimin e përmbajtjes 

audio, muzikës dhe përmbajtjes tingullore; softuer kompjuterik për krijimin dhe përpunimin 

e animacioneve dixhitale, grafikës, dhe efekteve speciale; softuer kompjuterik për 

korrigjimin e ngjyrave të video xhirimeve dhe përmbajtjes multimediale; softuer 

kompjuterik për krijimin, përpunimin, eksportimin dhe kodimin e medias dixhitale   

 

 

 

(111)  24766 

(151)  17/04/2019 

(181)  02/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/570 

(732)  ALMIRALL, S.A. Ronda General 

Mitre, 151 08022 Barcelona, ES 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  RILKEA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  24574 

(151)  07/03/2019 

(181)  05/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/581 

(732)  Michael Kors (Switzerland) 

International GmbH via Cantonale 18, 6928 

Manno, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Shkencore, nautike, survejuese, fotografike,  kinematografike, optike, peshues, 

matës, sinjalizues, kontrollues (për mbikëqyrje), jetë shpëtuese dhe mësimdhënie;aparate 

dhe instrumente për furnizim, kyçje, transformim, akumulim, rregullim ose kontrollim të 

rrymës elektrike;aparate për incizim, transmetim ose reproduktim të zërit ose 

imazheve;bartës magnetik të dhënash, incizime;CD, DVD dhe bartës tjerë digjital;makina 

automatike dhe aparate që aktivizohen me monedha;arka regjistruese, harduer për procesim 

të dhënave, kompjuterë;softuer kompjuteri;aparate për shuarjen e zjarrit;syze;syze 
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dielli;korniza për syze;këllëfët e syzeve dhe syzeve të diellit;zinxhirët dhe litarët për syze 

dhe syze dielli;hijezues te syve;enë për lente e kontakti;syze zmadhuese;dylbi;monokël 

(syze teke);busull;kamera;radio;telefona dhe telefona mobil;shiritat e telefonave 

mobil;metër shirit;orë kohore ( pajisje për regjistrimin e kohës);magnetë;kompjuter;këllëfët 

e telefonave mobil;mbështjellëse telefoni (përshtatur në mënyrë specifike);pajisjet audio-

vizuale;regjistruesit e regjistrimeve te zërit; regjistruesit e video regjistrimeve; aparate 

digjitale;kompjuterë tabletë;softuer kompjuteri;këllëfë, mbështjellës dhe aksesorë për 

telefona mobil, media lexuesit portativ , asistentë personalë digjitalë, kompjuter dhe 

kompjuterë tabletë;pako e baterive dhe ngarkuesit;kufje;aplikacionet softuerike të 

shkarkueshme për telefona celularë, kompjuterë dhe kompjuterë tabletë për shpërndarjen e 

përmbajtjeve multimediale që përmbajnë tekst, grafikë, imazhe, audio dhe / ose video, 

publikime elektronike të shkarkueshme, libra, broshura, katalogë dhe librezë.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre, që nuk përfshihen në klasat e tjera;metalet e 

çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të përpunuara;aliazhet e metaleve të çmuara;ari, i 

papërpunuar ose i punuar;paladium;platinum (metal);rodium;ruten;fije argjendi;argjend, i 

papërpunuar ose i punuar;qelibar, i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar;fije ari, amulet 

[bizhuteri], paste bizhuterie ; bizhuteri;byzylyk, byzylyk për duar, distinktiv , kunj, vathë, 

zinxhirë, medaljon, gjerdan, medaljonet, varëse, unaza për gisht, bizhuteri te stilizuara prej 

metaleve te çmuara, gurë të çmuar dhe perla;gurë të çmuar dhe perla gjysmë të 

përpunuara;diamante, xhevahire [bizhuteri];distinktiv e metaleve të çmuara;shufrat e 

metaleve të çmuara;rruaza për të bërë bizhuteri, instrumente horologjike dhe kronometrike, 

duke përfshirë orët, orët me zile, orët, orët e xhepit dhe orenditë e tjera dhe instrumentet e 

orëve në këtë klasë;rripa për orë dore  dhe rripa lëkure për orë dore;këllëfët e orëve;rripa 

ore;zinxhirët e orëve;orë diellore;figurinë;stoli, xhingërrima dhe vepra arti prej metali të 

çmuar ose prej bronzi ose të veshura me to;bustet prej metalit të çmuar;kutitë prej metalit të 

çmuar;monedha;mansheta;gjilpërë krevate, lidhëse te kravatave , kapëse krevate, 

shënjëzime për vendosje ne jaka , gjilpëra dekorative , gjilpëra dekorative prej metali;stoli 

(bizhuteri);zbukurime për këpucë;mbajtësit e bizhuterive dhe këllëfët;këllëfët e orëve;vrase 

e çelësave; zinxhir te çelësave ; ngjir ore; medalje;trofe;kuti për pilula;mbajtëse për ora.   

18   Lëkura dhe imitimet e lëkurës;lëkurat e kafshëve;gëzof i kafshëve;valixhe dhe çanta 

bartëse;çadra;çadra dhe bastunë;frushkull;parzmore dhe takëme 

kuajsh;kallam;kallam;sënduk;çanta për udhëtime;bagazh;valixhe;çantë rrobash për 

udhëtime dhe çantë shpine;çanta;çanta krahu; çantë dore;libër xhepi;çantë;çanta shkollore 

çanta dore te vogla;byzylyk;çanta për mbrëmje;çanta për bartje;çanta për kozmetikë (te 

zbrazta );çanta sportive;çanta plazhi;kuti lëkure, artikuj të vegjël lëkure;kuletë (prej 

lëkure);kuletë;kuletë për monedha;këllëfët dhe mbajtësit e kartave të kreditit;këllëf bartës. 

 këllëfët e kartave të biznesit;valixhe dhe valixhe për atashe;mbajtësit e dokumenteve dhe 

këllëfët;këllëfët e çelësave;mbajtësit e pasaportave;mbajtësit e çeqeve;organizatorët e 

udhëtimit;dhe mbajtësit e kravatave;mbajtëse për çelësa;zinxhirë për çelësa;veshjet e 

kafshëve dhe aksesorët;shirita me mbërthyes;qafore për kafshë;zarf prej lëkure;hobe për 

bartjen e foshnjave;kuti për mbajtjen e verës;kuti, mbështjellësit dhe këllëfët për bartjen e 

mallrave elektrike, kompjuterëve, kompjuterëve tablet, telefonave mobil,aparatet e medieve 

portative dhe asistentët personalë digjitalë;pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

mësipërme   

25   Veshje; mbathje;kostume për larje; rroba plazhi; rrobat e banjës; xhaketa; bluza; çarçaf 

trupore (veshje); triko; pantallona te shkurta boksier; jelek; veshje e brendshme e 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

64 

 

femrave(bustiers); veshje e brendshme e femrave(camisoles); pelerinë; veshje prej lëkure; 

Veshje prej imitimeve të  lëkures; pallto; triko të  prera dhe të qepura veqanarishte  për 

çorape dhe çorapa; fustane; mantel i gjate; veshje e femrave (halter tops); të brendshme 

trikotazhi; xhaketa(veshje); bluze për veshje ; veshje deri te gjunjët; veshje te brendshme 

për femra (lingërie); xhins; çorap te gjata deri te beli; çorap ngrohëse; veshje nate; veshje 

për fjetje; këmishë nate; veshje te jashtme; kominoshe; pizhame; brekë; pantallona; çorap te 

holla për femra   (pantyhose); ponço; pulovër; veshje shiu(mushama); këmisha; këmisha 

dhe veshje te sipërme me mëngë të gjata dhe te shkurta; këmisha lokes; Pantallona të 

shkurtra; fund; veshje për  skijim dhe veshje bore; xhaketa për skijim; pantolla skijimi; 

kostume skijimi; pantallona për skijim; pantallona; Këmisha pa mëngë; pantallona për 

dëborë; pantallona dëbore me kullona; xhaketa dëbore;  xhaketa sportive; këmisha sportive; 

triko; kostume; xhemper; xhaketa triko; ndërresa sportive te poshtme; ndërresa sportive te 

sipërme; rroba banje; triko deri te beli; veshje te sipërme për stërvitje; pantallona; bluza pa 

jak; setër; të brendshme;  veshje të papërshkueshme nga uji; veshje të poshtme; këmisha të 

brendshme; veshje e sipërme pa mëngë; kostum ngrohës; aksesorë të veshjeve; rripa 

(veshje); kravata te vogla ne formë fluture(bowties); mbërthyese; kravata; veshore(veshje); 

dorashka; dorashka prej tekstili; shall; shami për përdorim rreth qafe; shirit (për veshë); 

shalle; kapelë dushi; çorape; kullona; lidhëse; triko; shirit për veshje; këpucë; këpucë  të 

gjata; këpucë për atletikë; këpuca plazhi; çizme  të gjata mbi nyje; çizme; Çizme për 

motoçiklizëm; mbathje me mbulesa; mbathje për alpinizëm(Çizme alpinizmi);  mbathje me 

shtrese të trash pa lidhëse ; papuçe; shoshone; mbathje futbolli; mbathje gjimnastike; 

gjysme çizme; këpuce me take; çizmet viking;  shtroj për  çizme; çizme lëkure; platforma; 

këpucë pa lidhëse; çizme shiu; çizme me gryka; sandale; këpuca; çizme skijimi; shapka; 

çizme bore dhe qizme per rrëshqitëse bore; këpucë sportive dhe gjimnastike; kopsë për 

këpuca futbolli (këpuca); këpuca futbolli; rripa dhe sandale me rripa; këpuca tenisi; çizme 

alpinizmi; çizme te pa përshkueshme nga uji; çizme prej lëkure të papërshkueshëm nga uji; 

çizme qe nuk lagen nga uji; çizme lëkure  qe nuk lagen nga uji; sandale me shtresa te larta; 

anësore të çizmeve; çizme me lidhëse; çizme dimri; çizme pune; kapelë koke; shami; 

kapele bejsbolli; bereta; kapelë; kapelë me rreth; kapuç; shirit mbajtës i flokëve; kapakë 

(veshje) dhe mbulesa kokë me çadër për mbrojtje nga dielli; mbështjellës koke; kaskete me 

strehë   

35   Reklamim dhe shërbime publicitare, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione 

të zyrës, organizimi i kongreseve dhe ekspozitave për qëllime komerciale  dhe biznesi; 

shërbime te shitjes; shërbime te shitjes me pakicë; shërbime te porosive ne përmjet postes 

elektronike emali; shërbime për shtëpi të mallrave; shërbime te shitjes në përmjet internetit 

apo në përmjet telefonave celular; programe e stimuluese të çmimeve për përdoruesit e 

kartës së kreditit; përdorim i programeve për konsumatoret besnik; shërbimet personale të 

blerjeve; konsulenc e modës; shfaqje të ekspozitave të modës për qëllime komerciale; 

lëshimi i certifikatave dhe kartave shpërblyese  me të cilat mund të blihen mallrat/apo 

shërbimet; shërbimet personale të blerjeve.   
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(111)  24570 

(151)  07/03/2019 

(181)  05/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/582 

(732)  Michael Kors (Switzerland) 

International GmbH via Cantonale 18, 6928 

Manno, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MICHAEL KORS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Shkencore, nautike, survejuese, fotografike,  kinematografike, optike, peshues, 

matës, sinjalizues, kontrollues (për mbikëqyrje), jetë shpëtuese dhe mësimdhënie;aparate 

dhe instrumente për furnizim, kyçje, transformim, akumulim, rregullim ose kontrollim të 

rrymës elektrike;aparate për incizim, transmetim ose reproduktim të zërit ose 

imazheve;bartës magnetik të dhënash, incizime;CD, DVD dhe bartës tjerë digjital;makina 

automatike dhe aparate që aktivizohen me monedha;arka regjistruese, harduer për procesim 

të dhënave, kompjuterë;softuer kompjuteri;aparate për shuarjen e zjarrit;syze;syze 

dielli;korniza për syze;këllëfët e syzeve dhe syzeve të diellit;zinxhirët dhe litarët për syze 

dhe syze dielli;hijezues te syve;enë për lente e kontakti;syze zmadhuese;dylbi;monokël 

(syze teke);busull;kamera;radio;telefona dhe telefona mobil;shiritat e telefonave 

mobil;metër shirit;orë kohore ( pajisje për regjistrimin e kohës);magnetë;kompjuter;këllëfët 

e telefonave mobil;mbështjellëse telefoni (përshtatur në mënyrë specifike);pajisjet audio-

vizuale;regjistruesit e regjistrimeve te zërit; regjistruesit e video regjistrimeve; aparate 

digjitale;kompjuterë tabletë;softuer kompjuteri;këllëfë, mbështjellës dhe aksesorë për 

telefona mobil, media lexuesit portativ , asistentë personalë digjitalë, kompjuter dhe 

kompjuterë tabletë;pako e baterive dhe ngarkuesit;kufje;aplikacionet softuerike të 

shkarkueshme për telefona celularë, kompjuterë dhe kompjuterë tabletë për shpërndarjen e 

përmbajtjeve multimediale që përmbajnë tekst, grafikë, imazhe, audio dhe / ose video, 

publikime elektronike të shkarkueshme, libra, broshura, katalogë dhe librezë.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre, që nuk përfshihen në klasat e tjera;metalet e 

çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të përpunuara;aliazhet e metaleve të çmuara;ari, i 

papërpunuar ose i punuar;paladium;platinum (metal);rodium;ruten;fije argjendi;argjend, i 

papërpunuar ose i punuar;qelibar, i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar;fije ari, amulet 

[bizhuteri], paste bizhuterie ; bizhuteri;byzylyk, byzylyk për duar, distinktiv , kunj, vathë, 

zinxhirë, medaljon, gjerdan, medaljonet, varëse, unaza për gisht, bizhuteri te stilizuara prej 

metaleve te çmuara, gurë të çmuar dhe perla;gurë të çmuar dhe perla gjysmë të 

përpunuara;diamante, xhevahire [bizhuteri];distinktiv e metaleve të çmuara;shufrat e 

metaleve të çmuara;rruaza për të bërë bizhuteri, instrumente horologjike dhe kronometrike, 

duke përfshirë orët, orët me zile, orët, orët e xhepit dhe orenditë e tjera dhe instrumentet e 

orëve në këtë klasë;rripa për orë dore  dhe rripa lëkure për orë dore;këllëfët e orëve;rripa 

ore;zinxhirët e orëve;orë diellore;figurinë;stoli, xhingërrima dhe vepra arti prej metali të 

çmuar ose prej bronzi ose të veshura me to;bustet prej metalit të çmuar;kutitë prej metalit të 

çmuar;monedha;mansheta;gjilpërë krevate, lidhëse te kravatave , kapëse krevate, 

shënjëzime për vendosje ne jaka , gjilpëra dekorative , gjilpëra dekorative prej metali;stoli 
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(bizhuteri);zbukurime për këpucë;mbajtësit e bizhuterive dhe këllëfët;këllëfët e orëve;vrase 

e çelësave; zinxhir te çelësave ; ngjir ore; medalje;trofe;kuti për pilula;mbajtëse për ora.   

18   Lëkura dhe imitimet e lëkurës;lëkurat e kafshëve;gëzof i kafshëve;valixhe dhe çanta 

bartëse;çadra;çadra dhe bastunë;frushkull;parzmore dhe takëme 

kuajsh;kallam;kallam;sënduk;çanta për udhëtime;bagazh;valixhe;çantë rrobash për 

udhëtime dhe çantë shpine;çanta;çanta krahu; çantë dore;libër xhepi;çantë;çanta shkollore 

çanta dore te vogla;byzylyk;çanta për mbrëmje;çanta për bartje;çanta për kozmetikë (te 

zbrazta );çanta sportive;çanta plazhi;kuti lëkure, artikuj të vegjël lëkure;kuletë (prej 

lëkure);kuletë;kuletë për monedha;këllëfët dhe mbajtësit e kartave të kreditit;këllëf 

bartës;këllëfët e kartave të biznesit;valixhe dhe valixhe për atashe;mbajtësit e dokumenteve 

dhe këllëfët;këllëfët e çelësave;mbajtësit e pasaportave;mbajtësit e çeqeve;organizatorët e 

udhëtimit;dhe mbajtësit e kravatave;mbajtëse për çelësa;zinxhirë për çelësa;veshjet e 

kafshëve dhe aksesorët;shirita me mbërthyes;qafore për kafshë;zarf prej lëkure;hobe për 

bartjen e foshnjave;kuti për mbajtjen e verës;kuti, mbështjellësit dhe këllëfët për bartjen e 

mallrave elektrike, kompjuterëve, kompjuterëve tablet, telefonave mobil,aparatet e medieve 

portative dhe asistentët personalë digjitalë;pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

mësipërme.   

25   Veshje;mbathje;kostume për larje;rroba plazhi;rrobat e banjës;xhaketa;bluza;çarçaf 

trupore (veshje);triko;pantallona te shkurta boksier;jelek;veshje e brendshme e 

femrave(bustiers);veshje e brendshme e femrave(camisoles);pelerinë;veshje prej 

lëkure;Veshje prej imitimeve të  lëkures;pallto;triko të  prera dhe të qepura veqanarishte  

për çorape dhe çorapa;fustane;mantel i gjate;veshje e femrave (halter tops);të brendshme 

trikotazhi;xhaketa(veshje);bluze për veshje;veshje deri te gjunjët;veshje te brendshme për 

femra (lingërie);xhins;çorap te gjata deri te beli;çorap ngrohëse;veshje nate;veshje për 

fjetje;këmishë nate;veshje te jashtme;kominoshe;pizhame;brekë;pantallona;çorap te holla 

për femra   (pantyhose); ponço;pulovër;veshje shiu(mushama);këmisha;këmisha dhe veshje 

te sipërme me mëngë të gjata dhe te shkurta;këmisha lokes;Pantallona të 

shkurtra;fund;veshje për  skijim dhe veshje bore;xhaketa për skijim;pantolla 

skijimi;kostume skijimi;pantallona për skijim;pantallona;Këmisha pa mëngë;pantallona për 

dëborë;pantallona dëbore me kullona;xhaketa dëbore;xhaketa sportive;këmisha 

sportive;triko;kostume;xhemper;xhaketa triko;ndërresa sportive te poshtme;ndërresa 

sportive te sipërme;rroba banje;triko deri te beli;veshje te sipërme për 

stërvitje;pantallona;bluza pa jak;setër;të brendshme;veshje të papërshkueshme nga 

uji;veshje të poshtme;këmisha të brendshme;veshje e sipërme pa mëngë;kostum 

ngrohës;aksesorë të veshjeve;rripa (veshje);kravata te vogla ne formë 

fluture(bowties);mbërthyese;kravata;veshore(veshje);dorashka;dorashka prej 

tekstili;shall;shami për përdorim rreth qafe;shirit (për veshë);shalle;kapelë 

dushi;çorape;kullona;lidhëse;triko;shirit për veshje;këpucë;këpucë  të gjata;këpucë për 

atletikë;këpuca plazhi;çizme  të gjata mbi nyje;çizme;Çizme për motoçiklizëm;mbathje me 

mbulesa;mbathje për alpinizëm(Çizme alpinizmi);mbathje me shtrese të trash pa 

lidhëse;papuçe;shoshone;mbathje futbolli;mbathje gjimnastike;gjysme çizme;këpuce me 

take;çizmet viking;shtroj për  çizme;çizme lëkure;platforma;këpucë pa lidhëse;çizme 

shiu;çizme me gryka;sandale;këpuca;çizme skijimi;shapka;çizme bore dhe qizme per 

rrëshqitëse bore;këpucë sportive dhe gjimnastike;kopsë për këpuca futbolli (këpuca);këpuca 

futbolli;rripa dhe sandale me rripa;këpuca tenisi;çizme alpinizmi;çizme te pa përshkueshme 

nga uji;çizme prej lëkure të papërshkueshëm nga uji;çizme qe nuk lagen nga uji;çizme 
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lëkure  qe nuk lagen nga uji;sandale me shtresa te larta;anësore të çizmeve;çizme me 

lidhëse;çizme dimri;çizme pune;kapelë koke;shami;kapele bejsbolli;bereta;kapelë;kapelë 

me rreth;kapuç;shirit mbajtës i flokëve;kapakë (veshje) dhe mbulesa kokë me çadër për 

mbrojtje nga dielli;mbështjellës koke;kaskete me strehë.   

35   Reklamim dhe shërbime publicitare, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione 

të zyrës, organizimi i kongreseve dhe ekspozitave për qëllime komerciale  dhe 

biznesi;shërbime te shitjes;shërbime te shitjes me pakicë;shërbime te porosive ne përmjet 

postes elektronike emali;shërbime për shtëpi të mallrave;shërbime te shitjes në përmjet 

internetit apo në përmjet telefonave celular;programe e stimuluese të çmimeve për 

përdoruesit e kartës së kreditit;përdorim i programeve për konsumatoret besnik;shërbimet 

personale të blerjeve;konsulenc e modës;shfaqje të ekspozitave të modës për qëllime 

komerciale;lëshimi i certifikatave dhe kartave shpërblyese  me të cilat mund të blihen 

mallrat/apo shërbimet;shërbimet personale të blerjeve.   

 

 

 

(111)  24731 

(151)  04/04/2019 

(181)  08/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/591 

(732)  Red Bull GmbH Am Brunnen 1, 5330 

Fuschl am See, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  BULL 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra;ujë mineral;ujë i gazuar;pije jo-alkoolike;pije frutash dhe lëngje 

frutash;sirup për bërjen e pijeve;preparate për pregadtijen e pijeve.   

 

 

 

(111)  24732 

(151)  04/04/2019 

(181)  08/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/592 

(732)  Red Bull GmbH Am Brunnen 1, 5330 

Fuschl am See, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  VITALIZES BODY AND MIND 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra;ujë mineral;ujë i gazuar;pije jo-alkoolike;pije frutash dhe lëngje 

frutash;sirup për bërjen e pijeve;preparate për pregadtijen e pijeve.   
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(111)  24595 

(151)  11/03/2019 

(181)  12/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/617 

(732)  Windsor Smith Pty Ltd 78 to 86 

Western Avenue Westmeadows, Victoria,  

3049, AU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  LIPSTIK 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   „Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për 

udhëtim; ombrellat për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamgjikë, 

mallëra për shalëbërës dhe sarac, kuleta lëkure, mbajtëse qelësash, çanta për veshje për 

udhëtim; çanta dore, mbajtëse nga lëkura, valixhe të vogël lëkure; valixhe, çanta dore, çanta 

krahu”.    

25   ’’Veshje, këpucë, mbulesa për kokë   

 

 

 

(111)  24751 

(151)  12/04/2019 

(181)  19/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/651 

(732)  TONDACH GLEINSTÄTTEN AG 

Graschach 38, 8443 Gleinstätten, Österreich, 

AG 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  A11 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Tjegulla kulmi jo-nga metali; Letër katrani (për kulm); tjegulla të dredhura, jo 

nga metali; Hendek; Dru për qoshe [i përpunuar në zdrukthtari]; Plloca kulmi; Pllaka 

drejtkëndore për kulm (roofing shingles); Kulme jo-nga metali; Tub që vihet në krye të 

kulmit, jo nga metali; Cati oxhaku; Cati oxhaku jo nga metali; Oxhak jo nga metali; Dhe 

për tjegulla; Tjegulla; Mveshje me bitumen për kulme; Ulluk kulmi, jo nga metali; Kulme 

jo-nga metali; Shtresa përfundi kulmit   

37   Riparim i kulmeve;sherbime te punes per kulme;sherbime te riparimit te 

kulmeve;sherbime te permiresimit te kulmeve   
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(111)  24702 

(151)  28/03/2019 

(181)  22/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/666 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  APPLE PENCIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mbahet në dorë; kompjuter 

tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të 

mënçur; pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, 

përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në 

dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe 

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

kompjuterik që mund të vishen; 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; syze të 

mënçura; unaza të mënçura; përgjues i aktivitetit që vishet; bylyzyk i lidhur [instrument 

matës]; lexues të librave elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, orave të mënçura, syzeve të mëncura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufje për telefonë, kufje, për television, kuti për vendosjen 

lartë, audio e video pllejerë dhe regjistrues, sistemi tetari për shtëpi, dhe sisteme argëtimi;  

softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat kompjuterike; përmbajtjet audio, 

video dhe mutimediale të para-regjistruar dhe që shkarkohen; pjesët periferike për 

komjputerë; pajisjet periferike për kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet mobile elektronike, 

pajisjet elektronike që mund të vishen, ora të mëncura, syze të mëncura, kufje për telefonë, 

kufje, televizione, set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog), dhe audio dhe 

video plejer dhe regjistrues; pjesë periferike që mund të vishen për përdorim në kompjuterë, 

telefona mobilë,  pajisje elektronike për mobilë, ora të mëncura, syze të mëncura, unaza të 

mëncura, kufje për telefonë, kufje, televizione, set top kuti (për konvertim të sinjalit 

dixhital në analog), dhe audio dhe video pllejer dhe regjistrues; aparatura për identifikimin 

biometrik dhe vërtetimin; akselometër; matës i lartësisë (altimetër); aparate për matjen e 

distancës; aparate për regjistrimin e distancës; pedometër; aparate për matjen e presionit; 

indikatorë të presionit; monitorë, ekranë për shfaqje, kokë montuese për ekranë, kufje për 

përdorim në kompjuterë, telefona të mëncur, pajisjet e elektronike për mobilë, pajisjet 

elektronike që vishen, ora të mëncura, syze të mëncura, televizione, set top kuti (për 

konvertim të sinjalit dixhital në analog), dhe audio dhe video pllejer si dhe regjistrues; 

ekrane virtuale dhe të realitetit të shtuar, syze, kontroller dhe kufje; syze 3D; syze për sy; 

syze dielli; lente syzash; xham optik; mallëra optike; aparate dhe instrumente optike; 

kamera; blic për kamera; tastaturë, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqege, 

dhe hard drajve; aparate për incizimin dhe ri-produkimin e zërit; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 
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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; përdorimin e 

ndërfaqeve për kompjuterët dhe pajisjet elektronike brenda makinave motorrike, kryesisht 

panelet elektronike, monitorë, ekran me prekje, telekomandë, pajisje që lidhet me 

kompjuterin portabël (docking station), konektorë, ndërprerës, dhe kontrollin me aktivizim 

të zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi;aparate 

navigimi për automjete [kompjuterët brenda (on-board)]; telekomandim për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobilë, pajisjeve elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që 

mund të vishen, ora të mëncura, syze të mëncura, kufje, dëgjuese, audio dhe video pllejer 

dhe regjistrues, televizione, set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog), 

mikrofonë, përforcues, sistemin e shtëpi teatrit, dhe sistemet e argëtimit; pajisjet që vishen 

për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobilë, pajisjeve elektronike për mobilë, 

pajisjet elektronike që mund të vishen, ora të mëncura, syze të mëncura, kufje; dëgjuese, 

audio dhe video pllejer dhe regjistrues, televizione, set top kuti (për konvertim të sinjalit 

dixhital në analog), mikrofonë, përforcues, sistemin e shtëpi teatrit, dhe sistemet e 

argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave;  cip kompjuterik; bateri; mbushës të baterive; 

konektues elektrik dhe elektronik, ciftëzues (coupler), tela, kabllo, mbushës, dock, pajisje 

që lidhet me kompjuterin portabël (docking station), dhe adapter për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobilë, kompjuterë që mbahen në dorë, pjesët periferike për 

kompjuterë, telefonat mobilë, pajsijet mobilë elektronike, pajisjet e elektronike që mund të 

vishen, orat e mëncura, syze të mëncura, kufje, dëgjuese, audio dhe video pllejer dhe 

regjistrues, televizione, set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); prekje e 

ekranit interaktivë; ndërfaqe për kompjuter, ekranë kompjuteri, telefona mobilë, pajisjet 

elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të vishen, ora të mëncura, syze të 

mëncura, televizione, set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog), dhe audio 

dhe video pllejer dhe regjistrues; filma mbrojtës të përshtatur për ekranet e kompjuterëve, 

ekranet e telefonave mobilë, dhe ekranet e orave të mëncura; pjesë dhe aksesorie për 

kompjuterë, pjesët periferike të kompjuterëve, telefona mobilë, kompjuterë që mbahen në 

dorë, pjesët periferike për kompjuterë, telefonat mobilë, pajsijet mobilë elektronike, pajisjet 

e elektronike që mund të vishen, orat e mëncura, syze të mëncura, kufje, dëgjuese, audio 

dhe video pllejer dhe regjistrues, televizione, set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital 

në analog); mbështjellës, çanta, kuti, këllëfe, shirit dhe litar për të bartur kompjuterët, 

telefonat mobilë, pajsijet mobilë elektronike, pajisjet e elektronike që mund të vishen, orat e 

mëncura, syze të mëncura, kufje, dëgjuese, set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në 

analog), audio dhe video pllejer dhe regjistrues; shkop për fotografim (selfie stick); 

mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për trajnimin  ekafshëve; axhenda 

elektronike; aparate për kontrollimin e postës së vulosur; regjistër kace; mekanizëm për 

apartet që veprojnë me futjen e monedhave në to; makina diktimi; shënjues hemlin (për 

shënjimin e materialeve); aparate votimi; etiketimin elektronik për mallëra; aparate për 

selektimin e cmimeve; faks aparate; aparate dhe instrumente peshuese; aparate dhe 

instrumente matëse; tabela njoftimi elektronike; aparte matëse; vafer [pjesë silikoni]; qarqe 

të integruara; përforcues; ekrane fluoreshent; telekomandë nga distance; drita me 

përmbajtje të filamentit (fijeve) [fibra optike]; instalime elektrike për telekomandën nga 

distance të operimeve industrial; pajisje ndërprerëse që vepron me dritë (alightning 

arrester); elektrolizer; shues të zjarrit; aparate radiologjike për përdorim në industry; 
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aparate dhe pajisje të shpëtimit ; alarm fishkëllues; filma vizatimor të animuar; ciirinj vezë; 

fishkëllimë qeni; magnet dekorues; rrethues i elektrizuar; telekomandë portabel nga 

distanca për frenimin e veturave   

 

 

 

(111)  24701 

(151)  28/03/2019 

(181)  22/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/667 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  SUPRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila dhe pjesë strukturore të tyre   

 

 

 

(111)  24831 

(151)  25/04/2019 

(181)  31/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/685 

(300)  87/290,118  05/01/2017  US 

(732)  Biogen MA Inc. 250 Binney Street,  

02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  SPINRAZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 44   Shërbime mjekësore në fushën e neurologjisë   

 

 

 

(111)  24832 

(151)  25/04/2019 

(181)  31/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/686 

(591)  E kaltër, e portokalltë 

(300)  87/293,265  09/01/2017  US 

(732)  Biogen MA Inc. 250 Binney Street,  

02142 Cambridge, MASSACHUSETTS 

(540)  
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, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

 

(511) 44   Shërbime mjekësore në fushën e neurologjisë   

 

 

 

(111)  24837 

(151)  25/04/2019 

(181)  02/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/696 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  QUICKTYPE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për krijimin, bërjen e autorit, ndërhyrjen, 

nxjerrjen, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e tekstit dhe të dhënave; softuer kompjuterik 

për përdorim në regjistrimin, organizimin, transmetimin, manipulimin dhe rishikimin e 

tekstit dhe të dhënave; softuer kompjuterik për qasjen e përdoruesve në programed he 

shpërndarjen e tekstit dhe të dhënave përmes rrjetit global të komunikimit dhe rjjeteve të 

tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; softuer kompjuterik për përdorim në 

pajisjet dixhitale elektronike që mbahen në dorë dhe përdorues të tjerë elektronik; softuer i 

postës elektronike dhe mesazheve   

 

 

 

(111)  24621 

(151)  13/03/2019 

(181)  09/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/722 

(591)  E bardhë, e kuqe dhe e hirtë. 

(732)  KONYA SEKER SANAYI VE 

TICARET ANONIM  SIRKETI BEYSEHIR 

YOLU UZERI MERKEZ, KONYA, TR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë, kafshë gjuetie, ekstrakte mishi, supë me lëng mishi, supë, 

mish i përpunuar; kokrra të përpunuara ose të konservuara, çikëpea (fruta në formë 
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kokrrash-chickpeas), lenta, kokrra soje; instant ( supa të çastit)  ose supa të ziera; ullinj të 

përpunuar, pasta ulliri; qumësht dhe produkte qumështi, kryesisht qumësht, djathë, gjalpë, 

jogurt, ajran (pije freskuese e bazuar në jogurt), kremra, qumësht pluhur, pije freskuese të 

bazuara në qumësht; vajra ushqyese dhe yndyra; fruta dhe perime të konservuara, të 

ambalazhuar në kanoçe, të terura ose të proceduara; arrore, kikirikë, pistaçi, bajame të 

proceduara dhe të fërguara; arra të përgatitura, Tahini (pastë nga fara e susamit); vezë, vezë 

në formë pluhuri, proteina për përdorim si aditivë për ushqime, polen bletësh i proceduar 

për qëllime ushqimi; çipsa nga patatja.   

30   Kafe, kakao, kafe artificiale, preparate vegjetale për përdorim si zëvendësim i kafesë, 

pije freskuese mbi bazën e kakaos, pije freskuese mbi bazën e kafesë;tapioka (substancë 

niseshteje në formën e drithërave të bardha të forta), mill pallme, makarona, pasta italiane 

ravioli, produkte nga bukëpjekësit, kryesisht produkte nga furra të ëmbla;pastiçeri, miell 

për bukë, produkte mbi bazën e miellit, kryesisht çipsa, pasta, produkte brumi, kryesisht, 

brumë për pica,brumë për ëmbëlsira , brumë për bukë, biskota, vaflera (kore për akullore 

apo ngjashëm), krakera (biskota të thata), torta të ndryshme, keksë, bukë, pica, 

sandviçë;puding, përzierje të gatshme për biskota, pluhur për pjekurinë, ëmbëlsira, copëza 

të ëmbëlsirave, copëza ëmbëlsirash dekorim të biskotave, ëmbëlsira për ushqim, ëmbëlsira 

me karamele, ëmbëlsira me mentë, ëmbëlsira nga çokollata, ëmbëlsira me goma për çapitje, 

ëmbëlsira me akull, ëmbëlsira pa sheqer, çokollata dhe çokollata të vogla, copëza çokollate, 

ëmbëlsira nga çokollata, çipsa nga çokollata, çokollata me lajthi, pasta nga çokollata, 

pluhur çokollate, shurup me çokollatë, mbushje (fill) çokollate, pije freskuese nga ushqimet 

me çokollatë të cilat nuk janë të bazuara në produktet e qumështit nga baxhoja apo nga 

frutat dhe perimet, mjalti, gel rojal për konsum të njerëzve, propolis (rrëshirë e mbledhur 

nga bletët)  për konsum njerëzor, ëmbëlsira turke (lloj ëmbëlsirash), hallva, pluhur për 

ëmbëlsime, sheqer, malt për ushqim, goma për çapitje jo për aplikim mjekësor, akullore, 

akull, akuj me fruta për ushqim, sherbet, kripë;oriz;çaj;keçap (salcë e bërë kryesisht nga 

domatet dhe uthulla), majonezë, mustardë, aromatizues nga limoni, salcë, dresin për sallatë, 

erëza kryesisht, spec, xhenxhefil, pluhur kanelle;meze (snacks-copëza) kryesisht të punuara 

nga drithërat , kryesisht copëza nga misri (korn flakes), ushqime nga elbi.   

31   Produkte agrikulture, hortikulture dhe farëra, produkte nga pylltaria, kafshe të gjalla 

(duke përfshirë vezë për inkubator, vezë të fekonduara), bime dhe lule të gjalla dhe të 

terura, tagji dhe aditivë për tagji, malt (jo për konsum njerëzor).   

32   Birra;preparate të cilat përdoren për prodhimin e birrës;uji mineral, uji i gazuar, uji i 

pijshëm, ujë soda, ujë tonik, pije nga frutat dhe perimet, koncentrate dhe ekstrakte frutash 

dhe perimesh;pije freskuese në formë pluhuri dhe granulat të nxjerrura nga frutat, pije të 

lehta.   

 

 

 

(111)  24700 

(151)  28/03/2019 

(181)  22/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/799 

(300)  65808/2016  23/12/2016  CH 

(732)  Montres Chouriet SA 7 Place de la 

Fusterie, 1204 Geneva, Switzerland, CH 

(540)  EMILE CHOURIET 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

74 

 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 
 

 
 

(511) 14   Metale të cmuara dhe aliazhet e tyre, artikuj argjendarie, gurë të cmuar; 

orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; ora, orë dore (që vihet në kycin e dorës), 

pjesë të orave; orë për lëvizje, orë mekanike; ora të vogla, kuti prezentimi për ora, orë me 

kurdisje, rrip ore, kuti ore, orë dore, instrumente për matjen e kohës (ora); mbajtëse për orë   

 

 

 

(111)  24709 

(151)  29/03/2019 

(181)  03/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/821 

(300)  Nr. 016637738  25/04/2017  SE 

(732)  Epiroc Aktiebolag c/o Atlas Copco 

105 23 STOCKHOLM, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  EPIROC 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vaj dhe yndyrë industrial; lubrikantë; absorbues pluhuri, përbërës për lagje dhe 

lidhje; karburantë (përfshirë ato për motor) dhe ndriçues   

6   Shufra; përfshirë shufrat për ndërtim dhe shufrat lidhëse; ndërtesat e transportueshme 

nga metali; materiale nga metali për shinat e hekurudhës; kabllo jo-elektrike dhe tela nga 

metali i zakonshëm; gjëra të vogla nga artikujt metalikë; gypa dhe tuba ng ametali; 

konteiner nga metalu për kompresim të ajrit, gazit dhe lëngjeve; bashkues i tubave; kapëse 

për tuba; zorrë; kabina për ngjyrosje; konteiner me presion për lëngje; enë me presion për 

ngjyra; gypa nga metali me presion për lëngje; kunja; cisterna presioni për ujë; stolë nga 

metali për mbajtjen shtrenguar të veprave punuese (vice bench); shkallë; pajisje shtrengimi 

dhe ankorimi; topa celiku për përdorim si topa kushineta; bulona (guide pins), valvula, 

susta, shtylla, mengenë, morsë, kapëse dhe skaje nga metali; bulona që lëkunden; bulona që 

zgjerohen dhe unaza dhe kushineta për përdorim me to; gypa me pjesën e lartë ne formë të 

cekanit; tuba shpues nga metali; lidhës për tubat nga metali.   

7   Makina dhe vegla të makinave, siç janë makinat pneumatike, hidraulike, me ndezje të 

brendshme dhe makinat me ndezje elektrike dhe veglat e makinave, siç janë makinat për 

shpimin e tokës, shpuesit, turjelat, çekanët shpues, presat shpuese dhe gypat shpues (pjesë 

të makinave), makinat shpuese, vinça shpues, makinat për futjen e shtyllave në tokë, 

makinat për demolim, veglat me shtypje të ajrit, përdredhës të vidhave dhe dadove, makina 

për copëtim dhe thërmim, makinat për thyerje, çekanët, makinat për shtypje, çekanët dhe 

sëpatat për makina, makinat për bluerje, veglat me shtypje, pistoletat me ajër të nxehtë, 

pistoletat për spërkatje, pistoletat për fryrje, pistoletat për thërmim, pajisjet për spërkatje me 

rërë, lustruesit dhe pajisjet për lëmuarje me letër zmerile, kontejnerë me curril ajri me rërë, 
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si dhe aparate për mbledhjen e rërës; aparate për shpërndarjen e ngjyrës; veglat për montim; 

kompresorët (makina), kompresorët e ajrit, rregullatorët për kompresorë, pajisjet për ftohje 

për kompresorët; valvulet me presion të ulët dhe të lartë për kompresorët (jo për vetura); 

motorinot; transimisione dhe ingranazhe për kompresorë; makinat për mihje, ekskavatorët, 

makinat RAM, liftet, ashensorët; motorët, motorët me ndezje pneumatike, motorët me 

ndezje hidraulike, motorët me ndezje të brendshme dhe motorët me ndezje elektrike; rrjetat 

me presion dhe gjeneratorët me presion për gjenerimin e rrymave të ajrit në ujë, pompat për 

flluskimin e ujit; pajisje për shpimin e gurëve, çikrik me presion ajri, dhe karro për çikrik 

me presion ajri, tharës dhe pajisje me ajër të kompresuar, filtra (pjesë të makinave dhe 

motorëve), gjeneratorë, separatorë, makina për rikuperimin e nxehtësisë, sisteme për 

montim, sharra elektrike, motorë, dalta për makina, gdhendës dhe lopata, të gjitha pjesë të 

veglave të makinave; fshesa elektrike; pirg të drurit dhe metalit, mihës (makina); 

përdredhës (për motorë elektrik); çikrikë; lubrifikues (pjesë të makinave); helikë pompe; 

ushqyes, ngarkues; krik; çikrik; cilindra për makina; zhurmëmbytës; pastrues elektrike me 

vakum; valvule me rrëshqitje, valvule membranore, valvule me rrëshqitje fillestare; 

valvule, përfshirë valvulet pneumatike, hidraulike, starter dhe ball; pistonat; bosht me 

gunga; kllapa me oscilim të ajrit; injektues, shtypës, sektorë për devijim; pipëza, përfshirë 

pipëzat për zgjerim, venturi dhe Laval; krahë rregullues për shpim, krahë pozicionues dhe 

mbështetëse për shpim; pajisje ushqyese për çekanët shpues; prerës të gypave; presa për 

makinat për bluarje (vegla të makinave); presa me vrima të vogla; konvejerë; makinat për 

rregullimin e shpejtësisë (makina); kontejnerë (shtëpi) të transportueshëm; kupa për ngjyra 

për pistoletat për spërkatje të ngjyrës; makinat dhe gjeneratorët me avull; njësitë për 

mirëmbajtjen e ajrit të kompresuar; spërkatësit e vajit, separatorët kondensator; shufrat 

bllokuese (komponentë të makinave); pompa për vetë-rregulluese për distribuim dhe 

karburant; koka shpëlarëse për shtyllat shpuese; pompat me vakum, komponentët gypor; 

makina për shpim, makina për shpim me vaj dhe me gaz, makina për shpim me prodhim, 

makina rrotulluese për shpim dhe shpërthim, makina për shpim në sipërfaqe dhe nëntokë 

dhe makina për shpimin e puseve; makina dhe vegla për makina për kryerjen e punëve të 

ndërtimtarisë dhe për trajtimin e materialeve ndërtimore dhe sipërfaqes ndërtimore; 

ndrydhës dhe pajisje për ndrydhje; makina dhe vegla për makina, siç janë vibratorët e 

betonit, makinat për shtypjen e betonit dhe perdah të betonit; rrota për bluarje (vegla për 

makina); shpues dhe maje të shpuasve (pjesë të makinave); shufrat për shpim; makina për 

shpime të thella dhe vegla të makinave; shtresa të jashtme për pajisjet për shpim; pompat, 

përfshirë pompat hidraulike, elektrike dhe pneumatike; pompat për largimin e ujit; veglat, 

pajisje dhe pajisje plotësuese për shpim manual, përfshirë këmbët shtytëse, shufrat për 

shpim integral, shufra dhe shufra për shpim; presa (makina); shpuesit e sipërfaqeve të buta 

dhe makinat për hapjen e vrimave; makinat ose pjesët e makinave për zgjerimin e vrimave 

të shpuara; kabina për makina; adaptorë për shpues (pjesë të makinave); mbështjellës (pjesë 

të kabinave); pompa spërkatëse dhe spërkatës lëvizës; spërkatës të betonit; makina për 

shtrëngimin e gurëve dhe kabllove; tokmak; rul ngjeshës për rrugë dhe asfalt; sharra për 

dysheme; bashkëngjitës të ekskavatorit, siç janë presat e çelikut, thërmuesit, magnetët e 

ekskavatorit, kanxha e ekskavatorit, kova për thërmim, ndrydhësit dhe shpuesit e 

ekskavatorit; shpuesit e vrimave për shtylla dhe tërheqësit e shtyllave; çekanët me 

perkusion; makina për shtypjen e çakëllit; makinat për kallëpim; makinat për largimin e ujit 

dhe tharjen e betonit; makinat për shtruarjen dhe ndërtimin e rrugëve; makina me ndezje 

hidraulike (makina me burim elektriciteti); makina për bluarje; mbështetës, tërësisht ose 
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kryesisht nga metali, për përdorim me veglat e makinave   

8   Vegla për mbërthim dhe bashkim; vegla manuale për prerje, shpim, bluarje dhe trajtim 

të sipërfaqes; vegla manuale dhe mjete për punët me gurë, beton, metal, dru dhe tulla siç 

janë makina për vidhosje, kaçavidat, rotorët për vidhosje; veglat për bluarje dhe lustrim, 

pajisjet për mihjen e thëngjillit, kazmat, veglat për gozhdim, çekan për nguljen e pllakave, 

çekanët për farkëtim, çekanët për ciflim, çekanët me matje, veglat për goditje, veglat për 

filetim, lopata, shpues druri dhe metali, çikrik, mbështjellës shufrash, shpuese druri, rrota 

për bluarje, rrota për prerje dhe maje sharrash për veglat e dorës, sharra, dalta, gdhendës, 

pajisje për zgjerimin e vrimave; aparate manuale për spërkarjen dhe shpërndarjen e 

lëngjeve, gjysmë lëngjeve dhe materialeve të ngurta të thërmuara; vegla për skalitje; presa 

për bluarje (vegla manuale).”   

9   Programe kompjuterike; softuer dhe sisteme kompjuerike; harduer kompjuterik; ekrane 

me prekje interaktive; instrumente dhe aparate për kontrollim dhe mbikëqyrje; filma për 

udhëzim, informacion dhe reklamim; rregullatorë të shpejtësisë; rregullatorë të 

shpërndarjes; unazë për matjen e objekteve cilindrike; monitorë; pano kontrolluese; 

kontrollues; pajisje për përpunimin e të dhënave; softuer për kontrollimin e procesit për 

makina dhe vegla të makinave; mediume për të dhëna elektronike; ndërprerës; aparate dhe 

instrumente për testimin e materialeve; shndërrues i forcës; sensorë elektronik; bateri dhe 

bateri që mbushen; adapterë për bateri; pajisje për rrjete kompjuterike dhe komunikimin e 

të dhënave; pajisje dhe monitorë audio dhe vizuale; podcast të shkarkueshëm; pajisje për 

sy, kontrollues i aktivitetit, dëgjuese për vesh; doreza për prekje interaktive; shirit për 

matje; akumulues të energjisë; USB; pajisje për siguri, sigurim, mbrojtje dhe sinjalizim; 

pajisje për mbrojtje dhe siguri; pajisje për mbrojtjen e kokës; softuer aplikacion (apps), 

përfshirë aplikacionet në telefona mobil, aplikacionet hibride dhe ueb aplikacionet; që 

ndërlidhen të gjitha me fushën e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, 

shpimit dhe ndërtimit; programe kompjuterik dhe softuer për makinat për kontrollim, 

monitorim dhe  vëzhgim, pajisjeve, aparateve dhe veglave që përdoren në miniera, 

gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit; sistemet telematike 

që përbëhen nga aparatet për kontrollim nga distanca dhe telemonitorues, siç janë 

telekomandat për pajisjet dhe mjetet transportuese për miniera, gërmim të gurëve, 

eksplorim të mineraleve, shpim dhe ndërtim, transmetuesit nga distanca për pajisjet dhe 

mjetet transportuese për miniera, gërmim të gurëve, eksplorim të mineraleve, shpim dhe 

ndërtim, pranuesit e sistemit të pozicionimit global, softuer dhe harduer për grumbullimin, 

incizimin, gjurmimin, komunikimin dhe raportimin e të dhënave që kanë të bëjnë me 

lokacionin, produktivitetin, operimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe mjeteve 

transportuese për miniera, gërmim të gurëve, eksplorim të mineraleve, shpim dhe ndërtim, 

dhe për incizimin, analizimin, komunikimin dhe raportimin e informacioneve të 

menaxhmentit të zyrës së minierave dhe ndërtimit, përfshirë informacionet financiare dhe të 

burimeve njerëzore; softuer i shkarkueshëm kompjuterik cloud, për përdorim në 

menaxhimin e databazës dhe ruajtjes elektronike të të dhënave, informacioneve dhe 

publikimeve; publikime elektronike të shkarkueshme në natyrën e doracakëve udhëzues, 

katalogëve teknike, katalogëve të pjesëve rezervë, katalogëve të komponentëve, doracakëve 

të shërbimeve, doracakëve për siguri, doracakëve për operim, dhe diagrameve të sistemit; 

që të gjitha për përdorim në fushën e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të 

mineraleve, shpimit dhe ndërtimit   

11   Filtra (pjesë të instalimeve industriale), tharës ajri, përfshirë tharës për absorbim; 
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instalime për ndriçim, nxehje, gjenerim të avullit, ftohje, tharje, ventilim, dhe furnizim të 

ujit, përfshirë ftohësit dhe shkëmbyesit e nxehtësisë për ajër, gaz dhe lëngje; oksigjenatorët 

e lëngshëm; aparate për pastrimin e lëngjeve; gjeneratorë të avullit; shkëmbyes të 

nxehtësisë; valvule për gypa dhe tuba; pastrues të ajrit dhe gazit; llamba; aksesorë 

rregullues, kontrollues, për gypa të ujit dhe ajrit; cilindra të gazit; aparate për pasurimin e 

oksigjenit; tharës absorbues, tharës ftohës; pajisje për nxehjen e ngjyrës; kthina lëvizëse për 

tharje; ndriçues dhe reflektorë ndriçues; ventilatorë; kulla për ndriçim   

12   Mjete transportuese për miniera, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpim 

dhe ndërtim, përfshirë mjetet për ngarkim dhe transport dhe vagonët, vagonët e minierave, 

karrocat dhe automjetet; kamionët ngarkues, kamionët dumper, vagonetat; motorët (për 

automjete); traktorë; kanxha për automjete; karrocat për shpim, karrocat për ngarkim, 

karrocat për kompresorë   

16   Materiale për printim; lapsa për skalitje; material për trajnim dhe reklamim, përfshirë 

hartat e murit, pikturat, librat, revistat dhe  broshurat   

17   Zorrët e gomës, zorrët e plastikës, kanxhat jo metalike për përdorim me zorrët, valvulet 

e gomës; konektorët (jo metalik) për aparate prenumatike dhe hidraulike; pjesës 

konektuese, lidhëse dhe ndërmjetësuese, jo metalike, për gypat fleksibil; gypat, tubat, zorrët 

fleksibile dhe pjesët e tyre, përfshirë valvulet, të gjitha jo metalike; pjesët për gypat (jo 

metalike).”   

19   Kanalet ventiluese (jo metalike) për përdorim në miniera, gërmimin e gurëve, 

eksplorimin e mineraleve, shpim dhe ndërtim; tepih dhe pllaka thithëse për tharje   

35   Shërbimet e konsulencës biznesore dhe analizës biznesore; shërbimet e reklamimit, 

marketingut dhe promocionit; ofrimi i informacioneve biznesore; të gjitha lidhur me 

produktet në kuadër të fushave të minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, 

shpimit dhe ndërtimit; porosia me pakicë online, shërbimet e kthimit dhe zëvendësimit 

lidhur me pjesët rezervë dhe pjesët komponentë për prodhimet në fushën e minierave, 

gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit; shërbime online të 

dyqaneve me pakcië që përfshijnë doracakët udhëzues elektronik të shkarkueshëm, 

katalogët teknik, katalogët e pjesëve rezervë, katalogët e komponentëve, doracakët e 

shërbimeve, doracakët e sigurisë, doracakët e operimit, dhe diagramet e sistemeve në fushat 

e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit; ofrimi i 

ndihmës biznesore, siç janë shërbimet e gjurmimit dhe raportimi i informacioneve 

biznesore që dalin nga sistemet telematike përfshirë teknologjinë e pozicionimit global dhe 

aparatet telekomanduese për operatorët e pajisjeve dhe mjeteve transportuese lidhur me 

minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin për qëllime 

biznesore; dhënia me qira e filmave reklamues   

36   Sigurimi; shërbimet financiare përfshirë shërbimet kreditore, qiradhënies dhe 

financimit të makinave, veglave të makinave, pajisjeve dhe mjeteve transportuese të 

përdorura në fushat e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe 

ndërtimit   

37   Instalimi, mirëmbajtja, ndërtimi, riparimi, servisi dhe shërbimet përkrahëse lidhur me 

minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin dhe veglat e 

makinave, makineritë, mjetet transportuese dhe pajisjet; dhënia me qira e pajisjeve, 

makinave, veglave të makinave, mjeteve transportuese dhe pajisjeve lidhur me minierat, 

gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin; dhënia me qira e 

kompresorëve; shërbimet e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, 
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shpimit dhe ndërtimit   

41   Edukim, mësimdhënie dhe trajnim; publikimi i gazetave periodike, revistave dhe 

librave teknik; dhënia me qira e filmave mësimdhënës; shërbimet e demonstrimit, 

aktivitetet e ekspozimit, që do të thotë paraqitja e punës së makinave, mjeteve transportuese 

dhe pajisjeve nga ana e operatorëve; organizimi i punëtorive; ofrimi i arsimimit dhe 

trajnimit përmes podcast; ofrimi i publikimeve online të doracakëve udhëzues, katalogëve 

teknik, katalogëve të pjesëve rezervë, katalogëve të komponentëve, doracakëve të 

shërbimit, doracakëve të sigurisë, doracakëve të operimit, dhe diagrameve të sistemeve; 

ofrimi i publikimeve në ueb faqe të cilat nuk mund të shkarkohen, doracakëve udhëzues, 

katalogëve teknik, katalogëve të pjesëve rezervë, katalogëve të komponentëve, doracakëve 

të shërbimit, doracakëve të sigurisë, doracakëve të operimit, dhe diagrameve të sistemeve; 

të gjitha shërbimet e ofruara në fushat e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të 

mineraleve, shpimit dhe ndërtimit dhe produktet e tyre   

42   Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit kompjuterik;konsulencë, hulumtim, zhvillim, 

dizajnim dhe modifikim i solucioneve të sistemit;podcast hosting;shërbimet e konsulencës 

teknike, planifikimit dhe organizimit;ofrimi i një sistemi kompjuterik virtual, mjedisi 

kompjuterik virtual dhe platforme kompjuterike virtuale përmes kompjuterëve cloud;ofrimi 

i shfrytëzimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik cloud online që nuk mund të 

shkarkohet, për shfrytëzim në menaxhimin e databazës dhe ruajtjen elektronike të të 

dhënave;ofrimi i një softueri të lidhur me uebfaqe që nuk mund të shkarkohet;platforma si 

një shërbim (PAAS) që paraqet platformat e softuerit kompjuterik për menaxhimin e 

databazës dhe ruajtjen elektronike të të dhënave, informacioneve dhe publikimeve;ofrimi i 

një softueri të lidhur me uebfaqe që nuk mund të shkarkohet për menaxhimin e databazës 

dhe ruajtjen elektronike si dhe grumbullimin, redaktimin, organizimin, modifikimin, 

transmetimit, ruajtjen dhe shkëmbimin e të dhënave dhe informacioneve, përfshirë 

doracakët udhëzues, katalogët teknik, katalogët të pjesëve rezervë, katalogët të 

komponentëve, doracakët e shërbimit, doracakët e sigurisë, doracakët e operimit, dhe 

diagramet e sistemeve;të gjitha të ofruara në fushat e minierave, gërmimit të gurëve, 

eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit dhe produkteve të tyre;dizajnimi i 

makinerisë dhe pajisjeve të e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, 

shpimit dhe ndërtimit;konsulencat inxhinjerike;shërbimet e planifikimit dhe 

projektimit;ofrimi i know how teknik lidhur me makinat, veglat e makinave, automjetet 

transportuese dhe pajisjet;këshillat teknike, pajisjet e shpimit dhe ndërtimit si dhe mjetet 

transportuese, që do të thotë, grumbullimi, incizimi, gjurmimi, komunikimi dhe raportimi i 

të dhënave që kanë të bëjnë me lokacionin, produktivitetin, operimin dhe mirëmbajtjen e 

pajisjeve dhe automjeteve transportuese lidhur me minierat, gërmimin e gurëve, 

eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin;monitorimi nga distanca, kontrolli nga 

distanca dhe rregullimi nga distanca i operimit të pajisjeve dhe automjeteve transportuese 

lidhur me minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin 

përmes Internetit, Ekstranetit dhe rrjeteve tjera kompjuterik dhe telekomunikuese 

globale;konsulenca teknika në fushën e shërbimeve informative për pajisjet dhe automjetet 

transportuese lidhur me minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin 

dhe ndërtimin   

45   Licencimi;licencimi i sistemeve për komunikim wireless;licencimi i pronës 

intelektuale;licencimi i softuerit kompjuterik;licencimi i databazave;licencimi i 

teknologjisë;të gjitha shërbimet e ofruara në fushën e minierave, gërmimit të gurëve, 
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eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit dhe produkteve të tyre   
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(511) 4   Vaj dhe yndyrë industrial; lubrikantë; absorbues pluhuri, përbërës për lagje dhe 

lidhje; karburantë (përfshirë ato për motor) dhe ndriçues   

6   Shufra; përfshirë shufrat për ndërtim dhe shufrat lidhëse; ndërtesat e transportueshme 

nga metali; materiale nga metali për shinat e hekurudhës; kabllo jo-elektrike dhe tela nga 

metali i zakonshëm; gjëra të vogla nga artikujt metalikë; gypa dhe tuba ng ametali; 

konteiner nga metalu për kompresim të ajrit, gazit dhe lëngjeve; bashkues i tubave; kapëse 

për tuba; zorrë; kabina për ngjyrosje; konteiner me presion për lëngje; enë me presion për 

ngjyra; gypa nga metali me presion për lëngje; kunja; cisterna presioni për ujë; stolë nga 

metali për mbajtjen shtrenguar të veprave punuese (vice bench); shkallë; pajisje shtrengimi 

dhe ankorimi; topa celiku për përdorim si topa kushineta; bulona (guide pins), valvula, 

susta, shtylla, mengenë, morsë, kapëse dhe skaje nga metali; bulona që lëkunden; bulona që 

zgjerohen dhe unaza dhe kushineta për përdorim me to; gypa me pjesën e lartë ne formë të 

cekanit; tuba shpues nga metali; lidhës për tubat nga metali   

7   Makina dhe vegla të makinave, siç janë makinat pneumatike, hidraulike, me ndezje të 

brendshme dhe makinat me ndezje elektrike dhe veglat e makinave, siç janë makinat për 

shpimin e tokës, shpuesit, turjelat, çekanët shpues, presat shpuese dhe gypat shpues (pjesë 

të makinave), makinat shpuese, vinça shpues, makinat për futjen e shtyllave në tokë, 

makinat për demolim, veglat me shtypje të ajrit, përdredhës të vidhave dhe dadove, makina 

për copëtim dhe thërmim, makinat për thyerje, çekanët, makinat për shtypje, çekanët dhe 

sëpatat për makina, makinat për bluerje, veglat me shtypje, pistoletat me ajër të nxehtë, 

pistoletat për spërkatje, pistoletat për fryrje, pistoletat për thërmim, pajisjet për spërkatje me 

rërë, lustruesit dhe pajisjet për lëmuarje me letër zmerile, kontejnerë me curril ajri me rërë, 

si dhe aparate për mbledhjen e rërës; aparate për shpërndarjen e ngjyrës; veglat për montim; 

kompresorët (makina), kompresorët e ajrit, rregullatorët për kompresorë, pajisjet për ftohje 

për kompresorët; valvulet me presion të ulët dhe të lartë për kompresorët (jo për vetura); 

motorinot; transimisione dhe ingranazhe për kompresorë; makinat për mihje, ekskavatorët, 

makinat RAM, liftet, ashensorët; motorët, motorët me ndezje pneumatike, motorët me 

ndezje hidraulike, motorët me ndezje të brendshme dhe motorët me ndezje elektrike; rrjetat 

me presion dhe gjeneratorët me presion për gjenerimin e rrymave të ajrit në ujë, pompat për 

flluskimin e ujit; pajisje për shpimin e gurëve, çikrik me presion ajri, dhe karro për çikrik 

me presion ajri, tharës dhe pajisje me ajër të kompresuar, filtra (pjesë të makinave dhe 
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motorëve), gjeneratorë, separatorë, makina për rikuperimin e nxehtësisë, sisteme për 

montim, sharra elektrike, motorë, dalta për makina, gdhendës dhe lopata, të gjitha pjesë të 

veglave të makinave; fshesa elektrike; pirg të drurit dhe metalit, mihës (makina); 

përdredhës (për motorë elektrik); çikrikë; lubrifikues (pjesë të makinave); helikë pompe; 

ushqyes, ngarkues; krik; çikrik; cilindra për makina; zhurmëmbytës; pastrues elektrike me 

vakum; valvule me rrëshqitje, valvule membranore, valvule me rrëshqitje fillestare; 

valvule, përfshirë valvulet pneumatike, hidraulike, starter dhe ball; pistonat; bosht me 

gunga; kllapa me oscilim të ajrit; injektues, shtypës, sektorë për devijim; pipëza, përfshirë 

pipëzat për zgjerim, venturi dhe Laval; krahë rregullues për shpim, krahë pozicionues dhe 

mbështetëse për shpim; pajisje ushqyese për çekanët shpues; prerës të gypave; presa për 

makinat për bluarje (vegla të makinave); presa me vrima të vogla; konvejerë; makinat për 

rregullimin e shpejtësisë (makina); kontejnerë (shtëpi) të transportueshëm; kupa për ngjyra 

për pistoletat për spërkatje të ngjyrës; makinat dhe gjeneratorët me avull; njësitë për 

mirëmbajtjen e ajrit të kompresuar; spërkatësit e vajit, separatorët kondensator; shufrat 

bllokuese (komponentë të makinave); pompa për vetë-rregulluese për distribuim dhe 

karburant; koka shpëlarëse për shtyllat shpuese; pompat me vakum, komponentët gypor; 

makina për shpim, makina për shpim me vaj dhe me gaz, makina për shpim me prodhim, 

makina rrotulluese për shpim dhe shpërthim, makina për shpim në sipërfaqe dhe nëntokë 

dhe makina për shpimin e puseve; makina dhe vegla për makina për kryerjen e punëve të 

ndërtimtarisë dhe për trajtimin e materialeve ndërtimore dhe sipërfaqes ndërtimore; 

ndrydhës dhe pajisje për ndrydhje; makina dhe vegla për makina, siç janë vibratorët e 

betonit, makinat për shtypjen e betonit dhe perdah të betonit; rrota për bluarje (vegla për 

makina); shpues dhe maje të shpuasve (pjesë të makinave); shufrat për shpim; makina për 

shpime të thella dhe vegla të makinave; shtresa të jashtme për pajisjet për shpim; pompat, 

përfshirë pompat hidraulike, elektrike dhe pneumatike; pompat për largimin e ujit; veglat, 

pajisje dhe pajisje plotësuese për shpim manual, përfshirë këmbët shtytëse, shufrat për 

shpim integral, shufra dhe shufra për shpim; presa (makina); shpuesit e sipërfaqeve të buta 

dhe makinat për hapjen e vrimave; makinat ose pjesët e makinave për zgjerimin e vrimave 

të shpuara; kabina për makina; adaptorë për shpues (pjesë të makinave); mbështjellës (pjesë 

të kabinave); pompa spërkatëse dhe spërkatës lëvizës; spërkatës të betonit; makina për 

shtrëngimin e gurëve dhe kabllove; tokmak; rul ngjeshës për rrugë dhe asfalt; sharra për 

dysheme; bashkëngjitës të ekskavatorit, siç janë presat e çelikut, thërmuesit, magnetët e 

ekskavatorit, kanxha e ekskavatorit, kova për thërmim, ndrydhësit dhe shpuesit e 

ekskavatorit; shpuesit e vrimave për shtylla dhe tërheqësit e shtyllave; çekanët me 

perkusion; makina për shtypjen e çakëllit; makinat për kallëpim; makinat për largimin e ujit 

dhe tharjen e betonit; makinat për shtruarjen dhe ndërtimin e rrugëve; makina me ndezje 

hidraulike (makina me burim elektriciteti); makina për bluarje; mbështetës, tërësisht ose 

kryesisht nga metali, për përdorim me veglat e makinave   

8   Vegla për mbërthim dhe bashkim; vegla manuale për prerje, shpim, bluarje dhe trajtim 

të sipërfaqes; vegla manuale dhe mjete për punët me gurë, beton, metal, dru dhe tulla siç 

janë makina për vidhosje, kaçavidat, rotorët për vidhosje; veglat për bluarje dhe lustrim, 

pajisjet për mihjen e thëngjillit, kazmat, veglat për gozhdim, çekan për nguljen e pllakave, 

çekanët për farkëtim, çekanët për ciflim, çekanët me matje, veglat për goditje, veglat për 

filetim, lopata, shpues druri dhe metali, çikrik, mbështjellës shufrash, shpuese druri, rrota 

për bluarje, rrota për prerje dhe maje sharrash për veglat e dorës, sharra, dalta, gdhendës, 

pajisje për zgjerimin e vrimave; aparate manuale për spërkarjen dhe shpërndarjen e 
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lëngjeve, gjysmë lëngjeve dhe materialeve të ngurta të thërmuara; vegla për skalitje; presa 

për bluarje (vegla manuale).”   

9   Programe kompjuterike; softuer dhe sisteme kompjuerike; harduer kompjuterik; ekrane 

me prekje interaktive; instrumente dhe aparate për kontrollim dhe mbikëqyrje; filma për 

udhëzim, informacion dhe reklamim; rregullatorë të shpejtësisë; rregullatorë të 

shpërndarjes; unazë për matjen e objekteve cilindrike; monitorë; pano kontrolluese; 

kontrollues; pajisje për përpunimin e të dhënave; softuer për kontrollimin e procesit për 

makina dhe vegla të makinave; mediume për të dhëna elektronike; ndërprerës; aparate dhe 

instrumente për testimin e materialeve; shndërrues i forcës; sensorë elektronik; bateri dhe 

bateri që mbushen; adapterë për bateri; pajisje për rrjete kompjuterike dhe komunikimin e 

të dhënave; pajisje dhe monitorë audio dhe vizuale; podcast të shkarkueshëm; pajisje për 

sy, kontrollues i aktivitetit, dëgjuese për vesh; doreza për prekje interaktive; shirit për 

matje; akumulues të energjisë; USB; pajisje për siguri, sigurim, mbrojtje dhe sinjalizim; 

pajisje për mbrojtje dhe siguri; pajisje për mbrojtjen e kokës; softuer aplikacion (apps), 

përfshirë aplikacionet në telefona mobil, aplikacionet hibride dhe ueb aplikacionet; që 

ndërlidhen të gjitha me fushën e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, 

shpimit dhe ndërtimit; programe kompjuterik dhe softuer për makinat për kontrollim, 

monitorim dhe  vëzhgim, pajisjeve, aparateve dhe veglave që përdoren në miniera, 

gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit; sistemet telematike 

që përbëhen nga aparatet për kontrollim nga distanca dhe telemonitorues, siç janë 

telekomandat për pajisjet dhe mjetet transportuese për miniera, gërmim të gurëve, 

eksplorim të mineraleve, shpim dhe ndërtim, transmetuesit nga distanca për pajisjet dhe 

mjetet transportuese për miniera, gërmim të gurëve, eksplorim të mineraleve, shpim dhe 

ndërtim, pranuesit e sistemit të pozicionimit global, softuer dhe harduer për grumbullimin, 

incizimin, gjurmimin, komunikimin dhe raportimin e të dhënave që kanë të bëjnë me 

lokacionin, produktivitetin, operimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe mjeteve 

transportuese për miniera, gërmim të gurëve, eksplorim të mineraleve, shpim dhe ndërtim, 

dhe për incizimin, analizimin, komunikimin dhe raportimin e informacioneve të 

menaxhmentit të zyrës së minierave dhe ndërtimit, përfshirë informacionet financiare dhe të 

burimeve njerëzore; softuer i shkarkueshëm kompjuterik cloud, për përdorim në 

menaxhimin e databazës dhe ruajtjes elektronike të të dhënave, informacioneve dhe 

publikimeve; publikime elektronike të shkarkueshme në natyrën e doracakëve udhëzues, 

katalogëve teknike, katalogëve të pjesëve rezervë, katalogëve të komponentëve, doracakëve 

të shërbimeve, doracakëve për siguri, doracakëve për operim, dhe diagrameve të sistemit; 

që të gjitha për përdorim në fushën e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të 

mineraleve, shpimit dhe ndërtimit   

11   Filtra (pjesë të instalimeve industriale), tharës ajri, përfshirë tharës për absorbim; 

instalime për ndriçim, nxehje, gjenerim të avullit, ftohje, tharje, ventilim, dhe furnizim të 

ujit, përfshirë ftohësit dhe shkëmbyesit e nxehtësisë për ajër, gaz dhe lëngje; oksigjenatorët 

e lëngshëm; aparate për pastrimin e lëngjeve; gjeneratorë të avullit; shkëmbyes të 

nxehtësisë; valvule për gypa dhe tuba; pastrues të ajrit dhe gazit; llamba; aksesorë 

rregullues, kontrollues, për gypa të ujit dhe ajrit; cilindra të gazit; aparate për pasurimin e 

oksigjenit; tharës absorbues, tharës ftohës; pajisje për nxehjen e ngjyrës; kthina lëvizëse për 

tharje; ndriçues dhe reflektorë ndriçues; ventilatorë; kulla për ndriçim   

12   Mjete transportuese për miniera, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpim 

dhe ndërtim, përfshirë mjetet për ngarkim dhe transport dhe vagonët, vagonët e minierave, 
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karrocat dhe automjetet; kamionët ngarkues, kamionët dumper, vagonetat; motorët (për 

automjete); traktorë; kanxha për automjete; karrocat për shpim, karrocat për ngarkim, 

karrocat për kompresorë   

16   Materiale për printim; lapsa për skalitje; material për trajnim dhe reklamim, përfshirë 

hartat e murit, pikturat, librat, revistat dhe  broshurat   

17   Zorrët e gomës, zorrët e plastikës, kanxhat jo metalike për përdorim me zorrët, valvulet 

e gomës; konektorët (jo metalik) për aparate prenumatike dhe hidraulike; pjesës 

konektuese, lidhëse dhe ndërmjetësuese, jo metalike, për gypat fleksibil; gypat, tubat, zorrët 

fleksibile dhe pjesët e tyre, përfshirë valvulet, të gjitha jo metalike; pjesët për gypat (jo 

metalike).”   

19   Kanalet ventiluese (jo metalike) për përdorim në miniera, gërmimin e gurëve, 

eksplorimin e mineraleve, shpim dhe ndërtim; tepih dhe pllaka thithëse për tharje   

35   Shërbimet e konsulencës biznesore dhe analizës biznesore; shërbimet e reklamimit, 

marketingut dhe promocionit; ofrimi i informacioneve biznesore; të gjitha lidhur me 

produktet në kuadër të fushave të minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, 

shpimit dhe ndërtimit; porosia me pakicë online, shërbimet e kthimit dhe zëvendësimit 

lidhur me pjesët rezervë dhe pjesët komponentë për prodhimet në fushën e minierave, 

gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit; shërbime online të 

dyqaneve me pakcië që përfshijnë doracakët udhëzues elektronik të shkarkueshëm, 

katalogët teknik, katalogët e pjesëve rezervë, katalogët e komponentëve, doracakët e 

shërbimeve, doracakët e sigurisë, doracakët e operimit, dhe diagramet e sistemeve në fushat 

e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit; ofrimi i 

ndihmës biznesore, siç janë shërbimet e gjurmimit dhe raportimi i informacioneve 

biznesore që dalin nga sistemet telematike përfshirë teknologjinë e pozicionimit global dhe 

aparatet telekomanduese për operatorët e pajisjeve dhe mjeteve transportuese lidhur me 

minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin për qëllime 

biznesore; dhënia me qira e filmave reklamues   

36   Sigurimi; shërbimet financiare përfshirë shërbimet kreditore, qiradhënies dhe 

financimit të makinave, veglave të makinave, pajisjeve dhe mjeteve transportuese të 

përdorura në fushat e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe 

ndërtimit   

37   Instalimi, mirëmbajtja, ndërtimi, riparimi, servisi dhe shërbimet përkrahëse lidhur me 

minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin dhe veglat e 

makinave, makineritë, mjetet transportuese dhe pajisjet; dhënia me qira e pajisjeve, 

makinave, veglave të makinave, mjeteve transportuese dhe pajisjeve lidhur me minierat, 

gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin; dhënia me qira e 

kompresorëve; shërbimet e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, 

shpimit dhe ndërtimit   

41   Edukim, mësimdhënie dhe trajnim; publikimi i gazetave periodike, revistave dhe 

librave teknik; dhënia me qira e filmave mësimdhënës; shërbimet e demonstrimit, 

aktivitetet e ekspozimit, që do të thotë paraqitja e punës së makinave, mjeteve transportuese 

dhe pajisjeve nga ana e operatorëve; organizimi i punëtorive; ofrimi i arsimimit dhe 

trajnimit përmes podcast; ofrimi i publikimeve online të doracakëve udhëzues, katalogëve 

teknik, katalogëve të pjesëve rezervë, katalogëve të komponentëve, doracakëve të 

shërbimit, doracakëve të sigurisë, doracakëve të operimit, dhe diagrameve të sistemeve; 

ofrimi i publikimeve në ueb faqe të cilat nuk mund të shkarkohen, doracakëve udhëzues, 
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katalogëve teknik, katalogëve të pjesëve rezervë, katalogëve të komponentëve, doracakëve 

të shërbimit, doracakëve të sigurisë, doracakëve të operimit, dhe diagrameve të sistemeve; 

të gjitha shërbimet e ofruara në fushat e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të 

mineraleve, shpimit dhe ndërtimit dhe produktet e tyre   

42   Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit kompjuterik; konsulencë, hulumtim, zhvillim, 

dizajnim dhe modifikim i solucioneve të sistemit; podcast hosting; shërbimet e konsulencës 

teknike, planifikimit dhe organizimit; ofrimi i një sistemi kompjuterik virtual, mjedisi 

kompjuterik virtual dhe platforme kompjuterike virtuale përmes kompjuterëve cloud; 

ofrimi i shfrytëzimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik cloud online që nuk mund të 

shkarkohet, për shfrytëzim në menaxhimin e databazës dhe ruajtjen elektronike të të 

dhënave; ofrimi i një softueri të lidhur me uebfaqe që nuk mund të shkarkohet; platforma si 

një shërbim (PAAS) që paraqet platformat e softuerit kompjuterik për menaxhimin e 

databazës dhe ruajtjen elektronike të të dhënave, informacioneve dhe publikimeve; ofrimi i 

një softueri të lidhur me uebfaqe që nuk mund të shkarkohet për menaxhimin e databazës 

dhe ruajtjen elektronike si dhe grumbullimin, redaktimin, organizimin, modifikimin, 

transmetimit, ruajtjen dhe shkëmbimin e të dhënave dhe informacioneve, përfshirë 

doracakët udhëzues, katalogët teknik, katalogët të pjesëve rezervë, katalogët të 

komponentëve, doracakët e shërbimit, doracakët e sigurisë, doracakët e operimit, dhe 

diagramet e sistemeve; të gjitha të ofruara në fushat e minierave, gërmimit të gurëve, 

eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit dhe produkteve të tyre; dizajnimi i 

makinerisë dhe pajisjeve të e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, 

shpimit dhe ndërtimit; konsulencat inxhinjerike; shërbimet e planifikimit dhe projektimit; 

ofrimi i know how teknik lidhur me makinat, veglat e makinave, automjetet transportuese 

dhe pajisjet; këshillat teknike, pajisjet e shpimit dhe ndërtimit si dhe mjetet transportuese, 

që do të thotë, grumbullimi, incizimi, gjurmimi, komunikimi dhe raportimi i të dhënave që 

kanë të bëjnë me lokacionin, produktivitetin, operimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe 

automjeteve transportuese lidhur me minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e 

mineraleve, shpimin dhe ndërtimin; monitorimi nga distanca, kontrolli nga distanca dhe 

rregullimi nga distanca i operimit të pajisjeve dhe automjeteve transportuese lidhur me 

minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin përmes 

Internetit, Ekstranetit dhe rrjeteve tjera kompjuterik dhe telekomunikuese globale; 

konsulenca teknika në fushën e shërbimeve informative për pajisjet dhe automjetet 

transportuese lidhur me minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin 

dhe ndërtimin   

45   Licencimi; licencimi i sistemeve për komunikim wireless; licencimi i pronës 

intelektuale; licencimi i softuerit kompjuterik; licencimi i databazave; licencimi i 

teknologjisë; të gjitha shërbimet e ofruara në fushën e minierave, gërmimit të gurëve, 

eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit dhe produkteve të tyre   
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(511) 8   Vegla dhe instrumente dore (që operojnë me dorë); enë për ngrënie (thikë, pirunjë 

dhe lugë); armë anësore; brisqe; hapës të guacave të detit; shkurtues mjekrre; krasitës të 

pemëve; gërshërë për krasitje; takëme (thika, pirunjë, lugë); sharra në formë të harkut; majë 

shpuese (pjesë të veglave të dorës); turjela; mbajtës për turjela (vegla dore); arpion (vegla 

dore); maja shpuese (pjesë të veglave të dorës); turjelë gjoksi; leva; sopata të gjera; hekur 

banese; kama; hapës joelektrik për kanaçe; turjela; gjilpëra shpuese; prerës të vezëve (jo 

elektrik); hekur (velga dore joelektrike); tel akulli; delipatorë elektrik dhe joelektrik; këllëfë 

për brisqe rroje; çekana të muratorëve; lima [vegla]; lustrues elektrik dhe joelektrik për 

thonjë; thika shkallëzuese; thika për grirje (vegla dore); prerëse për bluarje (vegla dore); 

pajisje që operojnë më dorë për zbukurim të flokëve; thika për krasitje; gërshërë për 

krasitje; vegla kopshti, që operojnë më dorë; grirëse për perime; hekur për lustrim; grabuja 

për largimin e rërës; rripa për vegla pune (mbajtëse); shufra për dredhje flokësh; pajisje 

depilimi, elektrike dhe joelektrike; makina elektrike dhe joelektrike për qethje; 

hendekhapës (vegla dore); hanxharë; leva; krika dorë për ngritje; gërshërë për kufizime; 

zdrukth; teha për zdruktha; turjela nivelizuese; gdhendëse (vegla dore); thika për nallbanë; 

vaporizatorë për insecticide (vegla dore); thika për gjueti; shat (vegla dore); hekur për 

formim shablloni; brisqe për rrojë; vegla për grirje (vegla dore); daltë e pishave; pajisje 

bujqësore që operohen me dorë; sharra që operohen me dorë; pinca shpuese (vegla dore); 

hanxharë; aksesorë elektrik për manikyr; mistri; vegla gavruese (vegla dore); teha (vegla 

dore); thika (armë); thika nivelizuese; kosa hainaulti; arrathyese; mblëdhëse pemësh (vegla 

dore); aparate për shkatërrimin e parazitëve të pemëve; mistri (kopshtari); kazma; kanxha; 

prerës jo-elektrik të picave; kositëse bari që operohen me dorë; thika rroje; takëme për 

rrojë; grabuja (vegla dore); prerës të gypave (vegla dore); shpata; këllëfe për shpata; teha 

për shpata (pjesë të veglave të dorës); sharra (vegla dore); gërryese (vegla dore); 

instrumente për mprehje; lopata (vegla dore); gërshërë (gërshërë kallaji, krasitëse të 

drunjëve, gërshërë për krasitje); thikë për qethje; gërshërë të mëdha që operohen me dorë; 

prerëse joelektrike për djath; prerëse jo elektrike për pica; vegla për prerje [vegla dore]; 

kaçavida; mengene shtrënguese; mengene për zdrukthtarë apo vozapunues; thika qëruese; 

shpata; lopatëza [vegla dore]; lopata; këputëse [vegla dore]; pjata argjendi (takëme); shata 

për prashitje (vegla dore).”   

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

furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare; lavamane; mbulesa ekstraktuese për kuzhina; 

ndriçues friksioni për ndezjen e gazit; ngrohës elektrik për shishe të foshnjeve; instalime 

për banjo; pajisje për banjo; vaska për banjo; instalime për vaska të banjove; gurë llava për 

skara; skara; lavamanë (pjesë të instalimeve sanitare); aparate dhe insturmenete ndriçimi; 

llampa; ngrohëse shtrati; bidet; fontana uji; fontana zbukuruese; drita elektrike për pisha të 

krishtlindjeve; tenxhere gatuese elektrike me presion; drita tavani; aparate për heqjen e erës 

së keqe të ajrit; hell për fërgim; dushe; dhomëza për dush (mbyllje); makina dhe aparate për 

akull; kuti për akull; tepihë që ngrohen përme rrymës; këllëfe gëzofi për këmbë, që ngrohen 

me rrymë; ngrohës elektrik apo joelektrik për këmbë; kabinete për ngrirje; poça drite; 

aparate për pjekje; tharëse për flokë; fanarë; aparate të banjove për tharjen e duarve; 

ngrohës të ujit; batanije, elektrike, jo për qëllime mjekësore; aparate elektrike për ngrohje; 
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bojlerë për ngrohje; elemente për ngrohje; kapakë për raidatorë; ngrohëse me ventilatorë; 

pjata të nxehta; aparate për ngrohje; instalime për ngrohje; aparate për ajër të nxehtë; furra; 

makina elektrike për kafe; oxhak për shtëpi; aparate për kondicionimin e ajrit; instalime për 

kondicionimin e ajrit; enë elektrike për gatim ushqimi; tenxhere elektrike me presion; 

llambadarë; furnela; enë për ftohje; kabinete të ftohta; priza për drita elektrike; llampa 

elektrike; globa për llampa; abazhur për llampa; mbajtëse për abazhur të llampave; 

llambarë kinez; llambadarë; numra të ndritur të shtëpive; tuba të ndritshme për ndriçim; 

aparate për freskimin e ajrit; banjë ilixhë; ventilatorë (elektrik) për përdorim personal; 

aparate mikrovale (aparate për gatim); furra; llampa me vaj; pjata të ngrohta; sobë; pjekës 

të kafesë; instalime për sauna; llampa rrugësh; pishtarë; ngrohës xhepi; ngrohës për zhytje; 

ngrohës për pjata; valvula termostatike; tosterë; tualete; tas tualeti; ulëse tualeti; instalime 

për rrjedhjen e ujit; filterë për ujë të pijshëm; oturakë; hekur elektrik për uafer; akumulatorë 

të nxehtësisë; pompa të nxehtësisë; shishe të ujit të ngrohtë; ngrohës të ujit; instalime për 

ngrohjen e ujit; pjata të ngrohta; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; instalime ftohëse 

për ujë; sterilizues të ujit; aparatë për futjen e ujit; aparatë për vorbulla uji; ventilatorë 

(kondicionim të ajrit); pjesë për lavamanë, legena, vaska, dusha; kroje uji; rubineta të 

tubacionit (tapa); valvula dhe valvula miksimi që operohen me dorë për furnizim me ujë 

sanitarë; mbulesa të oturakëve; rubineta përzirëse për gypa uji.   

19   Pllaka të glazuara qeramike; pllaka nga mermeri; pllaka jometalike për veshjen e 

tavanit; pllaka me glazurë; fleta jo-metalike; fleta jo nga materialet metalike për ndërtim; 

materiale ndërtimi, jo nga metali; tuba të ngurtë (jo nga metali) për ndërtimtari; asfalt; zink 

dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo nga metali; monumente jo nga metali; akuariume 

(struktura); grila dritaresh [jashtë shtëpisë], jo nga metali dhe jo nga tekstili; mbulesa 

kabana (kashte) jo nga metali; xham për ndërtimtari; kuti të letrave nga tulla ndërtimi; buste 

nga guri, betoni apo mermeri; mbulime pullazesh, jo nga metali; dritare jo nga metali; grila 

mbyllëse, jo nga metali; shtëpi të para-fabrikuara (të gatshme për ndërtim); mbrojtëse 

kundër insekteve, jo nga metali; pllaka për dysheme, jo nga metali; pllaka memorialesh, jo 

nga metali; serra, të transportueshme jo nga metali; xham ndërtimi; pllaka xhami [dritare], 

për ndërtim; gur varri; varre [monumente], jo nga metali; dru për bërjën e enëve të 

kuzhinës; dru gjysëm i përpunuar; dërrasa nga druri; lëndë druri (të përpunuara); grila 

dritaresh, jo nga metali; mbulesa kabana jo nga metali; pllaka jo nga metali , për ndërtim; 

tenxhere oxhaku, jo nga metali; arxhië qeramike [material i papërpunuar]; zhavor; dritare 

me xhama të errësuar; tapë (e kompresuar); vepra arti nga guri, betoni apo mermeri; guri 

artificial; gypa uji, jo nga metali; kanale tubash, jo nga metali, për ventilim dhe instalime të 

kondicionimit të ajrit; pllaka ndriçimi; kasolla panairesh; veranda, jo nga metali, për 

ndërtime; mermer; direk [shtylla], jonga metali; mozaike për ndërtime; dritare me kanata, jo 

nga metali; letër për ndërtim; karton për ndërtim; parket për dysheme; dërrasa për dysheme 

parketi; blloqe për shtrimin e rrugëve, jo nga metali; materiale druri për shtrim të rrugëve; 

shtylla për reklama, jo nga metali; pllaka çimenti; pllaka, jo nga metali; pllaka për 

dysheme, jo nga metali; forma për kallëpe, jo të bëra nga metali, për ndërtime; materiale 

për veshje (materiale ndërtimi); çati për kulme, jo nga metali; grila dritaresh [përjashtë 

shtëpisë], jo nga metali dhe jo nga tekstili; gur ranor për ndërtim; kapakë për kapanxha, jo 

nga metali; rreshpe; lëndë druri e sharruar; oxhaqe të para-fabrikuara, jo nga metali; pishina 

noti të para-fabrikuara, jo nga metali; kompensatë; dërrasa për zhytje, jo nga metali; statuja 

nga guri, betoni apo mermeri; guri; guri artificial; guri për ndërtim; materiale për veshjen e 

rrugëve; fletëza dhe panele për shënimin e rrugëve nga plastika; shkalla [hapa], jo nga 
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metali; qemer për dritare, qemer për dyer, jo nga metali; gëzofatri nga druri; veshje me dru, 

jo nga metali; terrakota; gur rrasash; enë argjilore; shkallë [hapa], jo nga metali; shkalla jo 

nga metali; dyer, jo nga metali; korniza për dyer jo nga metali; valvula për gypa uji, jo nga 

metali apo plastika; veshje muri, jo nga metali, dhe për ndërtim; muri anësor nga vinyli; 

banjo për zogj [struktura, jo nga metali]; kafaze zogjësh, jo nga metali; kafaze për zogj, jo 

nga metali [struktura]; gypa uji, jo nga metali; gardhe, jo nga metali; tulla; tavane, jo nga 

metali; pllaka të tejdukshme, jo nga metali   

20   Mobilje; pasqyra (xham argjendi); korniza; stola [mobilje]; pllaka dekorative për muri, 

jo nga tekstili (orendi), gjegjësisht gdhendje, figurina muri; këllëfë nga druri apo plastika; 

pllaka pasqyreje; shpërndarës automatik të peshqirëve, jo nga metali; vaska tualeti; arka të 

sirtarëve; artikuj shportarie; rafte; tryeza tualeti; lavaman (mobilje); kabinete me pasqyra; 

mbajtëse dhe njësi për mjete bashnjoje dhe tualeti; mbajtëse për bimë; mbajtëse për lule; 

platforma mbështetëse (mobilje); voza, jo nga metali; kolibe qeni; etiketë qeni jo nga 

metali; jastekë; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; kolltuqe; mobilje prej palmave 

kacavjerrëse; kolltuk portative; mbajtëse për ombrella; divane; kashtë e thurur (përpos për 

shtrojë); ulëse; karrige të lehta; tryeza; kanape jo për qëllime mjekësore; tavolina mbyllëse; 

tavolinë me pjesë rrëshqitëse; karrige mbështetëse; vagone (për gosti) (mobilje); këllëfe, jo 

nga metali; sënduka, në veçanti për jastëk; perde me rruaza për dekorime; shtresa e 

mbulesa, përpos çarçafëve; sënduka, jo nga metali; busta nga druri, dylli, allçia apo 

plastika; varëse rrobash, jo nga metali; varëse, jo nga metali, për rafte rrobash; jastekë 

ulëse; pjesë dyersh, jo nga metali; dorëza dyersh, jo nga metali; dyer për mobilje; pjesë për 

mobilje, jo nga metali; dorëza, jo nga metali; zhguall; statuja nga druri, dylli, allçia apo 

plastika; figurina [statujëza] nga druri, dylli, allçia apo plastika; vepra arti nga druri, dylli, 

allçia apo plastika; zile ere [dekorime]; kuti për letra, jo nga metali apo muri   

21   Enë për shtëpi dhe kuzhinë (jo nga metalet e çmuara apo të veshura me to); krehër dhe 

sfungjerë; brusha (përveç brushave për pikturim); material për krijimin e brushave; artikujt 

për pastrim; lesh çeliku; xham i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamave që 

përdoren në ndërtimtari); artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjila (të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët tjera); kosh për mbeturina; brusha (për enëlarje); kupa; artikuj qelqi të 

pikuturuar; fshesa; spërkatës për ujitjen e luleve dhe pemëve; kupa për birra; vazo lulesh; 

mbulesa për vazo të luleve, jo nga letra; lecka për pastrimin e dyshemesë; brusha për 

pastrim; tigan; gjilpëra nga metali (për gatim); spërkatës për vaditëse; dërrasa për bukë; kuti 

për bukë; shporta buke për qëllime të kuzhinës; dërrasa për hekurosje; mbajtëse për hekur 

të sheshtë; brusha tualeti; mallra furçash; buste nga biluri, terrakota apo xhami; enë për 

gjalpë; ornamente nga porcelani (biluri); kapak mbyllës për vazo; aparate deodoranti për 

përdorim personal; kruajtëse dushi; filxhan për ve; kova; kavanozë (xhami) [kashtore]; 

pjata tryeze për një përdorim; furça dhëmbësh, elektrike; takëme tryeze; shkopinj; kurtha 

për minjë; lëkura kamoshi për pastrim; kruajtëse për dritare; figurina (statujëza) nga 

porcelani, terrakota apo xhami; termuse faqore; termuse; shishe; hapës elektrik dhe 

joelektrik të shisheve; shtypëse të mizave; forma për kubëza akulli; dorëza për kopshtari; 

enë për përdorim shtëpiak apo në kuzhinë; enë për perime; shërbime (takëme tavolinash); 

takëme të erëzave; kova për ujitje; kavanozë; vazo xhami; mozaike nga xhami, jo për 

ndërtim; xham i pluhurzuar për dekorim; shtupa xhami; pompa lavamani për pastrimin e 

gypave të bllokuar; artikuj për qëllime pastrimi, e që operohen me dorë; rafte për peshqirë; 

dorëza për qëllime shtëpiake; shpuza për gërryerje për pastrimin e lëkurës; kurthe për 

insekte; termuse që fryhen; takëme për kafe; krehër; brokë; damixhanë; slitë, jo nga letra 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

87 

 

apo tekstili; shtypës patatesh; mbulesa të ushqimeve djathi; kaci; kavanozë për ëmbëlsira; 

qeramikë për qëllime shtëpie; shandanë për qirinjë; unaza për qirinjë; shtypëse hudhrash; 

forma gatimi; takëme të tenxhereve; tenxhere; shporta për qëllime shtëpie; nxjerrëse tapash, 

elektrike dhe joelektrike; enë kozmetike; kristale (artikuj qelqi); forma për torte; enë 

kuzhine; mjete kuzhine; shishe për ftohje; çanta izotermike; vepra arti nga porcelani, 

terrakota apo xhami; vezë folesh artificiale; shandanë për qirinjë; kurtha kundër minjëve; 

mbajtëse thikash për tryezë; përzierës pijesh; fshirëse pluhuri për mobilje; postiqe; aparate 

uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; enë dhome; furça për thonjë; 

ngrohëse për shishe ushqimi (jo elektrike); shtypëse joelektrike për fruta që përdoren për 

qëllime shtëpiake; përzierës jo elektrik; rrahëse jo elektrike vezësh për qëllime shtëpiake; 

blues jo elektrik për qëllime shtëpiake; kupa (gota) frutash; gota nga letra apo plastika; 

pjata letre; spërkatës parfumi; lopatëza; tenxhere piperi; shiringa për bimë; artikuj pikniku 

(poçeri); poçeri; prerës për ëmbëlsira [biskota]; lëkurë lustrimi; artikuj porcelani; kuti 

dreke; kuti për pluhur kozmetike; lecka pastrimi; shtupa pastrimi; spërkatës; furça rroje; 

kurtha për minjë; djegës parfumash; rende (enë kuzhine); lecka pastrimi; lugë për përzierje 

(për përdorim në kuzhinë); përzirës të koktejeve; vazo për sallata; trazues kripe; kruajtës 

(enë kuzhine); furça për pastrimin e rezervarëve dhe enëve; lavaman (vazo); hell për 

qebapa; tabela njoftimi nga porcelani apo xhami; rrahëse vezësh; dërrasa për prerje të 

kuzhinës; lugë për njomje [enë kuzhine]; lugë këpucësh; furça për çizme; dru këpucësh 

(zgjeruese); enë; mushama për tigan; shpuza për përdorim shtëpiak; kuti sapunësh; 

mbajtëse sapuni dhe enë sapuni; shpërndarës sapuni; sita (enë kuzhine); suzane përtace (enë 

kuzhinë rrotulluese që mban erëzat; unaza të pecetave; kullesë; kuti depozite jo-metalike 

për monedha; gryka për zorra të ujitjes; furça për larjen e enëve; lecka për pastrimin e 

pluhurit; fshesa me pupla; luharë për supë; tasa për supë; tabakë për përdorim shtëpiak; 

artikuj tavoline përpos thikave, pirunave dhe lugëve; filxhanë; kuti çaji; mbushës çaji; ibrik 

çaji; kapakë çaji; shërbesa çaji [takëme]; kulluese çaji; prerëse të brumërave; okllai, 

shtëpiake; gërryerëse të brumit; pjata; pastrues qilimi; rrahëse qilimi [instrumente të dorës]; 

tabakë për trosha; tualete portative për foshnje, të bëra nga plastika; mbajtëse të letrës së 

tualetit; shpërndarës të letrës së tualetit; shpuza tualeti; kapakë për tenxhere; tenxhere; 

artikuj qeramike; lugë tortesh; vaska për foshnje, portative; hinka; enë për pije; artikuj qelqi 

për pije; mbulesa për dërrasa të hekurosjes, të formësuara; pjatëza; vazo; boca vakumi; 

kapëse rrobash; rafte për tharjen e rrobave; rafte tharëse për lavanderi; ibrik, jo-elektrik; 

furça dhëmbësh; pe dhëmbësh për qëllime dentare; rrëmojca; mbajtëse rrëmojcash; vazo 

sheqeri.   

24   Tekstil dhe mallra nga tekstili, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; shtrojë dhe 

mbulesa për tavolinë dhe shtrat; çarçafë shtrati (përpos veshjeve); shtroja shtrati dhe 

batanije; këllëfë për jastëk [mbajtëse jastëku]; mbulesa mobiljes të bëra nga materialet 

plastike; perde dushi nga tekstili apo plastika; perde nga tekstili apo plastika; mbajtëse 

perdesh nga materiale tekstili; peshqirë; çarçafë; slita (mbulesa tavoline); mbulesa 

mobiljesh nga tekstili; mushama tryeze; peceta tekstili; mbulesa shtrati; mbulesa tavoline 

(jo nga letra); rrëshqitëse tryeze; mësallë tryeze jo nga letra; çarçafë tryeze, jo nga letra; 

mbulesa të kapakut të tualetit nga pëlhura; mushama; artikuj varëse muri nga tekstili; 

peceta tekstili; facoleta nga tekstili   
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(111)  24530 

(151)  05/03/2019 

(181)  18/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1274 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Material i shtypur material, ne veçanti, reklamat, gazetat, broshurat, posterët, 

material shkrimi dhe parulla në fushat e shëndetit, mjekësisë, farmaceutikëve, dhe 

industrisë farmaceutike   

44   Dhënia e informacionit në fushën e shëndetit, mjekësisë, farmaceutikëve, dhe 

industrinë farmaceutike 

  

 

 

 

(111)  24620 

(151)  13/03/2019 

(181)  23/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1426 

(732)  Leonora Gashi ‘Europrinty shpk’ 

 Blloku A1 – Lagjia Kalabria – Prishtinë, KS 

(740)  Hajriz Zabeli Europrinty SH.P.K 

 Blloku A1 – Lagjia Kalabria – Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe mjete mekinerie, pjese motorike (perveq, mejte te transporitit 

tokesore) komponente  makineri lidhjeje dhe transmetimi ( perveq mjeteve te transportit 

tokesor), vegla bujeqesore qe nuk ne pune me dore , inkububatore per prodhim vezesh   

8   Vegla dore dhe instrumente (me dorë); takëm thikash/pirunjesh; armët anësore; makina 

rroje. etj   

9   Peshkim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencore, detare, matëse, 

fotografike, kinematografike, optike, aparate dhe instrumente për kursimin e jetës dhe 

mësimdhënies;aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike;aparate për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit ose imazheve;bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit;disqe 

kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi;mekanizmat për aparatet me 

funksion të monedhës;regjistrat e keshit, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të 

dhënave, kompjuterët;software kompjuterik;aparat shuarjen e zjarrit.   
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11   Aparate per ndriqim , ngrohje  , prodhim avulli , gtaim, ftohje , tharje, ventilim, 

furnizim me uje dhe qellime sanitare    

 

 

 

(111)  24627 

(151)  14/03/2019 

(181)  23/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1427 

(732)  Leonora Gashi Europrinty shpk’ 

Blloku A1 – Lagjia Kalabria – Prishtinë 

,KS 

(740)  Hajriz Zabeli  Europrinty SH.P.K 

Blloku A1 – Lagjia Kalabria – Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe mjete mekinerie , pjese motorike ( perveq , mejte te transporitit 

tokesore) komponente  makineri lidhjeje dhe transmetimi ( perveq mjeteve te transportit 

tokesor), vegla bujeqesore qe nuk ne pune me dore , inkububatore per prodhim vezesh   

8   Vegla dore dhe instrumente (me dorë); takëm thikash/pirunjesh; armët anësore; makina 

rroje. etj   

9   Peshkim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencore, detare, matëse, 

fotografike, kinematografike, optike, aparate dhe instrumente për kursimin e jetës dhe 

mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit; 

disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizmat për aparatet me 

funksion të monedhës; regjistrat e keshit, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të 

dhënave, kompjuterët; software kompjuterik; aparat shuarjen e zjarrit   

11   Aparate per ndriqim , ngrohje  , prodhim avulli , gtaim, ftohje , tharje, ventilim, 

furnizim me uje dhe qellime sanitare    

 

 

 

(111)  24742 

(151)  12/04/2019 

(181)  23/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1428 

(732)  Leonora Gashi Europrinty shpk’ 

Blloku A1 – Lagjia Kalabria – Prishtinë 

, KS 

(740)  Hajriz Zabeli  Europrinty SH.P.K 

Blloku A1 – Lagjia Kalabria – Prishtinë 
 

 
 

(540)   
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(511) 7   Makineri dhe mjete mekinerie , pjese motorike ( perveq , mejte te transporitit 

tokesore) komponente  makineri lidhjeje dhe transmetimi ( perveq mjeteve te transportit 

tokesor), vegla bujeqesore qe nuk ne pune me dore , inkububatore per prodhim vezesh   

8   Vegla dore dhe instrumente (me dorë); takëm thikash/pirunjesh; armët anësore; makina 

rroje. etj   

9   Peshkim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencore, detare, matëse, 

fotografike, kinematografike, optike, aparate dhe instrumente për kursimin e jetës dhe 

mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit; 

disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizmat për aparatet me 

funksion të monedhës; regjistrat e keshit, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të 

dhënave, kompjuterët; software kompjuterik; aparat shuarjen e zjarrit.   

11   Aparate per ndriqim , ngrohje  , prodhim avulli , gtaim, ftohje , tharje, ventilim, 

furnizim me uje dhe qellime sanitare    

 

 

 

(111)  24713 

(151)  01/04/2019 

(181)  06/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1471 

(591)  E kuqe, ari, e kaftë, e kaltër, e kaltër e 

mbyllët, e bardhë dhe krem 

(732)  Mars, Incorporated 6885 Elm Street, 

McLean, Virginia 22101, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo  Nena 

Tereze 29/1 B.4  10 000 Prishtine Republic 

of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira nga çokollata, ëmbëlsira me sheqer, çokollata, bonbona, deserte; 

ëmbëlsira, kafe, qaj, kakao, sheqer, drithëra dhe preparate nga drithërat, ushqime me bazë 

drithërash, copëza me drithëra dhe copëza me proteina, keksa, torte, bonbona, biskota, 

musli, pije me bazë të kakaos, kaushe të ngrënshme; akull të ngrënshëm; akullore, jogurt i 

ngrirë, akull (natyral apo artificial); pluhur për akullore; ëmbëlsira të ngrira, musë nga 

çokollata, shërbet, aromatizues për pije, tjera jo nga vajërat esenciale; aromatizues për 

ushqim tjera jo nga vajërat esenciale; fruta me çokollata; arra me çokollata, ushqime të 

shpejta me drithëra; granola; copëza ushqime me granola; çokollatë e shprëndarë; kakao e 

shprëndarë; salcë nga çokollata, preparate për forcimin e shllagut; sirup nga çokollata; 

sirup; miell”.    
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(111)  24716 

(151)  02/04/2019 

(181)  05/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/137 

(732)  Kujtim Berisha Rr.Washingtoni,Nr.48, 

50000 Gjakove , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 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)   

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   

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   

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   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

35   Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to;analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit;dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë   
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(111)  24681 

(151)  22/03/2019 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/142 

(526)  mollë 

(732)  RAGIP MILLAKU  Bregu i diellit, 

zona perëndim L-6/nr.16, Prishtinë, KS 

 
 

(540)  n'mollë 

 
 

     

 
 

 

(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   

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

dhe pijeve, shërbimet e restorantit;kantinat;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 turistike;dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.   

 

 

 

(111)  24728 

(151)  03/04/2019 

(181)  13/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/183 

(591)  Ezezë dhe e kuqe 

(732)  NTP Tekstil Print Magjistralja 

Vushtrri-Mitrovicë ,Vushtrri 42000, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rroba,veshmbathje për këmbë dhe kokë, të gjitha këto mallra të bëra nga 

lëkura,tekstili dhe materiale të tjera; ,qorape qorape grash.   
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(111)  24594 

(151)  11/03/2019 

(181)  16/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/201 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje  

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  ALMACIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  24592 

(151)  11/03/2019 

(181)  16/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/202 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)      ALDIZEM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  24593 

(151)  11/03/2019 

(181)  16/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/203 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 

(540)  SLIM-MIX 
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(511) 5   çaj mjekësor, përzierje çaji.   

 

 

 

(111)  24549 

(151)  06/03/2019 

(181)  20/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/209 

(300)  30 2017 020 946.0  22/08/2017  DE 

(732)  Daimler AG Mercedesstrasse 137, 

70327 Stuttgart, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë të makinave (veturave)   

16   Materiale paketimi te bëra nga letra, kartoni ose plastika   

 

 

 

(111)  24550 

(151)  06/03/2019 

(181)  20/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/210 

(300)  30 2017 020 945.2  22/08/2017  DE 

(732)  Daimler AG Mercedesstrasse 137, 

70327 Stuttgart, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë të makinave (veturave)   
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(111)  24689 

(151)  22/03/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/211 

(732)  " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

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

5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

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

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

 

 

 

(111)  24688 

(151)  22/03/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/212 

(591)  E zeze dhe e bardh 

(732)  " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

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

5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

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

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.   
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(111)  24685 

(151)  22/03/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/213 

(526)  MALL of PRISHTINA 

(591)  E Portokallt, E pembe, e vjollce , e 

kaltert dhe e zeze 

(732)  " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

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

5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

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

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

 

 

 

(111)  24651 

(151)  15/03/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/215 

(526)  PRISHTINA PARK 

(591)  E Gjelbert dhe e kaltert e mbyllt 

(732)  " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

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

5a, Prishtine 

 
 

(540)   
 

     

 
 

 

(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   

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

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm.   
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(111)  24649 

(151)  15/03/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/216 

(526)  PRISHTINA PARK 

(591)  E Gjelbert , e kaltert e mbyllt dhe e 

bardh 

(732)  " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

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

5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

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

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

 

 

 

(111)  24687 

(151)  22/03/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/217 

(526)  PRISHTINA PARK 

(591)  E bardh dhe e zeze 

(732)  " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

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

5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

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

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

 

 

 

(111)  24647 

(151)  15/03/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/219 

(526)  PRISHTINA MALL 

(732)  " PRISHTINA PARK " SH.A. 

(540)  PRISHTINA MALL 
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ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

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

5a, Prishtine 

 
 

 

(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   

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

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

 

 

 

(111)  24646 

(151)  15/03/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/220 

(526)  MALL OF PRISHTINA 

(732)  " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

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

5a, Prishtine 

 
 

(540)  MALL OF PRISHTINA 

 
 

     

 
 

 

(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   

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

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

 

 

 

(111)  24654 

(151)  15/03/2019 

(181)  05/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/280 

(732)  LAVAAL INTERNATIONAL S.R.L. 

Via del Progresso – Zona Ind. le 64023 

MOSCIANO S. ANGELO (TE), TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  LAVAAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Dyer metalike dhe korniza dritaresh; roleta dhe qepen metalik; doreza metalike; 

mentesha dhe mbylles (brava) metalike; paisje për dyer dhe dritare.   

19   Dyer dhe korniza jo metalike; roleta dhe qepen jo metalik; doreza jo metalike; 

aksesuarë jo metalik dhe  mbylës për dyer dhe dritare dhe kornizat e tyre.    
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(111)  24660 

(151)  19/03/2019 

(181)  05/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/288 

(732)  RUBIN AD KRUŠEVAC Nade 

Marković 57, 37000 Kruševac, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave).   

 

 

 

(111)  24534 

(151)  06/03/2019 

(181)  06/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/291 

(732)  LJUBLJANSKE MLEKARNE, 

mlekarska industrija, d.o.o.   Tolstojeva ulica 

63, 1000 Ljubljana, SI 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale 

të shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat.    

29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; produkte të djathit; quark 

(djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të lëngshme apo të ngurtë; jogurtë 
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të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që përmbajnë fruta; produkte të jogurtit 

dhe me jogurtë të shtuar qe nuk janë përfshire ne klasat tjera; produktet me baze qumështi 

të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e 

mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat; substanca dietetikë të bëra me produktet e 

mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me vitamina të shtuar dhe/ose 

minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk janë përfshirë në klasat e 

tjera.    

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëlsira); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull; substanca dietetikë të bëra me 

mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina dhe/ose 

minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen në 

klasat tjera.   

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

frutash;shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije;birra;substanca dietetike të bëra me 

mallrat e lartpërmendura, që nuk përfshihen në klasa të tjera;mallrat me vitamina dhe/ose 

minerale të shtuara, veçanërisht të bëra me mallrat e lartpërmendura, që nuk përfshihen në 

klasa të tjera.   

 

 

 

(111)  24761 

(151)  16/04/2019 

(181)  07/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/302 

(732)  ,,BRUPHARM,,SH.A Prishtinë/Mati 1 

Prekazi, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)  BRUPHARM 

 
 

     

 
 

 

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

pylltari;rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet epapërpunuara prej plastike;plehrat 

organikë;përzierjet për shuarjen e zjarrit;preparatet për kalitje dhe saldim, substancat 

kimike përkonservimin e produkteve ushqimore;substancat për regjje;ngjitësitindustrialë   

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja 

erurit;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;preparatetpër pastrim, 

shkëlqim, fërkim dhe gërryerje;sapunët;parfumet, vajratesencialë, 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 emotorëve) dhe 

ndriçuese;qirinjtë dhe fitilat për ndriçim   
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5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë;preparatet e sanitarisë dhe përqëllime 

mjekësore;substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për 

foshnje;emplastër , materialet për lidhje;materialetpër 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 

transportuesh me metalike;materialet metalike për binarëtreni;kabllot jo elektrikë dhe telat 

prej metaleve të thjeshta;hekurishtet,artikuj të vegjël metali;gypa dhe tuba 

metalikë;kasaforta;mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera;xehet   

7   Makinat dhe veglat e makinerisë;motorët dhe gjeneratorët (përveçmjeteve tokësore të 

transportit);komponentët e makinerisë për bashkimdhe transmision;pajisjet bujqësore 

përveç atyre që operohen me dorë;inkubatorët e vezëve   

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë;thikat;armët e brezit,brisqet e rojës   

9   Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,kinematografike, 

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet 

për shpëtimin e jetës dhe për trajnime;aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit,rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit;aparatet për incizimin,transmetimi 

ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve;bartësit e të dhënave magnetike;disqet për 

incizim;makinat automatike të shitjes dhemekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e 

monedhës;makinatllogaritëse 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,jymtyrët, 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 çmueshmeose të veshura 

me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera;xhehavirët,gurët e çmueshëm;instrumentet 

horologjike dhe kronometrike (për matjendhe regjistrimin e kohës)   

15   Instrumentet muzikore   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë nëklasat 

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 

plastikepër ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera);shkronjat tipografike;blloqet 

tipografike   

17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineralnatyror) ose 

cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janëpërfshirë 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 qënuk janë 

përfshirë në klasat tjera;lëkura e kafshëve, gëzofët;valixhet dheçantat e udhëtimit;ombrellat, 

çadrat e diellit dhe bastunët;kamxhikët,takëmet dhe shalat   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik);gypat e shtangëta jo metalike përndërtim;asfalti, 

katrani dhe bitumeni;konstruksionet jo metalike të transportueshme;monumentet jo 
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metalike   

20   Mobilet, pasqyrat, kornizat;produktet (që nuk janë përfshirë në klasattjera) 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 prejporcelani 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 (përveçkauçukut 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 errobave, shtizat dhe 

gjilpërat;lulet artificiale   

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjerapër mbulimin e 

dyshemesë;tapiceritë e murit (jo nga tekstili)   

28   Lodrat dhe gjësendet për lojë;artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nukjanë përfshirë 

në klasat tjera;dekorimet për pemën e Krishtlindjeve   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut;ekstraktet e mishit, pemët dheperimet 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;miellidhe 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 nukjanë përfshirë 

në klasat tjera;kafshët e gjalla;pemët dhe perimet efreskëta;farat, bimët dhe lulet 

natyrore;ushqimi për kafshë;malta   

32   Birrat;ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike;pijefrutash 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 
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to;analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit;dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë   

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

44   Shërbimet mjekësore;të veterinarisë;kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët;shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

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

personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve   

 

 

 

(111)  24544 

(151)  06/03/2019 

(181)  07/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/304 

(591)  e kuqe , e bardhe, e kaft e qelt, e kaft 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri  Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi, 

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

 

 

 

(111)  24545 

(151)  06/03/2019 

(181)  07/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/306 

(591)  E Kaltër, E bardhë, E Verdhë, E 

Gjelbër 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri  Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 
 

(540)   
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(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  24543 

(151)  06/03/2019 

(181)  07/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/307 

(591)  E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, E kaftë,E 

Zezë 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C Qendrim 

Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe 

dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.   
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(111)  24603 

(151)  12/03/2019 

(181)  07/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/308 

(591)  E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, E kaftë,E 

Gjelbert, E Hirit 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C Qendrim 

Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe 

dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi, 

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

 

 

 

(111)  24608 

(151)  13/03/2019 

(181)  07/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/309 

(591)  E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, E kaftë. 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C Qendrim 

Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe 

dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 
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shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi, 

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

 

 

 

(111)  24609 

(151)  13/03/2019 

(181)  07/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/311 

(591)  E Gjelbërt, E bardhë, E Zezë. 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

rezervimi për strehimin e udhëtarëve, veçanërisht nëpërmjet agjensive të udhëtimit ose 

komisionerëve; strehim për kafshët,shërbime lidhur me rezervimin e dhomave në një hotel 

nga ana e agjentëve ose komisionerëve të udhëtimit; Hotele; Motele; Lokale; Kafene; 

Pensione; Restorante; Restorante me vetë-shërbim; Rezervime akomodimi; Sigurimi i 

ambjenteve të terrenit për kampingje; Shërbime baresh; Shtëpi turizmi, Salla dasmash.   

 

 

 

(111)  24610 

(151)  13/03/2019 

(181)  07/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/312 

(591)  E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, E kaftë,E 

Gjelbërt, E Hirit,E Zezë,E Kalërtë,E Pemtë. 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C Qendrim 

Imeri  Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   
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(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi, 

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

 

 

 

(111)  24693 

(151)  27/03/2019 

(181)  12/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/326 

(732)  SHEBARA FOODS 1000 N. West 

Street Suite 1276, Wilmington, Delaware 

19801, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   duhani;produktet e duhanit sidomos cigaret;artikujt e duhanpirësve;shkrepëse.   

 

 

 

(111)  24657 

(151)  19/03/2019 

(181)  12/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/327 

(300)  017227091  19/09/2017  ES 

(732)  Fujitsu Technology Solutions 

Intellectual Property GmbH Mies-van-der-

Rohe-Str. 8 80807 Munchen, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  Intelliedge 

 
 

     

 
 

 

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

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

shpëtimin e jetës dhe për mësime; Aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; Aparatet për incizimin, 

transmetimi ose riprodhimin e zërit ose të pamjeve; Bartësit e të dhënave magnetike, 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; Makinat llogaritëse të arkës, 

makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; Hardueri i 

serverit kompjuterik dhe i ruajtjes së të dhënave; Pajisjet periferike dhe aksesoret e 
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kompjuterit; Komponentët dhe pjesët rezervë për kompjuterë; Softueri kompjuterik; 

Softueri kompjuterik për menaxhimin e pajisjeve kompjuterike, ofrimin e aplikacioneve 

kompjuterike dhe menaxhimin e aplikacioneve kompjuterike, menaxhimin e rimëkëmbjes 

se fatkeqësive kompjuterike; Bazat e të dhënave të lexueshme kompjuterike; Zgjidhje të 

infrastrukturës kompjuterike të përbërë nga hardueri kompjuterik dhe softueri kompjuterik.   

38   Telekomunikimet; Transmetimi i mesazheve dhe imazheve në lidhje me brezin e 

ngushtë (në veçanti kompjuterët personal me modem) dhe mediat në internet me brez të 

gjerë; Shërbimet telefonike, shërbimet e teletekstit, komunikimet nga terminalet 

kompjuterike, transmetimi i të dhënave, tekstit, tingujve dhe imazheve; Transmetimi i 

mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; Lizingu i kohës së qasjes në rrjetet 

kompjuterike; Ofrimi i shërbimeve të komunikimit on-line; Operimi i rrjeteve të të folurit 

dhe të dhënave për bizneset (rrjetet e korporatave) dhe për konsumatorët.   

42   Krijimi dhe zhvillimi i programeve për përpunimin e të dhënave;Zhvillimi i 

softuerit;Dhënia me qira e sistemeve te informacionit dhe të komunikimit  kompjuterik, dhe 

aparaturave të përpunimit të të dhënave dhe programeve të përpunimit të të 

dhënave;Funksionimi teknik i sistemeve kompjuterike të informacionit dhe komunikimit, 

dhe aparatura për përpunimin e të dhënave dhe programet e përpunimit të të dhënave, për të 

tjerët;Ofruesi i shërbimit teknik të aplikacionit;Shërbimet kompjuterike, në veçanti blerjen 

e aplikacioneve përmes internetit (SaaS) dhe burimeve të TI-së nëpërmjet 

internetit;Konsulencë kompjuterike;Mirëmbajtja e softuerit;Shërbimet e konsulencës së TI-

së;Konsulencë teknike në lidhje me ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve të 

informacionit dhe komunikimit, dhe pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe programet 

kompjuterike;Menaxhimi i aplikimit teknik të sistemeve të informimit dhe komunikimit, 

dhe pajisjeve të përpunimit të të dhënave dhe programeve kompjuterike;Riparimi dhe 

mirëmbajtja e programeve kompjuterike;Ndërtimi i rrjetave elektronike në lidhje me brezin 

e ngushtë (në veçanti Kompjuter personal me modem) dhe mediat në internet me brez të 

gjerë;Zhvillimi, ndërtimi dhe operimi i rrjeteve kompjuterike;Lizingu i sistemeve të 

përpunimit të të dhënave;Dhënia me qira e kapaciteteve në rrjetet kompjuterike;Zhvillimi i 

rrjeteve të zërit dhe të të dhënave për bizneset (rrjetet e korporatave) dhe për konsumatorët, 

funksionimi i rrjeteve të të dhënave për bizneset (rrjetet e korporatave) dhe për 

konsumatorët;Dhënia me qira e programeve të përpunimit të të dhënave dhe funksioneve 

individuale të programeve;Ofrimi i programeve kompjuterike me anë të brezit të ngushtë 

(në veçanti kompjuter personal me modem) dhe medias në internet me brez të 

gjerë;Shërbimet e projektimit në lidhje me zhvillimin e sistemeve kompjuterike të 

përpunimit të informacionit.   

 

 

 

(111)  24533 

(151)  06/03/2019 

(181)  13/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/330 

(591)  E gjelbër dhe e bardhe 

(732)  LJUBLJANSKE MLEKARNE, 

mlekarska industrija, d.o.o.   Tolstojeva ulica 

63, 1000 Ljubljana, SI 

(540)  

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

109 

 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale 

të shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat.    

29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; produkte të djathit; quark 

(djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të lëngshme apo të ngurtë; jogurtë 

të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që përmbajnë fruta; produkte të jogurtit 

dhe me jogurtë të shtuar qe nuk janë përfshire ne klasat tjera; produktet me baze qumështi 

të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e 

mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat; substanca dietetikë të bëra me produktet e 

mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me vitamina të shtuar dhe/ose 

minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk janë përfshirë në klasat e 

tjera.    

30   Akullore;jogurt i ngrirë (ëmbëlsira);akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt;brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar;kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore;mjaltë, melasë;tharmi, pluhur për 

pjekje;kripë, mustardë;uthull, salcat (shtojca);erëza;akull;substanca dietetikë të bëra me 

mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera;mallrat me vitamina dhe/ose 

minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen në 

klasat tjera.   

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

frutash;shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije;birra;substanca dietetike të bëra me 

mallrat e lartpërmendura, që nuk përfshihen në klasa të tjera;mallrat me vitamina dhe/ose 

minerale të shtuara, veçanërisht të bëra me mallrat e lartpërmendura, që nuk përfshihen në 

klasa të tjera.   
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(111)  24617 

(151)  13/03/2019 

(181)  14/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/346 

(732)  Messe Frankfurt Exhibition GmbH 

Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt 

am Main, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  intersec 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; hulumtim i marketingut ; telemarketing;  konsulentë për menaxhimin 

e personelit; agjenci punësimi; organizimi dhe zhvillimi  i panaireve;  ekspozita dhe shfaqje 

të veçanta për qëllime komerciale ose për qëllime reklamuese; menaxhim biznesi, 

veçanërisht në lidhje me organizimin dhe zhvillimin e panaireve tregtare, ekspozitave, 

shfaqje të veçanta dhe shitjen e evenimenteve; prezantimi i kompanive të  biznesit dhe 

produktet e tyre dhe shërbimet, edhe nëpërmjet internetit për qëllime biznesi ; promovimi i 

shitjes për të tjerët; komercializim ( promovim i shitjes); paraqitje e mallrave  për qëllime 

publiciteti; aranzhime komerciale dhe kontakte biznesi, edhe nëpërmjet internetit ;  dhënie 

me qira e hapësirës reklamuese dhe materialeve reklamues; dhënie me  qira e kabinave për 

ekspozita dhe për panaire; konsulentë për menaxhimin e biznesit, veçanërisht në lidhje me 

organizimin dhe zhvillimin e panaireve tregtare, ekspozitave, shfaqje të veçanta dhe shitjen 

e evenimenteve; përpilimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave në bazat e të dhënave 

kompjuterike; publikimi i materialeve të shtypur(po ashtu  në forme elektronike ) për 

qëllime reklamimi; hulumtime rreth temave të biznesit në bazat e të dhënave kompjuterike 

dhe në internet; këshilla biznesi, po ashtu edhe në internet; ofrim i informacioneve  në 

çështjet komerciale.    

41   Edukim; ofrim i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; shërbime 

konsulente në lidhje me edukimin dhe trajnimin; udhëzime profesionale; organizimi dhe 

zhvillimi i ekspozitave  dhe  shfaqjeve të veçanta kulturore, arsim për qëllime mësimi; 

organizimin dhe udhëheqjen  e ngjarjeve mësimore, të  kongreseve, seminareve, 

konferencave, simpoziumeve dhe punëtorive (edukim); aranzhimin dhe udhëheqjen e 

kolokviumeve; paraqitje e shfaqjeve; aranzhim i shfaqjeve argëtuese; aranzhimin dhe 

udhëheqje të topave; aranzhimin dhe udhëheqje të garave ( edukim dhe argëtim); prezantim 

i shfaqje drejt për drejt; shfaqje muzikore (orkestër); shërbimet e planifikimit të festave 

(argëtim);  ofrim i publicitetit në formë elektronike online (në internet),që nuk mund të 

shkarkohen; publikimi i materialeve të shtypur(po ashtu  në forme elektronike ), përveç për 

qëllime reklamuese; publikimi revistave dhe librave në formë elektronike, po ashtu edhe në 

internet; ofrim i shërbimeve të lojërave online (në internet) prej rrjetit të kompjuterëve; 

agjenci e shërbimeve për rezervimin e vendeve dhe biletave për ngjarjet argëtuese, po ashtu 

edhe nëpër mjet internetit        
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(111)  24735 

(151)  04/04/2019 

(181)  21/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/366 

(732)  Shiseido Americas Corporation a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware  301 Route 17 

North, 10th Floor, Rutherford, New Jersey 

07070, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LAURA MERCIER 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë; preparatet  për përkujdesje të lëkurës; hidratues lëkure  dhe krem, 

exfoliate (shtresore), losion trupi, xhel dushi  dhe xhel  për pastrim  , flluska dushi, pastrues 

të fytyrës / trupit, heqësit e grimit të syve ; preparatet jo mjekësore  për përkujdesje 

intensive të trupi/lëkurës, bazë, maskara (ngjyre e vetullave), hijezues të syve, lapsa 

vetullash, komplet ngjyrash për faqe , shkëlqyes lëkure , laps buzëkuq, buzëkuq, shkëlqyes 

buzësh, mbulues njollash jo mjekësore  në forma të shkopinjve dhe në forma të kremit ; 

parfume, kolognes (ujë tualeti aromatik), losion aromatikë për trup.   

21   Kozmetikë dhe furça grimi.   

 

 

 

(111)  24753 

(151)  12/04/2019 

(181)  23/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/370 

(300)  53399  09/11/2017  TT 

(732)  RIMOWA GmbH  Richard-Byrd-Str. 

13 50829 Köln, DE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë lustrim dhe produkte të kujdesit për valixhet; lecka të kombinuara dhe 

agjentët e pastrimit për qëllime shtëpiake (për valixhet); parfum, sapun, kozmetikë.   

9   Çantat e kameras prej metali ose prej plastike ose prej materialeve të pëlhurave ose një 

kombinim i materialeve të lartpërmendura; çanta veçanërisht të bëra për aparatet 

fotografike dhe instrumentet; çanta të përshtatura për laptopë; mbështjellëse për telefona të 

mençur; mbështjellëse për kompjutera tabletë; mbështjellëse për asistente dixhital personale 

[PDAs]; mbështjellëse mbrojtëse; përshtatës elektrikë; akumulatorë, elektrikë; bateri, 
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elektrike; ngarkuesit e baterive; ngarkuesit për telefonat mobil; bateri; syze; syze dielli; 

çanta për syze; aplikacione softuerike kompjuterike, të shkarkueshëm; publikime 

elektronike, të shkarkueshme; kompjuterë për ruajtjen, transmetimin dhe shfaqjen e të 

dhënave dhe imazheve; regjistruesit elektronike; ekran elektroforetike; etiketat elektronike; 

etiketat me bar kod, të koduar; etiketat me bar kod RFID të integruara.   

16   Afishe me ngjites [artikuj shkrimi]; etiketat e identifikimit të letrës; mbajtësit e parave; 

leter e holle; Stilolapsa; fletore [shkrimi]; broshura; librezat e garancionit; manualet e 

përdorimit; mbajtese për letra; tabaka letre; letër shkrimi; librat e takimeve; broshura; libra; 

mbajtese objektesh të zyrës, përveç mobiljeve; mbajtësit e dokumenteve [artikuj shkrimi]; 

materiale të shtypura; etiketat e letrës ose kartonit; flamuj të letrës; mbështjellëse të 

shisheve prej letre ose kartoni; fletushka; fotografi [të shtypura]; kartolina për urime; 

manualet [doracakët]; zarfat [artikuj shkrimi]; mbeshtjellës për fletore; mbeshtjellës për 

pasaportë; kalendarë; katalogje; kuti ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake; 

mbajtese për letra; kartona për ti vendosur në libër; postera; kartolina; prospekte-

dokumente të printuara; mbeshtjelles librash; tabelat për shkrim te letrës ose kartonit; kuti 

lapsash; mbajtese ngjyrash; materiale për të shkruar; librat per shkrim ose vizatim; fletore 

shkrimi [artikuj shkrimi]; vula për vulosjeje; bileta të printuara; bileta; tabela të zeza per 

shkrim; bllok për vizatim; komplet për vizatim; botime periodike; tabelat për njoftime 

[artikuj shkrimi]; leter plastik për mbështjellje; fletët e celulozës të destinuara për 

mbështjellje; mbushje për letren ose kartonin; kuti letre për dërgimin e mallrave; çanta 

[zarfe, çanta] të letrës ose plastikës, për paketim; çanta dhe artikuj për paketimin, 

mbështjelljen dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose plastikës.   

18   Çante e madhe udhetimi, valixhe, valixhe me rrota, rrota për valixhe, rrota të 

përshtatshme për valixhe dhe çanta, çantë udhëtimi, çantë; çantë me rrota, doreza të 

valixheve, doreza teleskopike për valixhe, rripa lekure; rripa të lëkurës [takëme kuajsh]; 

valixhe e vogël lëkure; çantë për dokumente; çanta të vogla për udhetim, të zbrazura; çante 

e vogel për barjten e gjërave për udhetim; set për udhetim [nga lekura]; çantë shpine; çantë 

beli; çantë kepucesh për udhetim; çantë palestre; çantë për veshje shtese për udhëtim; çantë 

sportive; çantë dore; çantë solemne; lekurë, e përpunuar ose e gjysëm përpunuar; imitim i 

lekurës; kuleta; çanta; çanta për karta të biznesit; çanta për kartel të kreditit [kuleta]; 

mbajtese për çelesa; etiketa për çanta; etiketa nga lekura; çanta [mbështjellës, çanta] nga 

lekura për paketim; mbulesa mbrojtëse të pajisura për bagazhin; mbulesa mbrojtëse të 

dokumenteve të udhetimit; kapse për çantat e blerjeve; çantat e blerjeve; ombrella, çadra 

dielli; çanta të përditshme; çantë kozmetike te zbrazura; çanta kozmetike; çantë për tualete; 

çanta për ngarkesë; çantë e vogel për barjten e gjërave; çante shpine; çantë kampimi; çanta 

të zbrazura plastike për udhëtime; qese të zbrazura kozmetike.   

35   : Reklamim; shërbime me pakicë dhe shërbime me shumicë dhe shërbime me pakicë 

përmes internetit në lidhje me bagazh, ante e madhe udhetimi, valixhe, valixhe me rrota, 

rrota për valixhe, rrota të përshtatshme për valixhe dhe çanta, çantë udhëtimi, çantë; çantë 

me rrota, doreza të valixheve, doreza teleskopike për valixhe, rripa lekure, rripa të lëkurës 

[takëme kuajsh], valixhe e vogël lëkure, çantë për dokumente, çanta të vogla për udhetim, 

të zbrazura, çante e vogel për barjten e gjërave për udhetim, set për udhetim [nga lekura], 

çantë shpine, çantë beli, çantë kepucesh për udhetim, çantë palestre, çantë për veshje shtese 

për udhëtim, çantë sportive, kuleta, çanta, çanta për karta të biznesit, çanta për kartel të 

kreditit [kuleta], mbajtese për çelesa, etiketa për çanta, etiketa nga lekura, çanta 

[mbështjellës, çanta] nga lekura për paketim, mbulesa mbrojtëse të pajisura për bagazhin, 
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mbulesa mbrojtëse të dokumente të udhetimit, kapese për çantat e blerjeve, çantat e 

blerjeve, ombrella, çadra dielli, pastë lustrim dhe produkte të kujdesit për valixhet, lecka të 

kombinuara dhe agjentët e pastrimit për qëllime shtëpiake (për valixhet), parfum, sapun, 

kozmetikë, arka mjetesh prej metali, bosh, set për manikyr, çantë për pajisjet e manikyrit, 

çantat e kameras prej metali ose prej plastike ose prej materialeve të pëlhurave ose një 

kombinim i materialeve të lartpërmendura, çanta veçanërisht të bëra për aparatet 

fotografike dhe instrumentet, çanta të përshtatura për laptopë, mbështjellëse për telefona të 

mençur, mbështjellëse për kompjutera tabletë, mbështjellëse për asistente dixhital personale 

[PDAs], mbështjellëse mbrojtëse, përshtatës elektrikë, akumulatorë, elektrikë, bateri, 

elektrike, ngarkuesit e baterive, ngarkuesit për telefonat mobil, bateri, size, syze dielli, 

çanta për size, unaza për çelesa, [unaza të ndara me stringël ose medalion dekorative], orë, 

kohëmatës, çanta veçanarisht të përshtatura për mbajtjen e istrumenteve muzikore, çanta 

për instrumente muzikore, veshje, kapele, kepuce, këmishë, bluza, thurje [veshje], kostum 

sportive, këmishë e brendshme, çorape, pulovër, këmisha me mëngë, shami [bandana për 

qafë], shall, shami për qafë [shall], brez si veshje, veshje për shi, kapele [mbështjellës 

koke], kapele basketbolli, sigurimi i një tregu permes internetit për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; ofrimin e informacionit dhe shërbimeve këshillimore në lidhje 

me tregtinë elektronike; shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve për të tjerët]; kërkimet e të dhënave në skedarët e kompjuterizuar për të tjerët; 

shërbimet e rekrutimit të stafit; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet 

e zyrës; shërbimet e marrëdhënieve me publikun; shërbimet reklamuese; shërbimet e klubit 

të klienteve, për qëllime komerciale, promovuese dhe / ose reklamuese.   

 

 

 

(111)  24747 

(151)  12/04/2019 

(181)  23/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/371 

(300)  53400  09/11/2017  TT 

(732)  RIMOWA GmbH  Richard-Byrd-Str. 

13 50829 Köln, DE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë lustrim dhe produkte të kujdesit për valixhet; lecka të kombinuara dhe 

agjentët e pastrimit për qëllime shtëpiake (për valixhet); parfum, sapun, kozmetikë.   

9   Çantat e kameras prej metali ose prej plastike ose prej materialeve të pëlhurave ose një 

kombinim i materialeve të lartpërmendura; çanta veçanërisht të bëra për aparatet 

fotografike dhe instrumentet; çanta të përshtatura për laptopë; mbështjellëse për telefona të 
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mençur; mbështjellëse për kompjutera tabletë; mbështjellëse për asistente dixhital personale 

[PDAs]; mbështjellëse mbrojtëse; përshtatës elektrikë; akumulatorë, elektrikë; bateri, 

elektrike; ngarkuesit e baterive; ngarkuesit për telefonat mobil; bateri; syze; syze dielli; 

çanta për syze; aplikacione softuerike kompjuterike, të shkarkueshëm; publikime 

elektronike, të shkarkueshme; kompjuterë për ruajtjen, transmetimin dhe shfaqjen e të 

dhënave dhe imazheve; regjistruesit elektronike; ekran elektroforetike; etiketat elektronike; 

etiketat me bar kod, të koduar; etiketat me bar kod RFID të integruara.   

16   Afishe me ngjites [artikuj shkrimi]; etiketat e identifikimit të letrës; mbajtësit e parave; 

leter e holle; Stilolapsa; fletore [shkrimi]; broshura; librezat e garancionit; manualet e 

përdorimit; mbajtese për letra; tabaka letre; letër shkrimi; librat e takimeve; broshura; libra; 

mbajtese objektesh të zyrës, përveç mobiljeve; mbajtësit e dokumenteve [artikuj shkrimi]; 

materiale të shtypura; etiketat e letrës ose kartonit; flamuj të letrës; mbështjellëse të 

shisheve prej letre ose kartoni; fletushka; fotografi [të shtypura]; kartolina për urime; 

manualet [doracakët]; zarfat [artikuj shkrimi]; mbeshtjellës për fletore; mbeshtjellës për 

pasaportë; kalendarë; katalogje; kuti ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake; 

mbajtese për letra; kartona për ti vendosur në libër; postera; kartolina; prospekte-

dokumente të printuara; mbeshtjelles librash; tabelat për shkrim te letrës ose kartonit; kuti 

lapsash; mbajtese ngjyrash; materiale për të shkruar; librat per shkrim ose vizatim; fletore 

shkrimi [artikuj shkrimi]; vula për vulosjeje; bileta të printuara; bileta; tabela të zeza per 

shkrim; bllok për vizatim; komplet për vizatim; botime periodike; tabelat për njoftime 

[artikuj shkrimi]; leter plastik për mbështjellje; fletët e celulozës të destinuara për 

mbështjellje; mbushje për letren ose kartonin; kuti letre për dërgimin e mallrave; çanta 

[zarfe, çanta] të letrës ose plastikës, për paketim; çanta dhe artikuj për paketimin, 

mbështjelljen dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose plastikës.   

18   Çante e madhe udhetimi, valixhe, valixhe me rrota, rrota për valixhe, rrota të 

përshtatshme për valixhe dhe çanta, çantë udhëtimi, çantë; çantë me rrota, doreza të 

valixheve, doreza teleskopike për valixhe, rripa lekure; rripa të lëkurës [takëme kuajsh]; 

valixhe e vogël lëkure; çantë për dokumente; çanta të vogla për udhetim, të zbrazura; çante 

e vogel për barjten e gjërave për udhetim; set për udhetim [nga lekura]; çantë shpine; çantë 

beli; çantë kepucesh për udhetim; çantë palestre; çantë për veshje shtese për udhëtim; çantë 

sportive; çantë dore; çantë solemne; lekurë, e përpunuar ose e gjysëm përpunuar; imitim i 

lekurës; kuleta; çanta; çanta për karta të biznesit; çanta për kartel të kreditit [kuleta]; 

mbajtese për çelesa; etiketa për çanta; etiketa nga lekura; çanta [mbështjellës, çanta] nga 

lekura për paketim; mbulesa mbrojtëse të pajisura për bagazhin; mbulesa mbrojtëse të 

dokumenteve të udhetimit; kapse për çantat e blerjeve; çantat e blerjeve; ombrella, çadra 

dielli; çanta të përditshme; çantë kozmetike te zbrazura; çanta kozmetike; çantë për tualete; 

çanta për ngarkesë; çantë e vogel për barjten e gjërave; çante shpine; çantë kampimi; çanta 

të zbrazura plastike për udhëtime; qese të zbrazura kozmetike.   

35   Reklamim; shërbime me pakicë dhe shërbime me shumicë dhe shërbime me pakicë 

përmes internetit në lidhje me bagazh, ante e madhe udhetimi, valixhe, valixhe me rrota, 

rrota për valixhe, rrota të përshtatshme për valixhe dhe çanta, çantë udhëtimi, çantë; çantë 

me rrota, doreza të valixheve, doreza teleskopike për valixhe, rripa lekure, rripa të lëkurës 

[takëme kuajsh], valixhe e vogël lëkure, çantë për dokumente, çanta të vogla për udhetim, 

të zbrazura, çante e vogel për barjten e gjërave për udhetim, set për udhetim [nga lekura], 

çantë shpine, çantë beli, çantë kepucesh për udhetim, çantë palestre, çantë për veshje shtese 

për udhëtim, çantë sportive, kuleta, çanta, çanta për karta të biznesit, çanta për kartel të 
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kreditit [kuleta], mbajtese për çelesa, etiketa për çanta, etiketa nga lekura, çanta 

[mbështjellës, çanta] nga lekura për paketim, mbulesa mbrojtëse të pajisura për bagazhin, 

mbulesa mbrojtëse të dokumente të udhetimit, kapese për çantat e blerjeve, çantat e 

blerjeve, ombrella, çadra dielli, pastë lustrim dhe produkte të kujdesit për valixhet, lecka të 

kombinuara dhe agjentët e pastrimit për qëllime shtëpiake (për valixhet), parfum, sapun, 

kozmetikë, arka mjetesh prej metali, bosh, set për manikyr, çantë për pajisjet e manikyrit, 

çantat e kameras prej metali ose prej plastike ose prej materialeve të pëlhurave ose një 

kombinim i materialeve të lartpërmendura, çanta veçanërisht të bëra për aparatet 

fotografike dhe instrumentet, çanta të përshtatura për laptopë, mbështjellëse për telefona të 

mençur, mbështjellëse për kompjutera tabletë, mbështjellëse për asistente dixhital personale 

[PDAs], mbështjellëse mbrojtëse, përshtatës elektrikë, akumulatorë, elektrikë, bateri, 

elektrike, ngarkuesit e baterive, ngarkuesit për telefonat mobil, bateri, size, syze dielli, 

çanta për size, unaza për çelesa, [unaza të ndara me stringël ose medalion dekorative], orë, 

kohëmatës, çanta veçanarisht të përshtatura për mbajtjen e istrumenteve muzikore, çanta 

për instrumente muzikore, veshje, kapele, kepuce, këmishë, bluza, thurje [veshje], kostum 

sportive, këmishë e brendshme, çorape, pulovër, këmisha me mëngë, shami [bandana për 

qafë], shall, shami për qafë [shall], brez si veshje, veshje për shi, kapele [mbështjellës 

koke], kapele basketbolli, sigurimi i një tregu permes internetit për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; ofrimin e informacionit dhe shërbimeve këshillimore në lidhje 

me tregtinë elektronike; shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve për të tjerët]; kërkimet e të dhënave në skedarët e kompjuterizuar për të tjerët; 

shërbimet e rekrutimit të stafit; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet 

e zyrës; shërbimet e marrëdhënieve me publikun; shërbimet reklamuese; shërbimet e klubit 

të klienteve, për qëllime komerciale, promovuese dhe / ose reklamuese.   

 

 

 

(111)  24834 

(151)  25/04/2019 

(181)  26/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/372 

(526)  DOMAIN, KS 

(732)  DOMANI -KS ,SHPK Vragoli-Fushë 

Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)  DOMAIN -KS 

 
 

     

 
 

 

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

fotografike,kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, 

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

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

kontrollimit të elektricitetit;aparatet për incizimin,transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe 

të pamjeve;bartësit e të dhënave magnetike;disqet për incizim;makinat automatike të shitjes 

dhe mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës;makinat llogaritëse të 

arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët;aparatet 

për shuarjen e zjarrit.   
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38   Telekomunikacione   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me 

to;analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit;dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë   

 

 

 

(111)  24733 

(151)  04/04/2019 

(181)  27/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/375 

(732)  Industrija piva i sokova "Trebjesa" 

DOO Nikšić  Ul. Njegoševa br. 18   

Nikšić, ME 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letra, kartela; postera; kartelat e çadrës, shtroja kartoni për pika, shtroja kartoni  

për birrë,  slitat (shtoja mbrojtëse ne tavoline); kartolina, kartela njoftuese; prerje kartoni; 

material i shtypur, letër shkrimi, zarfat, bllok shënimesh; instrumente për shkrim, stilolapsa 

dhe lapsa; direktoriume, revistave; menu; dekorim [letër], dekorim i letrës; flamuj të letrës; 

qese plastike; ngjitëse në dritare; material i shtypur i përshtatur; ngjitëse; ngjitëse ne dritare 

të makinës; rozeta të letrës; kartela përshëndetëse; çanta mbajtëse; shirita për filma 

vizatimor; karta biznesi; karta tregtare, afishe tregtare; peceta/mindil; kalendarë; ditarë; 

tatu; ngjitëse për material të zyrës ose për qëllime shtëpiake; materiale te artistëve; brushat 

për ngjyrosje; publikime të shtypura; kartë dhe bllok shënimesh; fletoret; bllok shënimesh; 

stilolapsa; zarfat; lapsa; material udhëzues dhe mësimor; materiale plastike për paketim; 

material i shtypur; materiale te shtypura ne edicione te kufizuara.   

21   Pajisjet dhe kontejnerët shtëpiake ose të kuzhinës;krehër dhe sfungjerë;brushat  

(me përjashtim të brushave për ngjyrosje);materialet për përgatitjen e brushave;artikuj për 

qëllime pastrimi;lesh hekuri;stolitë e bëra nga qeramikës, qeramika për qëllime 

shtëpiake;statujat, figurat, pllakat dhe veprat e artit të bëra prej qeramikës, qelqit, porcelanit 

ose prej argjile;xhami i papërpunuar dhe gjysmë i punuar;takëme tavoline;enët për zierje 

dhe kontenierë;qelqe;porcelani dhe argjile;gota për pije;shishe dhe enë qelqi;mjet për 

hapjen e shisheve;tabaka;çanta/kuti për mbajtjen freskët të ushqimit/pijeve;mbajtëse 

ushqimi në kolltukë, ne veçanti shtojcat  e bëra prej pëlhure vinyl për kolltuqe për mbajtjen 

e qelqit, shisheve dhe/ose kanaçeve;enë për pije;bokall (kupë), kova plastike, gota plastike.   

24   Tekstili;artikujt shtëpiak prej tekstili;mbuloja shtrat dhe tavoline;qilim për  

udhëtarët, tekstilet për të bërë artikuj të veshjeve;këllëfat (mbulesat);mbulesa për jastëkë, 

jastëkë ose këllëfa (mbulesa);pëlhura;mbulesa për mobilje;perde;varëse  muri;çarçafë 
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(mbulesa) kuzhine dhe tavoline;rrobat e shtratit dhe batanije;mbuloja për banjë;mbulesa 

shtrati;gjësende shtrati;çarçaf (mbulesë) krevat;çarçafë shtrati;pëlhura tapiceri;tapicerie prej 

tekstili;këllëf i jastëkëve;çarçafë;peshqir;jorgan me pupla;jastëkë;mindil;peceta;shtroja ne 

tavolinë (jo prej letre);peshqir fytyre;tuta;leckë e tekstilit për heqjen e makijazhit;leckë e 

gjurmuar për qëndisje;tapiceri (mbulese muri) e tekstilit.   

25   Veshje;këpucë;kapela;artikujt e veshjeve të sipërme;veshje të brendshme;veshje 

sportive;veshje për lindje;veshje të rastit;pallto;xhaketa;xhemper;triko (xhaketë e 

thurur);maica për djersë;artikuj të trikotazhit;maica;beshje për 

djersë;maica;pantollona;xhinse;dollakë (veshje trupi);pantallona të 

shkurtra;funde;fustane;veshje sportive;kapele sportive;këpucë sportive;atlete 

sportive;veshje gjimnastike;rrobat e plazhit;këpucë plazhi;veshje noti;rroba noti;rroba  për 

banjo dhe veshje për banjo;çizme, këpucë dhe pantofla;kapele;kapele;veshore;shikuesit e 

diellit;shall i gjatë për femra;doreza;shalle dhe shalle te gjëra;rripa (shirit) të kokës;çorape 

të gjata te trikotuar për femra;çorape të gjata;çorape mbërthyese;kravatat;kravata;rripa 

(veshje).   

32   Birra, të forta, lager, porter dhe ale;ujërat minerale dhe gazuar dhe pije të tjera  

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

33   Pije alkoolike;ciderët;verërat, shpirtët dhe likeret.   

35   Shërbimet e shitjes me pakicë, shërbimet e shitjes me pakicë në dyqan, shërbimet  

e shitjes me pakicë me porosi dhe shërbimet elektronike  ose online me pakicë që kanë të 

bejnë me shitjen e birrës, , të forta, lager, porter dhe ale, pijeve joalkoolike, pijeve 

alkoolike;shërbimet e biznesit;shërbimet e konsulencës së biznesit;shërbimet e menaxhimit 

të biznesit;shërbimet e informacionit të biznesit;shërbimet e kontabilitetit dhe 

auditimit;planifikimi i taksave dhe tatimit;shërbimet e personelit;konsulencë për personel 

dhe burime njerëzore dhe shërbimet e informacionit;shërbimet e përpunimit të 

pagave;shërbime kompjuterike për menaxhimin e bazës së të dhënave;përpunimi i të 

dhënave;ofrimi dhe përpilimi i informacionit të biznesit;shërbimet e biznesit lidhur me 

sigurimin e sponsorizimit;shërbimet reklamuese;shërbimet e marketingut dhe 

promovimit;organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e shitjeve dhe skemave nxitëse 

promovuese dhe skemave të besnikërisë së konsumatorëve;shërbime informimi, këshilluese 

dhe konsulencë të gjitha që kanë të bëjnë me shërbimet e lartpërmendura.   

39   Shërbimet e transportit; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; dhënia me qira e  

hapësirës së magazinimit të sigurt; shërbime informimi, këshilluese dhe konsulencë të 

gjitha që kanë të bëjnë me shërbimet e lartpërmendura.   

40   Shërbimet e përgatitjes së birrës;përgatitja e  birrës.   

41   Edukim;ofrimi i trajnimit;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore;organizimi,  

aranzhimi dhe realizimi i festivaleve, seminareve, ekspozitave dhe evenimenteve;shërbime 

informimi, këshilluese dhe konsulencë të gjitha që kanë të bëjnë me shërbimet e 

lartpërmendura   

43   Ofrimi i  ushqimit dhe pijeve;shërbimet në restorant, bar dhe hotelierike;shërbime 

informimi, këshilluese dhe konsulencë të gjitha që kanë të bëjnë me shërbimet e 

lartpërmendura.   

 

 
 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

118 

 

 

(111)  24743 

(151)  12/04/2019 

(181)  27/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/380 

(591)  E kaltër, e gjelbër, e kuqe, e bardhë.  

(732)  EXD SH.P.K. Gjirokastër, Tepelenë, 

Lagjja "M. Matohiti", Nr. 8, pranë Filialit 

Union, Tepelenë, AL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Panolina per te rritur, panolina ne forme mbathjesh per te rritur.   

 

 

 

(111)  24629 

(151)  14/03/2019 

(181)  29/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/390 

(732)  Architecture for Humans LLC Rexhep 

Mala 28A, 10000, Prishtinë, KS 

(740)  Rron Beqiri Rexhep Mala 28A, 10000, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilje, pasqyra, korniza fotografike;kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport;kocka të pa punuara ose gjysëm të punuar, bri, balenë ose nënën e 

perlë;predha;Meerschaum;qelibar i verdhë.   

37   Konstruksione ndërtimi;riparimi;shërbime instalimi.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që katë bëjë me to; 

analiza industrial dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi I harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë.   
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(111)  24572 

(151)  07/03/2019 

(181)  30/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/397 

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. 

Ulica Danica 5 Koprivnica, HR 

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

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

Prishtinë  

 
 

(540)  ABUXAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   produkte farmaceutike me veprim në sistemin kockor – muskulor, përveç 

produkteve 

farmaceutike për shërimin e pacientëve të mvarun nga drogat.   

 

 

 

(111)  24644 

(151)  15/03/2019 

(181)  30/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/398 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 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, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

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

38   Telekomunikacione.   

41   Arsimim;ofrim trajnimesh;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore.   
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(111)  24643 

(151)  15/03/2019 

(181)  30/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/399 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 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, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

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

38   Telekomunikacione.   

41   Arsimim;ofrim trajnimesh;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24642 

(151)  15/03/2019 

(181)  30/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/400 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 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, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

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

38   Telekomunikacione.   

41   Arsimim;ofrim trajnimesh;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24640 

(151)  15/03/2019 

(181)  30/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/401 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 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, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

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

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24589 

(151)  08/03/2019 

(181)  30/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/402 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 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, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

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

38   Telekomunikacione.   

41   Arsimim;ofrim trajnimesh;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24588 

(151)  08/03/2019 

(181)  30/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/403 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 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, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

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

38   Telekomunikacione.   

41   Arsimim;ofrim trajnimesh;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24587 

(151)  08/03/2019 

(181)  30/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/404 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 
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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, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16    Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

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

38   Telekomunikacione.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24584 

(151)  08/03/2019 

(181)  30/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/405 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 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, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

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

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24619 

(151)  13/03/2019 

(181)  03/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/407 

(732)  Tikkurila Oyj  Kuninkaalantie 1 

 01301 VANTAA, FI 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PRESTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Mbushësit ( substanca për mbushje të zbrazëtirave)   

   

 

 

(111)  24618 

(151)  13/03/2019 

(181)  03/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/408 

(732)  Tikkurila Oyj  Kuninkaalantie 1 

 01301  VANTAA, FI 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TEMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra, llak;konservuesit kundër ndryshkut dhe kundër prishjes se drurit;ngjyrues.   

 

 

 

(111)  24671 

(151)  20/03/2019 

(181)  03/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/410 

(732)  C.C.M.  182, 188 avenue Paul Vaillant 

Couturier, 93120 La Courneuve, FR 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  DAVID JONES 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Produkte dhe shërbime: “Mallra nga lëkura; çanta; valixhe; koferë; çanta 
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udhëtimi; çanta; çanta të të gjitha stileve (çanta dore, çanta shpine, çanta krahu, çanta 

shkollore, çanta shpine për shkollë, çanta për burra, çanta plazhi, çanta për veshje për 

udhëtime); artikuj të vegjël të lëkurës (çanta dore, kuleta xhepi, kuleta të vogla për çeqe); 

mbajtëse të qelësave; valixhe prej lëkure, imitime të lëkurës, tekstilit, plastikës dhe 

materialit bimor; lëkura të kafshëve; çadra, çadra dielli dhe kavanoza; kamgjikë dhe saraç; 

çanta sportive; çanta e mbrëmjes; çanta shpine; çanta për lojë; çanta për laptop; mbajtëse 

për gjëra të vogla; valixhe; valixhe me rrota; mbajtëse të kartelave; kuleta; kuleta të vogla 

për çeqe; mbajtëse për pasaporta; çanta shoqëruese të udhëtimit; mbajtëse për fatura; çanta 

për fundjavë; çanta shkollore me rrota; çanta me rrip; çanta për pazar”. 

   

 

 

(111)  24559 

(151)  07/03/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/411 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

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

 
 

(540)  IPTIMYZE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare dhe sëmundjeve të 

mushkërive, sëmundjeve të sistemit nervor qendror, sëmundjeve të sistemit nervor 

periferik, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve gastrointestinale, 

sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, sëmundjeve 

onkologjike, sëmundjeve të syve, sëmundjeve respiratore, ulcera e gishtërinjve (digjital 

ulcers) dhe sëmundjet cerebralovaskulare;vaksina;anksiolitikë;barëra antialergjike;barëra 

anti-infektive.   

 

 

 

(111)  24561 

(151)  07/03/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/412 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation)  One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

 
 

(540)  AMPONEA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare dhe sëmundjeve të 
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mushkërive, sëmundjeve të sistemit nervor qendror, sëmundjeve të sistemit nervor 

periferik, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve gastrointestinale, 

sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, sëmundjeve 

onkologjike, sëmundjeve të syve, sëmundjeve respiratore, ulcera e gishtërinjve (digjital 

ulcers) dhe sëmundjet cerebralovaskulare;vaksina;anksiolitikë;barëra antialergjike;barëra 

anti-infektive.   

 

 

 

(111)  24698 

(151)  28/03/2019 

(181)  05/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/437 

(732)  Asustek Computer Incorporation 4F, 

NO. 150, LI-TE RD., PEI TOU, TAIPEI, 

TW 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  AREZ 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre.   

 

 

 

(111)  24590 

(151)  11/03/2019 

(181)  05/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/442 

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

hirit. 

(732)  KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA 

VE SANAYI ANONIM SIRKETI Maslak 

Mahallesi Sumer Sokak No. 4 Maslak Office 

Building Kat:13 Sariyer Istanbul , TR 

(740)  Gazmend Pallaska, Pallaska & 

Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze 

47/5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

mjekësore;ushqime dietetike dhe substanca të përshtatura për përdorime mjekësore apo 

veterinare, ushqim për bebe;shtojca dietike për njerëz dhe kafshë;llaqe për gips;materiale 

për veshje;materiale për ndalimin e dhëmbëve (materiale për mbrojtjen e dhëmbëve), dyll 

dentar;dezinfektues;preparate për shkatërrimin e parazitëve;këpurdhëvrasës;herbicide.   
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(111)  24670 

(151)  20/03/2019 

(181)  10/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/445 

(732)  The Entertainer (Amersham) Limited 

Company Number 02057757 Registered 

Office- The Entertainer Boughton Business 

Park Bell Lane, Little Chalfont, Bucks HP6 

6GL, UK 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  THE ENTERTAINER 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   “Letër; letër mbështjellëse; letër shkrimi; shtresa të letrës; materiale për zyre; 

zarfa; materiale që mund të shtypen; kartolina urimi; libra; gjëra të nevojshme për zyre; 

ngjitëse që përdoren për zyre dhe për qëllime shtëpiake; mbajtëse pwr shtresa ngjitëse; 

ngjitëse që përdoren për zyre dhe për qëllime shtëpiake; ngjitës me shkëlqim që përdoren 

për zyre; vula shenjuese; goma (fshirëse); stilolapsa; lapsa; ngjyra; shkrumës; brusha për 

vizatim; mprehës të lapsave; materiale modeluese për artistë; baltë për modelim”.    

28   “Lodra, lojra dhe artikuj lodrash; aparate për lojëra të përshtatura për përdorim me 

receiver televiziv dhe kompjutera; artikuj të gjimnastikës dhe sportit që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; dekorata për pemët e Krishtlindjeve”.   

35   Shërbimet e shitjes me pakicë për lodra, lojëra, artikuj lodrash, lodra që mblidhen, 

artikuj lojërash që mblidhen, kukulla, figurina, lodra të mbushura, lodra prej pelushi dhe 

lodra me rroba, kukulla, lojëra ndërtimi dhe lodra, enigma (puzzle), kuti ushqimi, 

ëmbëlsira, pije, maska, perika, dhe kostume për role dramash, syzë dielli, veshje, mbathje 

për këmbë, mbathje për kokë, bizhuteri, aksesorë për flokë, kozmetikë, artikuj tualeti, 

mobilje, shtroje, orendi të buta, aparate edukative dhe shkencore, instrumente muzikore, 

pajisje karaoke, mikrofona, amplifikatorë, modele në shkallë, pishtarë, aparate 

kompjuterike, harduerë kompjuterik, aksesorë kompjuterik, softuerë kompjuterik, lojëra 

kompjuterike, lojëra elektronike, video-kamera, aparate audio-vizuale, audio plejer dhe 

incizues, videokasetat dhe regjistruesit, lojëra video dhe incizues, DVD plejer, MP3 plejer, 

bateri, kaseta, video, CD, DVD, incizues audio dhe video, paisje sportive, trampolina, 

ranishte, pishina vozitëse, kita, tabela rrëshqitëse (skateboard), rrëshqitëse, skuterë, cikleta, 

kartela go, lojëra për shëtitje, paisje për lodra, mbathje mbrojtëse, helmeta, mbathje për 

gjunj, mbathje për bërryla, libra, materiale për zyre, publikime të shtypura, posterë, 

kartolina urimi, ngjitës, lapsa, shkumësa, stilolapsa, markerë, ngjyra për ngjyrosje dhe 

materiale, pjesë dhe aksesorë për skulpturë, aktivitete arti dhe punëdore”.  
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(111)  24672 

(151)  20/03/2019 

(181)  10/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/446 

(591)  E bardhe, e zeze, e hirte. 

(732)  The Entertainer (Amersham) Limited 

Company Number 02057757 Registered 

Office- The Entertainer Boughton Business 

Park Bell Lane, Little Chalfont, Bucks HP6 

6GL, UK 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër; letër mbështjellëse; letër shkrimi; shtresa të letrës; materiale për zyre; 

zarfa; materiale që mund të shtypen; kartolina urimi; libra; gjëra të nevojshme për zyre; 

ngjitëse që përdoren për zyre dhe për qëllime shtëpiake; mbajtëse pwr shtresa ngjitëse; 

ngjitëse që përdoren për zyre dhe për qëllime shtëpiake; ngjitës me shkëlqim që përdoren 

për zyre; vula shenjuese; goma (fshirëse); stilolapsa; lapsa; ngjyra; shkrumës; brusha për 

vizatim; mprehës të lapsave; materiale modeluese për artistë; baltë për modelim”.    

28   Lodra, lojra dhe artikuj lodrash; aparate për lojëra të përshtatura për përdorim me 

receiver televiziv dhe kompjutera; artikuj të gjimnastikës dhe sportit që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; dekorata për pemët e Krishtlindjeve”.   

35   Shërbimet e shitjes me pakicë për lodra, lojëra, artikuj lodrash, lodra që mblidhen, 

artikuj lojërash që mblidhen, kukulla, figurina, lodra të mbushura, lodra prej pelushi dhe 

lodra me rroba, kukulla, lojëra ndërtimi dhe lodra, enigma (puzzle), kuti ushqimi, 

ëmbëlsira, pije, maska, perika, dhe kostume për role dramash, syzë dielli, veshje, mbathje 

për këmbë, mbathje për kokë, bizhuteri, aksesorë për flokë, kozmetikë, artikuj tualeti, 

mobilje, shtroje, orendi të buta, aparate edukative dhe shkencore, instrumente muzikore, 

pajisje karaoke, mikrofona, amplifikatorë, modele në shkallë, pishtarë, aparate 

kompjuterike, harduerë kompjuterik, aksesorë kompjuterik, softuerë kompjuterik, lojëra 

kompjuterike, lojëra elektronike, video-kamera, aparate audio-vizuale, audio plejer dhe 

incizues, videokasetat dhe regjistruesit, lojëra video dhe incizues, DVD plejer, MP3 plejer, 

bateri, kaseta, video, CD, DVD, incizues audio dhe video, paisje sportive, trampolina, 

ranishte, pishina vozitëse, kita, tabela rrëshqitëse (skateboard), rrëshqitëse, skuterë, cikleta, 

kartela go, lojëra për shëtitje, paisje për lodra, mbathje mbrojtëse, helmeta, mbathje për 

gjunj, mbathje për bërryla, libra, materiale për zyre, publikime të shtypura, posterë, 

kartolina urimi, ngjitës, lapsa, shkumësa, stilolapsa, markerë, ngjyra për ngjyrosje dhe 

materiale, pjesë dhe aksesorë për skulpturë, aktivitete arti dhe punëdore”.   
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(111)  24565 

(151)  07/03/2019 

(181)  11/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/458 

(591)  E Zezë. 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C Qendrim 

Imeri  Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

rezervimi për strehimin e udhëtarëve, veçanërisht nëpërmjet agjensive të udhëtimit ose 

komisionerëve;strehim për kafshët,shërbime lidhur me rezervimin e dhomave në një hotel 

nga ana e agjentëve ose komisionerëve të 

udhëtimit;Hotele;Motele;Lokale;Kafene;Pensione;Restorante,Restorante me vetë-

shërbim,Rezervime akomodimi;Sigurimi i ambjenteve të terrenit për kampingje,Shërbime 

baresh,Shtëpi turizmi, Salla dasmash.   

 

 

 

(111)  24641 

(151)  15/03/2019 

(181)  11/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/459 

(732)  BERKO ILAC VE KIMYA SANAYI 

ANONIM SIRKETI YENISEHIR 

MAHALLESI OZGUR SOKAKNO:16-18 

ATASEHIR, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  Berko Magosit 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjeksore; preparate kimike për 

qëllime mjeksore dhe veterinare, reagens kimik për qëllime farmeceutike dhe veterinare; 

kozmetikë mjkësore. 

Shtesa dietike për qëllime farmeceutike dhe veterinare; shtesa dietike; shtesa ushqimore, 

preparate mjeksore për qëllime dobësimi; ushqim për bebe; bimë  dhe pije bimësh të 

përshtatura për qëllime mjeksore. 

Preparate dhe artikuj dentar: materiale për mbushje dhëmbësh, material dentar për marje 

gjurmësh, ngjitës dentar dhe materiale tjera për riparim të dhëmbit. 

Preparrate sanitare për përdorim mjeksor; vata higjienike; tamponë higjienik; leukoplastë; 

materiale fashimi; pelena te bëra nga letra dhe tekstili për bebe, foshnje dhe kafshë. 

Preparate për shkatrimin e dëmtuesve; herbicide, fungicide, preparate për shktarimin e 

brejtësve. 

Deodorantë, të ndryshëm nga ato për qenje njerzore ose kafshë; preparate për pastrim të 

ajrit; preparate për deodorim të ajrit. 
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Desinfektantë; antiseptikë; detergjentë për qëllime mjeksore; sapun mjeksor; sapun 

desinfektues; losione antibakteriale për duar.     

   

 

 

 

(111)  24582 

(151)  08/03/2019 

(181)  11/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/466 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  DRAGONATA 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujërat minerale dhe te gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të përgatitur pije.   

 

 

 

(111)  24838 

(151)  25/04/2019 

(181)  12/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/468 

(591)  E Kaltër e qelur  ,E Hirit, E Zezë , E 

Kuqe, E bardhe, E verdhe, Portokall. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj  Ismet Mustafa 

Gurëz-Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  24707 

(151)  28/03/2019 

(181)  12/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/470 

(591)  E  Zezë, E Bardh, E Hirt e Qelur 

(732)  N.P.T. " Kamila "  SH.P.K 

(540)  

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

132 

 

PRIZREN/MALËSI E RE, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

     

 
 

 

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

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalta, melasa; tharmi, 

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

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  24568 

(151)  07/03/2019 

(181)  13/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/473 

(732)  O.S. “Dent Estetik” Enver Haradinaj 

Nr. 52, KS 

(740)  Dardan Shala - N.SH. "D-Consulting" 

Sheshi "Nëna Terezë", Soliteri Avalla P+12, 

10000, Prishtinë 

 
 

(540)  O.S." Dent Estetik" 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.    

44   Shërbimet mjekësore; shërbimet mjekësore dentare për njerëz; të veterinarisë; kujdesi 

higjenik dhe i bukurisë për njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe 

pylltarisë   

 

 

 

(111)  24564 

(151)  07/03/2019 

(181)  16/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/479 

(732)  N.T.SH. “UNISOFT” Rr. Muharrem 

Fejza, Obj. E, Nr. 8, Prishtinë, KS 

(540)  UNISOFT 
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(511) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli [mbikqyrje], të shpëtimit të 

jetës dhe mësimdhënie; Aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; Aparatura për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; Mjet magnetik të dhënash; 

Pllaka gramafoni; Disqe kompakte; DVD; Mjet regjistrimi dixhital; Mekanizma që 

operojnë me monedhë; Makina llogaritëse; Pajisje për përpunim të dhënash; Kompjutera; 

Softuerë kompjuterikë; Aparatura për fikje zjarri; Kulluesa për përdorim në fotografi; 

Alarme; Aparatura për kthim përgjigje të regjistruar; pajisje dixhitale me disqe kompakt për 

regjistrim dhe dëgjim zëri; Koduesa magnetikë; Disqe kompakte [kujtesë vetëm e 

lexueshme]; Disqe kompakte [audio-video]; Programe kompjuterikë [programe], të 

regjistruara; Softuerë kompjuterikë, të regjistruar; Programe operimi për kompjutera, të 

regjistruar; Pajisje periferike të përshtatur për përdorim me kompjutera; Programe 

kompjuterikë [softuerë të shkarkueshëm]; Softuerë për lojra; Tastiera kompjuteri; 

Aparatura për përpunim të dhënash; Diapozitivë [fotografi]; Projektorë me diapozitivë; 

Instalime për parandalim vjedhje, elektrike; Alarme kundra vjedhësve; Korniza për foto 

dixhitale; Makineri diktuese; Diskete; Fole për disketa për kompjutera; Makineri shtypje 

për përdorim me kompjutera; Aparatura për matje presioni; Llamba për dhoma të errëta për 

zhvillim fotografish [fotografi]; Dhoma të errëta për zhvillim fotografish [fotografi]; 

Aparatura dixhitale që punojnë me DVD.   

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; materialet plastike për 

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

tipografike.   

35   Publicitet; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Shërbme zyre; Përditësim të 

materialit publicitar; Pyetsor biznesi; Konsulencë në menaxhim dhe organizim biznesi; 

Konsulencë në menaxhim biznesi; Konsulencë në menaxhim personeli; Shërbime 

këshillimi për menaxhim biznesi; Shërbime prokurimi për të tjerët [blerje mallrash dhe 

shërbimesh për biznese të tjerë]; Shërbime të agjencisë së import-ekportit; Konsulencë 

biznesi profesional; Mbajtje llogarish; Menaxhim dosjesh të kompjuterizuara; Shërbime të 

agjencisë publicitare; Shërbime ankandi; Transkriptim komunikimesh [funksione zyre]; 

Shërbime rilokimi për biznese; Investigime biznesi; Përpilim statistikash; Shërbime të 

agjenicisë së informacionit tregtar; Informacion tregtar dhe këshillim për konsumatorët 

[dyqan këshillimi për konsumatorë]; Publicitet në televizon; Shërbime fotokopje; Publikim 

të teksteve publicitare; Asistencë të menaxhimit tregtar apo industrial; Informacion biznesi; 

Administrim tregtar të licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Shërbime 

faqosje për qëllime publiciteti; Përgatitje list-pagesash; Marketing; Studim tregu; Anketim; 

Kërktim të dhënash në skedarët e kompjuterit për të tjerët; Studime biznesi; Shërbime të 

marrëdhënieve me publikun; Publicitet në linjë në një rrjet kompjuterik; Organizim 

ekspozitash për qëllime tregtare apo publiciteti; Organizim të shfaqjeve të modës për 
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qëllime promocionale; Kunsulencë në organizim biznesi; Shërbime të marrjes nga të tjerët 

[asistencë biznesi]; Shërbime të agjencisë së punësimit; Rekrutim personeli; Përzgjedhje 

personeli duke përdorur testimin psikologjik; Vendosje posterash apo fletushkash reklame 

në vende të ndryshme; Asistencë në menaxhim biznesi; Prezantim të mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllim të shitjes me pakicë; Shërbime të krahasimit të çmimeve; Prodhim 

të filmave publicitarë; Publicitet në radio; Shërbime të furnizimit të klientëve me kopje të 

përmbajtjeve të mediave në interes të tyre; Arranxhim të ekspozimit të sendeve në një 

vitrinë; Përgatitja e dokumenteve për biznes duke përdorur shkrimin, editimin dhe printimin 

në kompjuter; Shërbime sekretarie; Kërkim sponsorizimi; Sistemin të informacionit në baza 

të dhënash kompjuterike; Shërbime të sektretarisë telefonike për pajtimtarë të 

padisponueshëm;  Shërbime të telemarketingut; Organizim të panaiereve tregtare për 

qëllime komerciale apo publiciteti; Shpërndarje të elektronike; Publicitet, përfshirë 

promovimin në lidhje me shitje të artikujve dhe shërbimeve për palët e treta nëpërmjet 

transmetimit të materialit publicitar dhe përhapjes së mesazheve publicitarë në rrjeta 

kompjuterikë; Shërbime të shitjes me pakicë ose shumicë për përgatitje farmaceutike, 

veterinare dhe higjenike dhe pajisjeve mjeksore; Administrim të punëve të biznesit të 

dyqaneve të shitjes me pakicë; Shërbimeve të departamentit të dyqaneve të shitjes me 

pakicë të lidhura me shitjen e produkteve të bukurisë, produkteve të tualetit, makinerive për 

përdorim shtëpiak, veglave të dorës, mallrave optikë, pajisjeve shtëpiake elektrike dhe 

elektronike; Shërbime të shitjes me pakicë të lidhura me artikuj të shkrimit; Shërbime të 

shitjes me pakicë të lidhura me shitjen e veshjeve dhe aksesorëve të veshjes; Shërbime të 

shitjes me pakicë të lidhura me shitjen e mobiljeve; Shërbime të dyqaneve të shitjes me 

pakicë në fushën e veshjeve; Shërbime të dyqanit të shitjes me pakicë në lidhje me qylimat; 

Shërbime të shitjes me pakicë të dyqaneve në lidhje me artikujt e shkrimit, materialet e 

shtypura, pajisjet dhe pjesët periferike kompjuterike dhe produktet e argëtimit në shtëpi; 

Shërbime të shitjes.   

36   Sigurimet; Shërbime financiare; Ҫështje monetare; Ҫështje financiare; Kryerje të 

transaksioneve financiare; Ofrim informacioni nëpërmjet një faqe web.   

37   Konstruksione ndërtimi;riparim;shërbime instalimi.   

38   Shërbime telecomunikacionesh; Transmetim televiziv; Transmetime të televizionit 

kabllor; Transmetim radio; Sigurim të qasjes të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike; 

Instalim të faqeve web në Internet për të tjerët; Shërbime të telekomunikacionit të siguruara 

nëpërmjet platformave dhe portaleve të Internetit; Mesazhim të Web.   

41   Arsimim; Ofrim trajnimesh; Kualifikim; Shërbime argëtimi; Aktivitete sportive dhe 

kulturore; Përkthim dhe interpretim; Udhëzime profesionale [këshillë për formim ose 

kualifikim]; Formim në shkolla me konvikt; Shërbime të klubit të shëndetit [trajnim 

shëndeti dhe palestre]; Publikime elektronike duke përdorur kompjutera personal; Shërbime 

argëtuesi; Ofrim ambientësh argëtimi; Shërbime formimi siguruar nëpërmjet shkollave; 

Kryrje të orëve në palestër; Prezantim të shfaqjeve në kohë reale; Shërbime të agjencisë së 

biletave [argëtim].   

42   Sigurimi i pajisjeve të kërkimit në internet;Software;Shërbimet shkencore dhe 

teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to;Projektimi dhe zhvillimi i 

pajisjeve kompjuterike dhe programeve kompjuterike;Shërbimet e përpunimit të të 

dhënave;Dizajnim dhe krijim I harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë.   
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(111)  24553 

(151)  07/03/2019 

(181)  16/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/480 

(591)  E kaltër e lehtë dhe e kaltër e mbylltë 

(732)  N.T.SH. “UNISOFT” Rr. Muharrem 

Fejza, Obj. E, Nr. 8, Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli [mbikqyrje], të shpëtimit të 

jetës dhe mësimdhënie; Aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; Aparatura për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; Mjet magnetik të dhënash; 

Pllaka gramafoni; Disqe kompakte; DVD; Mjet regjistrimi dixhital; Mekanizma që 

operojnë me monedhë; Makina llogaritëse; Pajisje për përpunim të dhënash; Kompjutera; 

Softuerë kompjuterikë; Aparatura për fikje zjarri; Kulluesa për përdorim në fotografi; 

Alarme; Aparatura për kthim përgjigje të regjistruar; pajisje dixhitale me disqe kompakt për 

regjistrim dhe dëgjim zëri; Koduesa magnetikë; Disqe kompakte [kujtesë vetëm e 

lexueshme]; Disqe kompakte [audio-video]; Programe kompjuterikë [programe], të 

regjistruara; Softuerë kompjuterikë, të regjistruar; Programe operimi për kompjutera, të 

regjistruar; Pajisje periferike të përshtatur për përdorim me kompjutera; Programe 

kompjuterikë [softuerë të shkarkueshëm]; Softuerë për lojra; Tastiera kompjuteri; 

Aparatura për përpunim të dhënash; Diapozitivë [fotografi]; Projektorë me diapozitivë; 

Instalime për parandalim vjedhje, elektrike; Alarme kundra vjedhësve; Korniza për foto 

dixhitale; Makineri diktuese; Diskete; Fole për disketa për kompjutera; Makineri shtypje 

për përdorim me kompjutera; Aparatura për matje presioni; Llamba për dhoma të errëta për 

zhvillim fotografish [fotografi]; Dhoma të errëta për zhvillim fotografish [fotografi]; 

Aparatura dixhitale që punojnë me DVD.   

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; materialet plastike për 

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

tipografike.   

35   Publicitet; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Shërbme zyre; Përditësim të 

materialit publicitar; Pyetsor biznesi; Konsulencë në menaxhim dhe organizim biznesi; 

Konsulencë në menaxhim biznesi; Konsulencë në menaxhim personeli; Shërbime 

këshillimi për menaxhim biznesi; Shërbime prokurimi për të tjerët [blerje mallrash dhe 

shërbimesh për biznese të tjerë]; Shërbime të agjencisë së import-ekportit; Konsulencë 

biznesi profesional; Mbajtje llogarish; Menaxhim dosjesh të kompjuterizuara; Shërbime të 

agjencisë publicitare; Shërbime ankandi; Transkriptim komunikimesh [funksione zyre]; 

Shërbime rilokimi për biznese; Investigime biznesi; Përpilim statistikash; Shërbime të 
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agjenicisë së informacionit tregtar; Informacion tregtar dhe këshillim për konsumatorët 

[dyqan këshillimi për konsumatorë]; Publicitet në televizon; Shërbime fotokopje; Publikim 

të teksteve publicitare; Asistencë të menaxhimit tregtar apo industrial; Informacion biznesi; 

Administrim tregtar të licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Shërbime 

faqosje për qëllime publiciteti; Përgatitje list-pagesash; Marketing; Studim tregu; Anketim; 

Kërktim të dhënash në skedarët e kompjuterit për të tjerët; Studime biznesi; Shërbime të 

marrëdhënieve me publikun; Publicitet në linjë në një rrjet kompjuterik; Organizim 

ekspozitash për qëllime tregtare apo publiciteti; Organizim të shfaqjeve të modës për 

qëllime promocionale; Kunsulencë në organizim biznesi; Shërbime të marrjes nga të tjerët 

[asistencë biznesi]; Shërbime të agjencisë së punësimit; Rekrutim personeli; Përzgjedhje 

personeli duke përdorur testimin psikologjik; Vendosje posterash apo fletushkash reklame 

në vende të ndryshme; Asistencë në menaxhim biznesi; Prezantim të mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllim të shitjes me pakicë; Shërbime të krahasimit të çmimeve; Prodhim 

të filmave publicitarë; Publicitet në radio; Shërbime të furnizimit të klientëve me kopje të 

përmbajtjeve të mediave në interes të tyre; Arranxhim të ekspozimit të sendeve në një 

vitrinë; Përgatitja e dokumenteve për biznes duke përdorur shkrimin, editimin dhe printimin 

në kompjuter; Shërbime sekretarie; Kërkim sponsorizimi; Sistemin të informacionit në baza 

të dhënash kompjuterike; Shërbime të sektretarisë telefonike për pajtimtarë të 

padisponueshëm;  Shërbime të telemarketingut; Organizim të panaiereve tregtare për 

qëllime komerciale apo publiciteti; Shpërndarje të elektronike; Publicitet, përfshirë 

promovimin në lidhje me shitje të artikujve dhe shërbimeve për palët e treta nëpërmjet 

transmetimit të materialit publicitar dhe përhapjes së mesazheve publicitarë në rrjeta 

kompjuterikë; Shërbime të shitjes me pakicë ose shumicë për përgatitje farmaceutike, 

veterinare dhe higjenike dhe pajisjeve mjeksore; Administrim të punëve të biznesit të 

dyqaneve të shitjes me pakicë; Shërbimeve të departamentit të dyqaneve të shitjes me 

pakicë të lidhura me shitjen e produkteve të bukurisë, produkteve të tualetit, makinerive për 

përdorim shtëpiak, veglave të dorës, mallrave optikë, pajisjeve shtëpiake elektrike dhe 

elektronike; Shërbime të shitjes me pakicë të lidhura me artikuj të shkrimit; Shërbime të 

shitjes me pakicë të lidhura me shitjen e veshjeve dhe aksesorëve të veshjes; Shërbime të 

shitjes me pakicë të lidhura me shitjen e mobiljeve; Shërbime të dyqaneve të shitjes me 

pakicë në fushën e veshjeve; Shërbime të dyqanit të shitjes me pakicë në lidhje me qylimat; 

Shërbime të shitjes me pakicë të dyqaneve në lidhje me artikujt e shkrimit, materialet e 

shtypura, pajisjet dhe pjesët periferike kompjuterike dhe produktet e argëtimit në shtëpi; 

Shërbime të shitjes.   

36   Sigurimet; Shërbime financiare; Çështje monetare; Çështje financiare; Kryerje të 

transaksioneve financiare; Ofrim informacioni nëpërmjet një faqe web.   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.   

38   Shërbime telecomunikacionesh; Transmetim televiziv; Transmetime të televizionit 

kabllor; Transmetim radio; Sigurim të qasjes të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike; 

Instalim të faqeve web në Internet për të tjerët; Shërbime të telekomunikacionit të siguruara 

nëpërmjet platformave dhe portaleve të Internetit; Mesazhim të Web.   

41   Arsimim; Ofrim trajnimesh; Kualifikim; Shërbime argëtimi; Aktivitete sportive dhe 

kulturore; Përkthim dhe interpretim; Udhëzime profesionale [këshillë për formim ose 

kualifikim]; Formim në shkolla me konvikt; Shërbime të klubit të shëndetit [trajnim 

shëndeti dhe palestre]; Publikime elektronike duke përdorur kompjutera personal; Shërbime 

argëtuesi; Ofrim ambientësh argëtimi; Shërbime formimi siguruar nëpërmjet shkollave; 
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Kryrje të orëve në palestër; Prezantim të shfaqjeve në kohë reale; Shërbime të agjencisë së 

biletave [argëtim].   

42   Sigurimi i pajisjeve të kërkimit në internet; Software; Shërbimet shkencore dhe 

teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; Projektimi dhe zhvillimi i 

pajisjeve kompjuterike dhe programeve kompjuterike; Shërbimet e përpunimit të të 

dhënave; Dizajnim dhe krijim I harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë.   

 

 

 

(111)  24562 

(151)  07/03/2019 

(181)  16/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/481 

(591)  E kaltër e lehtë dhe e kaltër e mbylltë 

(732)  N.T.SH. “UNISOFT” Rr. Muharrem 

Fejza, Obj. E, Nr. 8, Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli [mbikqyrje], të shpëtimit të 

jetës dhe mësimdhënie; Aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; Aparatura për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; Mjet magnetik të dhënash; 

Pllaka gramafoni; Disqe kompakte; DVD; Mjet regjistrimi dixhital; Mekanizma që 

operojnë me monedhë; Makina llogaritëse; Pajisje për përpunim të dhënash; Kompjutera; 

Softuerë kompjuterikë; Aparatura për fikje zjarri; Kulluesa për përdorim në fotografi; 

Alarme; Aparatura për kthim përgjigje të regjistruar; pajisje dixhitale me disqe kompakt për 

regjistrim dhe dëgjim zëri; Koduesa magnetikë; Disqe kompakte [kujtesë vetëm e 

lexueshme]; Disqe kompakte [audio-video]; Programe kompjuterikë [programe], të 

regjistruara; Softuerë kompjuterikë, të regjistruar; Programe operimi për kompjutera, të 

regjistruar; Pajisje periferike të përshtatur për përdorim me kompjutera; Programe 

kompjuterikë [softuerë të shkarkueshëm]; Softuerë për lojra; Tastiera kompjuteri; 

Aparatura për përpunim të dhënash; Diapozitivë [fotografi]; Projektorë me diapozitivë; 

Instalime për parandalim vjedhje, elektrike; Alarme kundra vjedhësve; Korniza për foto 

dixhitale; Makineri diktuese; Diskete; Fole për disketa për kompjutera; Makineri shtypje 

për përdorim me kompjutera; Aparatura për matje presioni; Llamba për dhoma të errëta për 

zhvillim fotografish [fotografi]; Dhoma të errëta për zhvillim fotografish [fotografi]; 

Aparatura dixhitale që punojnë me DVD.   

41   Arsimim; Ofrim trajnimesh; Kualifikim; Shërbime argëtimi; Aktivitete sportive dhe 

kulturore; Përkthim dhe interpretim; Udhëzime profesionale [këshillë për formim ose 

kualifikim]; Formim në shkolla me konvikt; Shërbime të klubit të shëndetit [trajnim 

shëndeti dhe palestre]; Publikime elektronike duke përdorur kompjutera personal; Shërbime 

argëtuesi; Ofrim ambientësh argëtimi; Shërbime formimi siguruar nëpërmjet shkollave; 

Kryrje të orëve në palestër; Prezantim të shfaqjeve në kohë reale; Shërbime të agjencisë së 
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biletave [argëtim].   

42   Sigurimi i pajisjeve të kërkimit në internet; Software; Shërbimet shkencore dhe 

teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; Projektimi dhe zhvillimi i 

pajisjeve kompjuterike dhe programeve kompjuterike; Shërbimet e përpunimit të të 

dhënave; Dizajnim dhe krijim I harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë.   

 

 

 

(111)  24746 

(151)  12/04/2019 

(181)  17/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/485 

(591)  Primary -   C – 70; M – 15; Y – 0; K – 

0 R – 128; G – 130; B – 132 Secondary - C – 

95; M – 80; Y – 0; K – 15  R – 31; G – 66; B 

– 142 

(732)  Katrori ITS Magjistralja Prishtinë – 

Shkup km 10, pn.14000 Lipjan, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Shkencore, detare, studiuese, fotografike, kinematografike, optike, peshimi matja, 

sinjalizimi, kontrollimi (mbikeqyrja), instrumentet dhe aparatura të cilat sherbejne për te 

shpetuar dhe mesuar, aparatet dhe instrumentet për përqueshmëri, transferimet ose 

ripodhim te imazheve apo të zërit, transportues të dhënave magnetike, incizim të 

disqeve,makina shitëse automatike dhe mekaninizëm për aparatur automatike, regjistrues 

parashë,makina kalkuluese, paisje për procesimin e të dhënave dhe kompjuterë, aparate për 

shuarjen e zjarrit.    

38   Telekomunikacion.   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe studimet dhe planet e lidhura për atje, 

analizat industriale dhe shërbimet e studimit,plani dhe zhvillimi i pajisjeve mekanike dhe 

programeve.   

 

 

 

(111)  24666 

(151)  19/03/2019 

(181)  17/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/486 

(591)  E verdhë NCS 1070-Y10R 

E kaltër NCS 4550-R80B 

(732)  Inter IKEA Systems B.V. Olof 

Palmestraat 1 2616 LN DELFT, NL 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 20   Mobilje, pasqyra, korniza fotografike; mallra (që nuk janë të përfshira në klasat 

tjera) prej druri, tape, kallami, kallami, thurje, bri, kocka, fildish, asht balene, guaskë, 

qelibar, nënë-perlë, meerschaum (material për llullë); dhe zëvendësues për të gjitha këto 

materiale ose të plastikës; tabela, tavolina pune, kuti druri ose plastike, bambu, perde 

bambu, ulëse të makinave, mbajtëse për bebe; mbajtëse të luleve; tavolina, shtresa tavoline, 

shporta për bukë, komodina, krevat divan, tavolina pune, tavolina anësore, divane, jastëk, 

karrikë me material të hollë (për kopsht), mobilje për dyer, pjesë për dyer jo nga metali, 

çarçafë pranvere, mbajtëse për shishe, tabure, kuti strehimi, fotele, dollap me kyç, mbajtëse 

të perdeve, lidhëse, unaza perde, binar per perde,grepa për perde, pjata nga qelqi, varëse, jo 

nga metali, paisje ndihmëse per ecje, pushuese për kokë, rafte për kabinete, rafte për ruajtje, 

rafte, shtresa nga plastika për mobilje, dollap me tregues-kartel; varëse për pallto; grepa për 

rroba; jo nga metali; mbajtëse për larje (mobilje); mobilje për zyrë; kuti jo nga metali; 

jastëk; mbajtëse të paletave jo nga metali; lapsa lodër për bebe; kuti lodrash; mbajtesa për 

kornizat e fotografive, jastëk me ajër, shtrat me ajër, jastëk me ajër, fotele;  

bravë për jo nga metali; çarçafë, tavolina për masazh; tabela anësore; dollap për artikuj 

mjekësor; paisje nga mobiljet (jo nga metalet); mobilje; mbajtëse të qelësave; tabure; 

mbajtëse të ombrellave; roleta të brendshme, roleta të brendshme nga druri, tavolina 

punëdore, karroca, paisje sekretarie, ulëse, tavolinë, mobilje për shkollë, tabela shkrimi, 

mbajtëse ekrani; kabinete; ekrane; divane; qanta për fjetje; shtrat fëmijësh (kasolle); 

shkallë; karrike; shtretër; mbajtëse të pjatave; kuti për ruajtjen e plastikave; kuti për ruajtjen 

e kartonëve; mbajtëse të kapelave; mbajtëse të palltove; mbajtëse të kapelave dhe palltove; 

mbatjëse të revistave; mbajtëse të këpucëve; pasqyre për banjo; mobilje nga lëkura; roleta 

të brendshme dhe hijëzuese; artikuj kuzhine, mobilje për banjo, mobilje kopshti”.    

35   Shërbime me shumicë; shërbime me pakicë; shërbimet e dyqanit me pakicë; shërbime 

online të shitjes me pakicë; duke sjellë së bashku, për të mirën e të tjerëve, një 

shumëllojshmëri të mallrave (duke përjashtuar transportin e tyre), duke u mundësuar 

konsumatorëve që t'i shikojnë dhe blejnë mallrat; reklama; menaxhimi i biznesit; 

administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; faturën-postimi; reklamim me postë direkte; 

konsulence profesionale të biznesit; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; shpërndarja e 

mostrave; shërbimet e prokurimit; shërbimet e biznesit dhe këshilla për komercializimin e 

mallrave dhe shërbimeve; licencimin dhe shërbimet e franshizave, duke përfshirë 

administrimin dhe kontrollin e kësaj, menaxhimin dhe konsultimin e biznesit; asistenca e 

marketingut, hulumtimi dhe analiza e biznesit; veshja e dritareve të dyqaneve; prokurimet e 

kontratave për blerjen dhe shitjen e mallrave; shërbimet e menaxhimit të personelit; 

shërbime të besnikërisë, nxitjes dhe programeve të bonuseve; shërbimet e franshizave, 

gjegjësisht ofrimin e asistencës teknike dhe/ose mbështetjes në krijimin dhe/ose operimin e 

mobiljeve me pakicë dhe mobilimin në shtëpi, mallin e përgjithshëm të konsumit, dyqanet e 

lodrave.   

43   Shërbime për restorante, hotelieri, bare dhe shërbime për lokale; akomodim i 

përkohshëm; strehim dhe shërbime konviktesh.   

 

 
 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

140 

 

 

(111)  24665 

(151)  19/03/2019 

(181)  17/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/487 

(591)  E verdhë (Pantone 7408 C) 

E kaltër (Pantone 288 C) 

(732)  Inter IKEA Systems B.V. Olof 

Palmestraat 1 2616 LN DELFT, NL 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilje, pasqyra, korniza fotografike; mallra (që nuk janë të përfshira në klasat 

tjera) prej druri, tape, kallami, kallami, thurje, bri, kocka, fildish, asht balene, guaskë, 

qelibar, nënë-perlë, meerschaum (material për llullë); dhe zëvendësues për të gjitha këto 

materiale ose të plastikës; tabela, tavolina pune, kuti druri ose plastike, bambu, perde 

bambu, ulëse të makinave, mbajtëse për bebe; mbajtëse të luleve; tavolina, shtresa tavoline, 

shporta për bukë, komodina, krevat divan, tavolina pune, tavolina anësore, divane, jastëk, 

karrikë me material të hollë (për kopsht), mobilje për dyer, pjesë për dyer jo nga metali, 

çarçafë pranvere, mbajtëse për shishe, tabure, kuti strehimi, fotele, dollap me kyç, mbajtëse 

të perdeve, lidhëse, unaza perde, binar per perde,grepa për perde, pjata nga qelqi, varëse, jo 

nga metali, paisje ndihmëse per ecje, pushuese për kokë, rafte për kabinete, rafte për ruajtje, 

rafte, shtresa nga plastika për mobilje, dollap me tregues-kartel; varëse për pallto; grepa për 

rroba; jo nga metali; mbajtëse për larje (mobilje); mobilje për zyrë; kuti jo nga metali; 

jastëk; mbajtëse të paletave jo nga metali; lapsa lodër për bebe; kuti lodrash; mbajtesa për 

kornizat e fotografive, jastëk me ajër, shtrat me ajër, jastëk me ajër, fotele;  

bravë për jo nga metali; çarçafë, tavolina për masazh; tabela anësore; dollap për artikuj 

mjekësor; paisje nga mobiljet (jo nga metalet); mobilje; mbajtëse të qelësave; tabure; 

mbajtëse të ombrellave; roleta të brendshme, roleta të brendshme nga druri, tavolina 

punëdore, karroca, paisje sekretarie, ulëse, tavolinë, mobilje për shkollë, tabela shkrimi, 

mbajtëse ekrani; kabinete; ekrane; divane; qanta për fjetje; shtrat fëmijësh (kasolle); 

shkallë; karrike; shtretër; mbajtëse të pjatave; kuti për ruajtjen e plastikave; kuti për ruajtjen 

e kartonëve; mbajtëse të kapelave; mbajtëse të palltove; mbajtëse të kapelave dhe palltove; 

mbatjëse të revistave; mbajtëse të këpucëve; pasqyre për banjo; mobilje nga lëkura; roleta 

të brendshme dhe hijëzuese; artikuj kuzhine, mobilje për banjo, mobilje kopshti”.    

35   Shërbime me shumicë; shërbime me pakicë; shërbimet e dyqanit me pakicë; shërbime 

online të shitjes me pakicë; duke sjellë së bashku, për të mirën e të tjerëve, një 

shumëllojshmëri të mallrave (duke përjashtuar transportin e tyre), duke u mundësuar 

konsumatorëve që t'i shikojnë dhe blejnë mallrat; reklama; menaxhimi i biznesit; 

administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; faturën-postimi; reklamim me postë direkte; 

konsulence profesionale të biznesit; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; shpërndarja e 

mostrave; shërbimet e prokurimit; shërbimet e biznesit dhe këshilla për komercializimin e 

mallrave dhe shërbimeve; licencimin dhe shërbimet e franshizave, duke përfshirë 

administrimin dhe kontrollin e kësaj, menaxhimin dhe konsultimin e biznesit; asistenca e 
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marketingut, hulumtimi dhe analiza e biznesit; veshja e dritareve të dyqaneve; prokurimet e 

kontratave për blerjen dhe shitjen e mallrave; shërbimet e menaxhimit të personelit; 

shërbime të besnikërisë, nxitjes dhe programeve të bonuseve; shërbimet e franshizave, 

gjegjësisht ofrimin e asistencës teknike dhe/ose mbështetjes në krijimin dhe/ose operimin e 

mobiljeve me pakicë dhe mobilimin në shtëpi, mallin e përgjithshëm të konsumit, dyqanet e 

lodrave.   

43   Shërbime për restorante, hotelieri, bare dhe shërbime për lokale; akomodim i 

përkohshëm; strehim dhe shërbime konviktesh.   

 

 

 

(111)  24563 

(151)  07/03/2019 

(181)  17/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/490 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, KS 

 
 

(540)  Birra Korça 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   

 

 

 

(111)  24583 

(151)  08/03/2019 

(181)  18/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/492 

(591)  E kuqe, e bardhë. 

(732)  HLEBOZAVOD TIMS EOOD 1A 

Dunav str. 6300 Haskovo, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Përgatitje drithrash (ceralijesh); ëmbëlsira; pasta; torte; byrek; tartë; simite; 

gatesa brumi; rule buke; goglushe (brume të mbushura); kek xhenxhefili; makarona (pasta); 

biskota; gatime (ëmbëlsira); ëmbëltues (ëmbëlsira); nafore; desert mous (ëmbëlsirë); quiche 

(gatime); pankek (petulla); petit fours (ëmbëlsira të vogla); pluhur (sheqer) ëmbëlsire; brum 

pastash; brum (qull) torte; krem (glazurë) tortesh; dekorime çokollate për torta.   
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(111)  24581 

(151)  08/03/2019 

(181)  18/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/493 

(591)  E kuqe, ngjyrë krem, e bardhë. 

(732)  HLEBOZAVOD TIMS EOOD 1A 

Dunav str. 6300 Haskovo, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Përgatitje drithrash (ceralijesh);ëmbëlsira;pasta;torte;byrek;tartë;simite;gatesa 

brumi;rule buke;goglushe (brume të mbushura);kek xhenxhefili;makarona 

(pasta);biskota;gatime (ëmbëlsira);ëmbëltues (ëmbëlsira);nafore;desert mous 

(ëmbëlsirë);quiche (gatime);pankek (petulla);petit fours (ëmbëlsira të vogla);pluhur 

(sheqer) ëmbëlsire;brum pastash;brum (qull) torte;krem (glazurë) tortesh;dekorime 

çokollate për torta.   

 

 

 

(111)  24606 

(151)  12/03/2019 

(181)  18/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/494 

(300)  017389751  26/10/2017  EU 

(732)  Continental Matador Rubber s.r.o.  

Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov, SK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Winterra 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma   

 

 

 

(111)  24684 

(151)  22/03/2019 

(181)  18/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/497 

(591)  Bruz e ndritshme  (PANTONE 631) 

Bruz e errët (PANTONE 315) 

(300)  139679  23/10/2017  JP 

(732)  Nissan Chemical Corporation  5-1 

Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikate; ngjitës dhe adeziv për qëllime industriale; preparate rregullues për rritje 

të      bimëve; plehra; letër reagente (jo për qëllime mjekësore); kompozime kimike për 

zhvillimin e fotografive; plastika, të papërpunuara.   

5   Preparate farmaceutike, përpos atyre për qëllime bujqësore;letër reagente për qëllime 

mjekësore;fumigues (vetëm për qëllime bujqësore);fungicide (vetëm për qëllime 

bujqësore);rodenticidet (vetëm për qëllime bujqësore);insekticide (vetëm për qëllime 

bujqësore);herbicide (shkatërruesit  e barërave të këqija);substanca kundër insekteve (vetëm 

për qëllime bujqësore);antiseptikët (vetëm për qëllime bujqësore);letër me vaj për qëllime 

mjekësore;maska sanitare;agjente të shpërndarjes së barnave në formë ushqimore për 

mbështjelljen e farmaceutikeve në formë pluhuri;garzë për fashim;kapsula për 

mjekësi;mbulues syri për qëllime mjekësore;fashat e veshëve;fasha menstruale;tamponët 

menstrual;peceta sanitare;brekë sanitare;pambuk absorbues;gaza ngjitëse;shirita për 

fashim;fashat e lëngëta;vatë për ushqim me gji;shkopinj pambuku për përdorim 

mjekësor;materiale dentare;letre me izolim kundër molëve;shtesa dietike;farë për 

inseminimin artificial.   

 

 

 

(111)  24682 

(151)  22/03/2019 

(181)  18/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/498 

(591)  E zezë, e kuqe, e bardhë 

(732)  OPŠTA BOLNICA BEL MEDIC 

Koste Jovanovića 87 Belgrade, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqimet dietetike dhe substancat të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqime për bebe; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshë; plaster, materiale për 
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fashim; materiale për ndalimin e dëmtimit të dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

10   Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materiale për qepje; pajisjet terapeutike dhe 

pajisje ndihmëse terapeutike të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparaturat 

për  masazhe; aparatura, pajisje dhe artikuj për ushqimin e foshnjave  ; aparatet, aparatura 

për aktivitete seksuale, artikuj dhe  pajisje.   

39   Transport; paketimin dhe magazinimin e mallrave; aranzhimi i udhëtimeve.   

41   Edukim; ofrim i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe dizajnimi lidhur me 

to;analiza industriale dhe shërbime hulumtimi;dizajnimi dhe zhvillimi i softuerëve dhe 

harduerëve  kompjuterikë.   

44   Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; përkujdesje higjienike dhe bukuri për 

qeniet njerëzore ose kafshë; agrikulturë, hortikulturë dhe shërbime pylltarie.   

 

 

 

(111)  24664 

(151)  19/03/2019 

(181)  18/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/500 

(732)  Apple Inc. One Apple Park Way  

 Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MAIL DROP 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; 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); 

syze të mënçura; unaza të mënçura; 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 kompjuterëve, 

pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, orave të mënçura, 

syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjueseve, televizioneve, kutive 

për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit 

shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për 

lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe 

përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe 
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video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, 

unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video 

pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të 

shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e 

distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të 

shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

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

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

dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje për realitet të shtuar (zmadhuar) dhe 

virtual; syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate dhe 

instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, 

ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate 

për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; 

audio altoparlante; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; 

aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; 

pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në 

analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe 

pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, 

ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës 

elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje 

GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në 

tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

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

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, altoparlanteve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjueseve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

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

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, 

kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti instalimi; 

ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane kompjuteri, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio e video 

pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë të 

telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 
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mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.”   

 

 

 

(111)  24669 

(151)  19/03/2019 

(181)  19/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/508 

(732)  APRIL INTERNATIONAL 

ENTERPRISE PTE. LTD.  80 Raffles Place 

#50-01 UOB Plaza 1  048624, SG 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  PRODIGI 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe artikuj shkrimi përkatësisht letra për printim, letra për shkrim 

dhe vizatim, letër shkrimi, letër shkrimi blu, karton i bardhë, letra kartolinë, letra 

mëndafshi, lëtër mëndafshi për kopjim, letër për përdorim faksimile, letër letre, bllok 

tableti, letra të pangjitura, fletore shënimesh, bllok fletësh vizatimi, libër ushtrimesh, bllok 

shkrimi, letër kopjimi pa karbon; bllok shënimesh me ngjitje; skedar letre, ngjitës, zarfa, 

libër llogarie, letër e drejtë, letër xhepi, letër memo, letra dhe materiale mbështjellëse dhe 

paketuese; pëlhurë, letrat e kopjimit.   

 

 

 

(111)  24668 

(151)  19/03/2019 

(181)  19/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/509 

(732)  APRIL INTERNATIONAL 

ENTERPRISE PTE. LTD.  80 Raffles Place 

#50-01 UOB Plaza 1 Singapore 048624., SG 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe artikuj shkrimi përkatësisht letra për printim, letra për shkrim 

dhe vizatim, letër shkrimi, letër shkrimi blu, karton i bardhë, letra kartolinë, letra 

mëndafshi, lëtër mëndafshi për kopjim, letër për përdorim faksimile, letër letre, bllok 

tableti, letra të pangjitura, fletore shënimesh, bllok fletësh vizatimi, libër ushtrimesh, bllok 

shkrimi, letër kopjimi pa karbon; bllok shënimesh me ngjitje; skedar letre, ngjitës, zarfa, 

libër llogarie, letër e drejtë, letër xhepi, letër memo, letra dhe materiale mbështjellëse dhe 

paketuese; pëlhurë, letrat e kopjimit.   
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(111)  24604 

(151)  12/03/2019 

(181)  23/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/516 

(591)  E kuqe, e bardhë, e kaltër, ngjyrë ari, e 

verdh 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje , kepuce, kapele.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije.   

41   Edukim;ofrim trajnimesh;argëtim, duke përfshirë edhe performancat muzikore dhe 

shërbimet argëtuese të radios dhe televizionit;aktivitetet sportive dhe kulturore, duke 

përfshirë edhe organizimin e garave sportive, organizimi i panaireve tregtare dhe 

ekspozitave për qëllime kulturore, sportive dhe edukative sigurimi i shërbimeve 

karioke;shërbime që kanë qëllimin themelor të argëtimit, zbavitjes ose rekreacionit të 

njerëzve;-përfaqësimi i veprave të artit vizual ose të literaturës për publikun për qëllime 

kulturore ose arsimore, prezantimi i shfaqjeve të cirkut, organizimi i garave [edukimi ose 

argëtimi], organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore   

 

 

 

(111)  24696 

(151)  27/03/2019 

(181)  24/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/518 

(732)  Å&R Carton AB Box 177,  

221 00 Lund, SE 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  CEKACAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   “Materiale paketimi të bëra kryesisht nga fletat metalike; materiale paketimi të 

bëra kryesisht nga fletët, petët apo rulot e aluminimit; fletë të bëra kryesisht nga alumini, 

për qëllime të paketimit; kuti paketimi të bëra kryesisht nga metali; fletë të bëra kryesisht 

nga metali, për qëlllime të mbështjelljes dhe paketimit.”   

7   “Makina paketimi; makina izolimi për qëllime industriale; makina për prodhimin dhe 

shtypjen e materialeve të paketimit; makina për prodhimin dhe sistemimin e paketimeve; 
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makina për formimin e plastikës; makina për formimin e kallëpeve me injeksion të 

paketimeve dhe detajeve të paketimit.”   

16   “Letër, karton si dhe produkte që përmbajnë letër dhe karton për qëllime paketimi; fletë 

plastike (mbështjellje) për qëllime paketimi; paketime nga kartoni (me letër të rreshtuar dhe 

të parreshtuar); materiale paketimi nga plastika (që nuk janë të përfshira në klasat tjera); 

materiale udhëzimi dhe për mësimdhënie (jo aparate); shtypës për printer; klishe; kuti 

paketimi dhe materiale paketimi që përmbajnë letër apo plastikë të veshur me letër, 

materiale paketimi nga plastika e zgjeruar dhe/apo e shtrydhur.”   

 

 

 

(111)  24667 

(151)  19/03/2019 

(181)  24/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/519 

(732)  Monster Energy Company, 

a Delaware corporation, having a place of 

business at 1 Monster Way Corona, 

California 92879, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  RULE YOUR KINGDOM! 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   ''Pije jo-alkoolike, duke përfshirë këtu edhe pijet e gazuara dhe pijet energjike, 

sirupe, koncentrate, pluhur dhe preparate për bërjen e pijeve, duke përshirë këtu edhe pijet e 

gazuara dhe pije energjike, birrat''.   

 

 

 

(111)  24648 

(151)  15/03/2019 

(181)  25/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/521 

(591)  E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, E kaftë,E 

Zezë,E Portokallt. 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe 

dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 
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mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa;tharmi, 

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

 

 

 

(111)  24650 

(151)  15/03/2019 

(181)  25/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/526 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  Pralanzo 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  24714 

(151)  01/04/2019 

(181)  26/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/527 

(591)  E kuqe (PANTONE 186 c) 

E kaltër (PANTONE 294 c) 

(732)  “HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL S.A." also trading as "EKO 

ABEE” 8A Cheimarras street,  

15125 Marousi, GR 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   “Gazra për përdorim në shpërndarjen e lëngjëve, gaz në formë të lëngshme për 

përdorim industrial, përgatitje kriogjenike në formë të ngurtë, të lëngshme apo gazi, 

butanol, butan (i ngurtësuar) për qëllime industriale”.    

4   “Karburante, karburante butani, butan për ndriçim, karburant për shkrepësa butani, gaz 

butani për përdorim si karburant, gaz butani për përdorim si karburant shtëpiak, propan, gaz 

propan, propan për ngrohje, propan për ndriçim, propan për përdorim si karburant, gaz 

propane që shiten në cilindra për përdorim në pishtar, gaz i lëngshëm, gaz i lënghshëm 
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nafte, gazra të lëngëzuara të naftës që përdoren në automjete motorike; gazra të lëngëzuara 

të naftës që përdoren për qëllime shtëpiake; gazra të lëngëzuara të naftës që përdoren për 

qëllime industriale, vaj ndriçimi, gaz karburanti, gaz i ngurtësuar [karburante], përzierje të 

karburanteve që avullohen”.   

6   “Enë nga metali për gaz të lëngshëm, gypa metali për transferimin e lëngjeve dhe gazit, 

enë metali për gaz të kompresuar apo ajër të lëngshëm, cilindra metali për gaz të 

kompresuar apo lëngshme (të zbrazët), enë nga metali për kimikale, gaz të kompresuar apo 

ajër të lëngshëm, shishe (enë metali) për gaz të kompresuar apo ajër të lëngshëm, cilindra 

metalik për gaz të kompresuar”.   

7   “Pompa, kompresorë dhe ventilatorë. Pompa pneumatike për furnizim të gazrave të 

lëngshme”.   

11   “Ngrohës hapësire që ndizen me gaz propani, ngrohës hapësire me cilindra me 

shpërndarje vertikale konvekcioni që ndizen me avull propani, pishtarë butani për përdorim 

kuzhine. Aparate për ngrohje për karburante të ngurta, të lëngshme apo gazore, stufa gazi, 

bojlerë gazi, stufa për zierje të kombinuara me enë mbajtëse të gazit”.   

35   “Shërbime reklamimi; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; punë të zyrës; 

shërbime të shitjes me pakicë lidhur me produktet vijuese: gazra për përdorim në 

shpërndarjen e lëngjëve, gaz në formë të lëngshme për përdorim industrial, përgatitje 

kriogjenike në formë të ngurtë, të lëngshme apo gazi, butanol, butan (i ngurtësuar) për 

qëllime industriale, karburante, karburante butani, butan për ndriçim, karburant për 

shkrepësa butani, gaz butani për përdorim si karburant, gaz butani për përdorim si 

karburant shtëpiak, propan, gaz propan, propan për ngrohje, propan për ndriçim, propan për 

përdorim si karburant, gaz propane që shiten në cilindra për përdorim në pishtar, gaz i 

lëngshëm, gaz i lënghshëm nafte, gazra të lëngëzuara të naftës që përdoren në automjete 

motorike; gazra të lëngëzuara të naftës që përdoren për qëllime shtëpiake; gazra të 

lëngëzuara të naftës që përdoren për qëllime industriale, vaj ndriçimi, gaz karburanti, gaz i 

ngurtësuar [karburante], përzierje të karburanteve që avullohen, enë nga metali për gaz të 

lëngshëm, gypa metali për transferimin e lëngjeve dhe gazit, enë metali për gaz të 

kompresuar apo ajër të lëngshëm, cilindra metali për gaz të kompresuar apo lëngshme (të 

zbrazët), enë nga metali për kimikale, gaz të kompresuar apo ajër të lëngshëm, shishe (enë 

metali) për gaz të kompresuar apo ajër të lëngshëm, cilindra metalik për gaz të kompresuar, 

pompa, kompresorë dhe ventilatorë. Pompa pneumatike për furnizim të gazrave të 

lëngshme, ngrohës hapësire që ndizen me gaz propani, ngrohës hapësire me cilindra me 

shpërndarje vertikale konvekcioni që ndizen me avull propani, pishtarë butani për përdorim 

kuzhine, aparate për ngrohje për karburante të ngurta, të lëngshme apo gazore, stufa gazi, 

bojlerë gazi, stufa për zierje të kombinuara me enë mbajtëse të gazit”.   

40   “Lëngëzimi i gazit të naftës”.   

42   “Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe të hulumtimit dhe dizajnimit lidhur me 

to; shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale, dizajnim dhe zhvillim të harduerit 

dhe softuerit kompjuterik, eksplorime dhe kërkime të naftës dhe gazit, eksplorime 

gjeofizike për vaj, gaz dhe industritë e minierave, eksplorime dhe kërkime të naftës dhe 

vajit”.   
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(111)  24711 

(151)  01/04/2019 

(181)  26/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/528 

(591)  E kaltert e qelte, e bardhe dhe e zeze 

(300)  17442732  08/11/2017  ES 

(732)  LABORATORIOS SALVAT, S.A. 

C/GALL, 30-36 E-08950 ESPLUGUES DE 

LLOBREGAT, ES 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate higjienike për qëllime mjeksore; 

substanca dietale për qëllime mjeksore, ushqim për beba; Leukoplaste, material për fashim; 

Materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; Dezinfektues; Preparate për shkatërrimin e 

parazitëve; Fungicide, herbicide.”   

 

 

 

(111)  24712 

(151)  01/04/2019 

(181)  26/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/529 

(732)  Wyeth LLC 235 East 42nd Street 

New York, NY 10017, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  DUAVIVE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   ''Preparate farmaceutike për trajtimin e simptomave të menopauzës si dhe për 

parandalimin dhe trajtimin e humbjes së eshtrave''.   

 

 

 

(111)  24598 

(151)  11/03/2019 

(181)  26/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/530 

(591)  portokall,verdhë, bezh, 

kafe, zezë,bardhë,gjelber, hirit, jorgovan, 

kaltër 

(300)  017555641  05/12/2017  EU 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 

4, 86690 Mertingen, DE 

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

(540)   
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Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumështi, produktet e qumështit, përkatësisht qumështi i pijshëm, qumështi                

i fermentuar, dhallë; jogurt, jogurt të frutave, pije jogurti, jogurt çokollatë ose  kakao; pije 

jo-alkoolike të përzier me qumësht, kefir, ajkë, djathë gjizë, djathë  nga frutat dhe barishte; 

Desertë   te bërë kryesisht nga qumështi, që përmban aromatizues me xhelatinë dhe / ose 

niseshte si agjentë lidhës; gjalpë; produkte  nga djathi dhe djathë; qumështi dhe pluhuri i 

hirrës si artikuj ushqimor, me ose pa aditiv; shirë (përmban yndyrë); milk shejk(pije e 

përzier me qumësht); kumësht-hirrë   

30   Puding, akull i ngrënshëm, pluhur për akullore; produkte të bukës dhe pasta  

afatgjate, sidomos ëmbëlsira dhe va fle (ëmbëlsira dy shtresore të mbushura në mes) të  

gatshme për ngrënie; pije me bazë kakao; oriz i zier me qumësht(sytliash) 

   

 

 

(111)  24686 

(151)  22/03/2019 

(181)  27/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/532 

(732)  SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION, a 

corporation organized and existing under the 

laws of Japan Manufacturers and Merchants 

of,1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, 

Osaka 590-8522, JP 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Telefonat e mençur;mbushës baterie për telefona e mençur;mbështjellës për 

telefona e mençur;këllëf për telefona e mençur;kufje për telefona e mençur;USB kabull për 

telefona e mençur;shirita për telefona e mençur;bateri për telefona e mençur;mbajtëse për 

telefona e mençur;filma mbrojtës të përshtatur për ekranet e telefonave të mençur;pjesë dhe 

aksesor për telefonat e mençur;lente konvertuese për telefonat e mençur;unaza preventive 

për parandalimin e rënies se telefonave të mençur;aksesore për vendosje në prizën e  

kufjeve për telefonat e mençur;stilolaps për prekje në ekran për telefonat e 
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mençur;sinkronizimi i të dhënave dhe lidhësit  e transmetuesve për telefonat e 

mençur;telefona celularë;mbushës i baterive për  telefonat celularë;mbështjellës për 

telefonat celularë;këllëf për telefona celularë;kufje për telefona celularë;USB kabull për 

telefona celularë;shirita për telefona celularë;bateri për telefona celularë;mbajtëse e 

përshtatur  për telefona celularë;filma mbrojtës të përshtatur për ekranet e telefonave 

celularë;pjesë dhe aksesor për telefonat celularë;kompjuter tabletë;asistentë digjitalë 

personalë në formë tabletë;mbushës i baterisë për kompjuter tabletë;mbështjellës për 

kompjuter tabletë;këllëf për kompjuter tabletë;kufje për kompjuter tabletë;USB kabull për 

kompjuter tabletë;shirita për kompjuter tabletë;bateri për kompjuter tabletë;mbajtëse të 

përshtatura për kompjuter tabletë;filma mbrojtës të përshtatur për ekranet e kompjuterëve 

tabletë;pjesë dhe aksesorë për kompjuter tabletë;lente konvertuese për kompjuter 

tabletë;aksesore për vendosje në prizën e  kufjeve për kompjuter tabletë;stilolaps për prekje 

në ekran për kompjuter tabletë;sinkronizues i të dhënave dhe lidhësit  e transmetuesve për 

kompjuter tabletë   

 

 

 

(111)  24554 

(151)  07/03/2019 

(181)  27/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/533 

(732)  VFS Global Services PLC 3rd Floor, 

66 Wilson Street, London, EC2A 2BT, UK 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LIDPro 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Para regjistrimet dhe Softuerët kompjuterik   personalizues lidhur me kompletimin 

e vizave, pasaporta dhe  administrimi i dokumenteve të udhëtimit, dorëzimi i dokumenteve 

dhe pagesave lidhura me aplikimet për viza, mbledhja e të dhënave matematikore dhe 

statistikor  dhe paraqitja e raporteve personale, organizimi dhe trajtimi i dokumenteve për 

vizë, lëshimi i vizave elektronike përmes ueb faqes me lidhjen gjithëpërfshirës  të ueb 

faqeve globale për ambasada të ndryshme, skenimi i dokumenteve të ndryshme dhe lidhja 

me data bazën, dhënia e barkoreve për informacionet e pasaportës, pranimi i dokumenteve 

të skanuar dhe pranimi i karaktereve optike;  kodimi  magnetik i dokumenteve të 

identifikimit, përkatësisht , pasaportat e zbraztë,dhe viza te lëshuara nga agjencia 

qeveritare; softuer kompjuterik për mundësimin e shërbimeve të pagesave dhe 

transaksioneve; softuer kompjuterik për përgatitjen dhe gjenerimin e informacionit 

statistikor dhe matematikore të lidhur me transaksionet online(për mes rrjetit të internetit)   

të pagesave; softuer kompjuterik për përdorimin e stafit lidhur me qendrën e thirrjeve, për 

të siguruar stafit të përgjigjet në  pyetje telefonike për çështjet e aplikimit të vizave;  softuer 

kompjuterik i përdorshëm për ueb faqet  për informacionet e aplikimit për vizë dhe  statusi  

i aplikimit për vizë dhe dokumenteve për vizë; softuer kompjuterik për mundësin e 

përdorimit nga shfrytëzuesit për caktimin e emërimeve dhe intervistave në data bazën 

online(për mes rrjetit të internetit)   ;  softuer   menaxhues  e marrëdhënieve të klientëve për 

menaxhimin efektivë të pyetjeve  dhe dokumentacionit; regjistrimi ndërveprues klientëve, 
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monitorimi dhe softuer për ruajtjen shënimeve; të gjitha aq sa janë te përfshira në këtë 

klasë.    

16   Identifikimi i dokumenteve me kode jo-magnetike, përkatësisht, pasaportave të 

zbrazëta dhe vizave të lëshuara nga agjencia qeveritare; libra udhëzues dhe librat me 

informacione për udhëtime , fakilitimi i vizave (lehtësimi i vizave) , administrimin i 

pasaportave e dokumenteve të udhëtimit ; libra dhe udhëzues të udhëtimeve; instruksione 

dhe materiale mësimore(përveç aparateve); materiale të shtypura; forma të shtypura; 

instrumentet e shkrimit , bllok i shënimeve, dosje për letra, dosje për (artikuj shkrimi); 

libra, katalog, broshura, buletine informative, fletëpalosjet, libreza, botime periodike, 

revista, kalendar, harta dhe atllas, postere(letra reklamuese) dhe kartat e postes, afishe, 

etiketa, kartolina urues, vjetarë dhe planifikues, ditar, orare të shtypura, diagrame dhe 

plane, artikuj shkrimi për zyre, telefona, faksimile, posta elektronike dhe ueb faqe 

direktoruese; fotografi, materiale për paketim; letër paketuese, tabela reklamuese, etiketa të 

barkoreve, certifikata te shtypura; të gjitha aq sa janë te përfshira në këtë klasë.   

35   Administrim i shërbimeve te biznesit përkatësisht, ofrim i plotë i vizave, pasaporta dhe 

administrim i shërbimeve te dokumenteve te udhëtimit për misionet diplomatike për shtete 

të ndryshme, ambasada,konsullata, linjave ajrore, agjenci të udhëtimit, menaxhim i 

udhëtimeve, asociacionet,tregti dhe organizim i udhëtimeve; shërbime për administrimin e 

biznesit për caktimin e emërimeve dhe regjistrimin e intervistave; kompletimin e të 

dhënave matematikore dhe statistikore lidhur me to; publikimi i materialit të publikimit; 

shërbime reklamuese dhe promovuese; shërbime informuese të biznesit; propagandimi dhe 

përditësimi i hapsanave reklamuese; përpunimi i të dhënave kompjuterike; këshilla biznesi 

dhe shërbime konsulentë lidhur me administrimin e vizave; shërbimet e informacionit  të 

biznesit në lidhje me kërkesat për administrimin  vizave përmes agjencive tregtare  të 

informacionit; funksionimi i qendrave telefonike të thirrjeve për të tjerët; shërbimet online 

(për mes rrjetit të internetit) të procedimeve të dhënave  për aplikimin e vizave; shërbime 

administrative të biznesit për përpilimin e informacioneve  për statusin e aplikacioneve të 

vizave dhe informacion për lëshimin e vizave; shërbime të informacionit komercial duke 

ofruar qasje në data bazën kompjuterik përfshirë shërbimet e informacionit online (për mes 

rrjetit të internetit) për statusin e aplikacioneve të vizave dhe lëshimin e vizave përmes 

ndërfaqeve gjithëpërfshirës  me  softuer global të misioneve diplomatik; dispozitat e 

shërbimeve të informacionit të biznesin në lidhje me kërkesat për administrimin e vizave; 

agjenci informative komerciale në lidhje me dispozita të informacionit dhe njoftime për 

administrimin e vizave; mbledhja e të dhënave për paraqitësit e vizave sidomos nga ruajtja 

online (për mes rrjetit të internetit)   të data bazave,  rikthimi dhe përditësimi i profileve te 

ndryshme te paraqitësve dhe informacione; informacione statistikore të profileve të 

paraqitësve për viza të ofruara  dhe të  përshtatura në formë raporti, bazuar në ruajtjen e të 

dhënave në data bazën e cekur më lartë; rigjenerim i dokumenteve; marrëdhëniet publike; 

të gjitha aq sa janë te përfshira në këtë klasë.     

38   Komunikimi përmes terminaleve kompjuterike; transmetimi i ndihmës me kompjuter i 

mesazheve dhe imazheve; komunikimi përmes rrjeteve të fibrave optike; shërbime 

elektronike të postes elektronike; transmetimet faksimile; komunikimi përmes telefonit; 

komunikimi përmes telefonave celulare; shërbime të telekonferencave; shërbime të 

mesazheve të shkurta; ofrim i qasjeve në bazën e të dhënave; ofrimi i qasjes së përdoruesve 

në rrjetet globale të kompjuterëve; ofrim online (për mes rrjetit të internetit) i 

bashkëveprimeve për veprime  në kohë reale; transmetim i mesazheve, dokumenteve, të 
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dhënave, imazheve, video dhe audio; shërbime të zërit përmes postes elektronike; 

transmetim wireless(pa tela); të gjitha aq sa janë te përfshira në këtë klasë .   

39   Shërbimet e aranzhimit të udhëtimeve; aranzhimi i udhëtimeve për viza, pasaporta dhe 

dokumente të udhëtimit për personat që udhëtojnë jashtë vendi; ofrim i informacioneve 

online (për mes rrjetit të internetit) të udhëtimeve nëpërmjet  bazës së të dhënave 

kompjuterike; rezervimi i udhëtimeve dhe transportit; transporti i udhëtarëve; përcjellja e 

udhëtarëve; shërbimet udhëzuese të udhëtimeve; aranzhimi i udhëtimeve të turneve dhe 

vizitave; informacione të transportit; shërbime të transportit  ( pasagjerëve dhe mallrave) 

rrugorë, hekurudhor, ujorë dhe ajrorë; aranzhimi i udhëtimeve, ekskursion dhe lundrimit; 

shërbimet e shpërndarjes së mesazheve; shpërndarje e mallrave; shërbimet korrier ( 

mesazhe ose komercializimeve); të gjitha aq sa janë te përfshira në këtë klasë      

42   Dizajnimi, zhvillimi, instalimi dhe mirëmbajtjen e softuerëve  te personalizuar  dhe 

solucione të softuerëve kompjuterik te teknologjisë për qëllimin të kompletimit të vizave, 

administrim i pasaportave dhe dokumenteve të udhëtimit; solucionet për dizajnimi dhe 

zhvillimi i harduerëve të personalizuar për qëllimin të kompletimit të vizave, pasaportave 

dhe dokumenteve të udhëtimit, shërbime kompjuterike, përkatësisht,veprim për ofrimin  të 

shërbimeve aplikative  në fushën e menaxhimit të informacioneve te host softuerët për 

aplikacionet kompjuterike për qëllime të vizave, administrim i pasaportave dhe 

dokumenteve; ofrim i përkohshëm për përdorim i softuerëve kompjuterik jo të 

shkarkueshëm për kërkimin e dokumenteve në rrjetet kompjuterike, itranet (rrjet lokal i 

komunikimit) dhe internet, shërbimet  aplikative për shërbime te provaiderëve (ASP), 

përkatësisht, ofrimi i qasjes përmes ueb faqes të dedikuar në softuerin që i mundëson 

përdoruesit të merë informacione për vizë dhe pasaportë, aplikim për vizë dhe pasaportë,  

takimi dhe caktimi intervistave, mbledhja online (për mes rrjetit të internetit)   të pagesave, 

regjistrime biometrike, tërheqje dhe transferim i të dhënave biometrike, verifikim, 

legalizim, atestime dhe përkthime, dhe për regjistrimin e statusit të aplikimeve për vizë dhe 

dokumenteve për vizë;shërbimet e  mbështetjes teknike, përkatësisht, administrim 

drejtpërdrejt nga distanca dhe menaxhim në shtëpi dhe pajisje e të dhënave qendrore me 

hosting (programe kompjuterike), baza e të dhënave dhe aplikacione softuerike; hulumtimi 

dhe zhvillimi i produkteve të reja, metoda teknologjike për veprim në fushën e 

administrimit të vizave dhe pasaportave; të gjitha aq sa janë të përfshira në këtë klasë. 
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(511) 9   Para regjistrimet dhe Softuerët kompjuterik   personalizues lidhur me kompletimin 

e vizave, pasaporta dhe  administrimi i dokumenteve të udhëtimit, dorëzimi i dokumenteve 

dhe pagesave lidhura me aplikimet për viza, mbledhja e të dhënave matematikore dhe 

statistikor  dhe paraqitja e raporteve personale, organizimi dhe trajtimi i dokumenteve për 

vizë, lëshimi i vizave elektronike përmes ueb faqes me lidhjen gjithëpërfshirës  të ueb 

faqeve globale për ambasada të ndryshme, skenimi i dokumenteve të ndryshme dhe lidhja 

me data bazën, dhënia e barkoreve për informacionet e pasaportës, pranimi i dokumenteve 

të skanuar dhe pranimi i karaktereve optike;kodimi  magnetik i dokumenteve të 

identifikimit, përkatësisht , pasaportat e zbraztë,dhe viza te lëshuara nga agjencia 

qeveritare;softuer kompjuterik për mundësimin e shërbimeve të pagesave dhe 

transaksioneve;softuer kompjuterik për përgatitjen dhe gjenerimin e informacionit 

statistikor dhe matematikore të lidhur me transaksionet online(për mes rrjetit të internetit)   

të pagesave;softuer kompjuterik për përdorimin e stafit lidhur me qendrën e thirrjeve, për të 

siguruar stafit të përgjigjet në  pyetje telefonike për çështjet e aplikimit të vizave;softuer 

kompjuterik i përdorshëm për ueb faqet  për informacionet e aplikimit për vizë dhe  statusi  

i aplikimit për vizë dhe dokumenteve për vizë;softuer kompjuterik për mundësin e 

përdorimit nga shfrytëzuesit për caktimin e emërimeve dhe intervistave në data bazën 

online(për mes rrjetit të internetit);softuer   menaxhues  e marrëdhënieve të klientëve për 

menaxhimin efektivë të pyetjeve  dhe dokumentacionit;regjistrimi ndërveprues klientëve, 

monitorimi dhe softuer për ruajtjen shënimeve;të gjitha aq sa janë te përfshira në këtë klasë.   

16   Identifikimi i dokumenteve me kode jo-magnetike, përkatësisht, pasaportave të 

zbrazëta dhe vizave të lëshuara nga agjencia qeveritare; libra udhëzues dhe librat me 

informacione për udhëtime , fakilitimi i vizave (lehtësimi i vizave) , administrimin i 

pasaportave e dokumenteve të udhëtimit ; libra dhe udhëzues të udhëtimeve; instruksione 

dhe materiale mësimore(përveç aparateve); materiale të shtypura; forma të shtypura; 

instrumentet e shkrimit , bllok i shënimeve, dosje për letra, dosje për (artikuj shkrimi); 

libra, katalog, broshura, buletine informative, fletëpalosjet, libreza, botime periodike, 

revista, kalendar, harta dhe atllas, postere(letra reklamuese) dhe kartat e postes, afishe, 

etiketa, kartolina urues, vjetarë dhe planifikues, ditar, orare të shtypura, diagrame dhe 

plane, artikuj shkrimi për zyre, telefona, faksimile, posta elektronike dhe ueb faqe 

direktoruese; fotografi, materiale për paketim; letër paketuese, tabela reklamuese, etiketa të 

barkoreve, certifikata te shtypura; të gjitha aq sa janë te përfshira në këtë klasë.   

35   Administrim i shërbimeve te biznesit përkatësisht, ofrim i plotë i vizave, pasaporta dhe 

administrim i shërbimeve te dokumenteve te udhëtimit për misionet diplomatike për shtete 

të ndryshme, ambasada,konsullata, linjave ajrore, agjenci të udhëtimit, menaxhim i 

udhëtimeve, asociacionet,tregti dhe organizim i udhëtimeve; shërbime për administrimin e 

biznesit për caktimin e emërimeve dhe regjistrimin e intervistave; kompletimin e të 

dhënave matematikore dhe statistikore lidhur me to; publikimi i materialit të publikimit; 

shërbime reklamuese dhe promovuese; shërbime informuese të biznesit; propagandimi dhe 

përditësimi i hapsanave reklamuese; përpunimi i të dhënave kompjuterike; këshilla biznesi 

dhe shërbime konsulentë lidhur me administrimin e vizave; shërbimet e informacionit  të 

biznesit në lidhje me kërkesat për administrimin  vizave përmes agjencive tregtare  të 

informacionit; funksionimi i qendrave telefonike të thirrjeve për të tjerët; shërbimet online 

(për mes rrjetit të internetit) të procedimeve të dhënave  për aplikimin e vizave; shërbime 

administrative të biznesit për përpilimin e informacioneve  për statusin e aplikacioneve të 
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vizave dhe informacion për lëshimin e vizave; shërbime të informacionit komercial duke 

ofruar qasje në data bazën kompjuterik përfshirë shërbimet e informacionit online (për mes 

rrjetit të internetit) për statusin e aplikacioneve të vizave dhe lëshimin e vizave përmes 

ndërfaqeve gjithëpërfshirës  me  softuer global të misioneve diplomatik; dispozitat e 

shërbimeve të informacionit të biznesin në lidhje me kërkesat për administrimin e vizave; 

agjenci informative komerciale në lidhje me dispozita të informacionit dhe njoftime për 

administrimin e vizave; mbledhja e të dhënave për paraqitësit e vizave sidomos nga ruajtja 

online (për mes rrjetit të internetit)   të data bazave,  rikthimi dhe përditësimi i profileve te 

ndryshme te paraqitësve dhe informacione; informacione statistikore të profileve të 

paraqitësve për viza të ofruara  dhe të  përshtatura në formë raporti, bazuar në ruajtjen e të 

dhënave në data bazën e cekur më lartë; rigjenerim i dokumenteve; marrëdhëniet publike; 

të gjitha aq sa janë te përfshira në këtë klasë.     

38   Komunikimi përmes terminaleve kompjuterike; transmetimi i ndihmës me kompjuter i 

mesazheve dhe imazheve; komunikimi përmes rrjeteve të fibrave optike; shërbime 

elektronike të postes elektronike; transmetimet faksimile; komunikimi përmes telefonit; 

komunikimi përmes telefonave celulare; shërbime të telekonferencave; shërbime të 

mesazheve të shkurta; ofrim i qasjeve në bazën e të dhënave; ofrimi i qasjes së përdoruesve 

në rrjetet globale të kompjuterëve; ofrim online (për mes rrjetit të internetit) i 

bashkëveprimeve për veprime  në kohë reale; transmetim i mesazheve, dokumenteve, të 

dhënave, imazheve, video dhe audio; shërbime të zërit përmes postes elektronike; 

transmetim wireless(pa tela); të gjitha aq sa janë te përfshira në këtë klasë .   

39   Shërbimet e aranzhimit të udhëtimeve; aranzhimi i udhëtimeve për viza, pasaporta dhe 

dokumente të udhëtimit për personat që udhëtojnë jashtë vendi; ofrim i informacioneve 

online (për mes rrjetit të internetit) të udhëtimeve nëpërmjet  bazës së të dhënave 

kompjuterike; rezervimi i udhëtimeve dhe transportit; transporti i udhëtarëve; përcjellja e 

udhëtarëve; shërbimet udhëzuese të udhëtimeve; aranzhimi i udhëtimeve të turneve dhe 

vizitave; informacione të transportit; shërbime të transportit  ( pasagjerëve dhe mallrave) 

rrugorë, hekurudhor, ujorë dhe ajrorë; aranzhimi i udhëtimeve, ekskursion dhe lundrimit; 

shërbimet e shpërndarjes së mesazheve; shpërndarje e mallrave; shërbimet korrier ( 

mesazhe ose komercializimeve); të gjitha aq sa janë te përfshira në këtë klasë      

42   Dizajnimi, zhvillimi, instalimi dhe mirëmbajtjen e softuerëve  te personalizuar  dhe 

solucione të softuerëve kompjuterik te teknologjisë për qëllimin të kompletimit të vizave, 

administrim i pasaportave dhe dokumenteve të udhëtimit;solucionet për dizajnimi dhe 

zhvillimi i harduerëve të personalizuar për qëllimin të kompletimit të vizave, pasaportave 

dhe dokumenteve të udhëtimit, shërbime kompjuterike, përkatësisht,veprim për ofrimin  të 

shërbimeve aplikative  në fushën e menaxhimit të informacioneve te host softuerët për 

aplikacionet kompjuterike për qëllime të vizave, administrim i pasaportave dhe 

dokumenteve;ofrim i përkohshëm për përdorim i softuerëve kompjuterik jo të 

shkarkueshëm për kërkimin e dokumenteve në rrjetet kompjuterike, itranet (rrjet lokal i 

komunikimit) dhe internet, shërbimet  aplikative për shërbime te provaiderëve (ASP), 

përkatësisht, ofrimi i qasjes përmes ueb faqes të dedikuar në softuerin që i mundëson 

përdoruesit të merë informacione për vizë dhe pasaportë, aplikim për vizë dhe pasaportë,  

takimi dhe caktimi intervistave, mbledhja online (për mes rrjetit të internetit)   të pagesave, 

regjistrime biometrike, tërheqje dhe transferim i të dhënave biometrike, verifikim, 

legalizim, atestime dhe përkthime, dhe për regjistrimin e statusit të aplikimeve për vizë dhe 

dokumenteve për vizë;shërbimet e  mbështetjes teknike, përkatësisht, administrim 
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drejtpërdrejt nga distanca dhe menaxhim në shtëpi dhe pajisje e të dhënave qendrore me 

hosting (programe kompjuterike), baza e të dhënave dhe aplikacione softuerike;hulumtimi 

dhe zhvillimi i produkteve të reja, metoda teknologjike për veprim në fushën e 

administrimit të vizave dhe pasaportave;të gjitha aq sa janë të përfshira në këtë klasë.   

 

 

 

(111)  24558 

(151)  07/03/2019 

(181)  27/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/551 

(591)  Kafe, kuqe 

(732)  ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, 

trgovinu i usluge Marijana Čavica 1, 10000 

Zagreb, HR 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 
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(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konzervuara, thara dhe ziera; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, qumësht dhe produkte të 

qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, miell palme, zëvendësues të kafesë; miell dhe 

produkte nga drithërat, bukë, ëmbëlsira, pastiçeri, bonbone, akullore; mjaltë, melasë, 

tharëm buke, pluhur për pjekurina; krip, mustardë; uthull, salca (si melmesa); melmesa; 

akull.   

 

 

 

(111)  24729 

(151)  04/04/2019 

(181)  30/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/552 

(591)  Ngjyra e Zeze, Ngjyrë Ari  

(732)  ''Metal Bau''SH.P.K Prishtine/V.Fazliu 

-1, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej 
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metali;konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni; 

kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali; 

gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; xehet   

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 matjendhe regjistrimin e kohës)   

37   Konstruksione ndërtimi;riparim;shërbime instalimi   

 

 

 

(111)  24734 

(151)  04/04/2019 

(181)  02/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/556 

(732)  BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e 

zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra jo-

alkolike; birra me pak kalori dhe birra me pak alkol; pije nga ekstraktet e hops (humulus 

lupulus); përzierje e birrës me lengjë të frutave; ekstrakte të frutave dhe lose pijet me aromë 

futash; shandy (përzirje e birrës me limonadë); përzirje e birrës me pijeve jo-alkolike; uji 

mineral; ujë i pijshëm; ujë i tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dioksid karboni; 

limonada; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve të 

frutave; pijet jo- alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektaret; pijet jo-alkolike, me shije të birrës; pijet jo-alkolike me shije të ananasit; pijet jo 

alkolike me shije të limonit; shurupet dhe përgatitjet e tjera për bërjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lengjët e frutave me qumësht, produktet e qumështit ose ëmbëlsirat prej 

qumështi; pijet dhe lëngjet e pemëve; pijet jo- alkolike të pemëve ose pijet me pemë; pijet 

jo-alkolike të fermentuara.   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave, ujit mineral dhe të gazuar, të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe përgatitjet e tjera 

për bërjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo- alkolike); reklamim; marketing, 

publicitet biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të sekretarisë; sondazhe të 

opinionit; shitje me ankand; publicitet me postë të direkte; botim të teksteve publikuese; 

qiradhënie të hapësirave të shpallura; publicitet në linjë në rrjetet kompjuterike; 
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demonstrim të produkteve; programim të materialeve publicitare; publicitet tëporosive me 

postë; agjentë publiciteti; shërbime publiciteti në radio; publicitet në televizion; 

marrëdhënie me publikun; hulumtim tregu; publicitet dhe botim teksti, formularë, 

përgatitja, drejtimi dhe aranzhimi i konsultave të biznesit, shitje bamirësie, ekspozita dhe 

panaire për qëllime komerciale dhe publiciteti.   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje të 

birrës, birrave të të gjitha llojeve, pijeve jo-alkolike, ujit mineral, ujit të pijshë, ujit  të   

tavolinës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkolike; 

aranzhime udhëtimesh; transport me autobus; transport të automjeteve; shpërndarje të 

mallrave, shpëmdarje të mallrave të porositur me postë; shpëmdarje të porosive; 

informacione magazinimi, informacione transporti; kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim; qiradhënie të kamionëve, qiradhënie të automjeteve, shërbime të postës së 

shpejtë; qiradhënie të frigoriferëve; qiradhenie të depove; magazinim; shërbime shoferësh; 

përcjellje e ngarkesave të mallrave; transport ajror; transport hekurudhor.   

 

 

 

(111)  24659 

(151)  19/03/2019 

(181)  03/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/566 

(732)  Givenchy 3,avenue George V,75008 

Paris, FR 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  GIVENCHY 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   "Syze, syze dielli dhe mbajtëse për syza, mbajtëse për telefonat celularë , mbajtëse 

e përshtatur për telefonat celularë, mbajtëse  për bartjen e laptopëve , harduerë për USB, 

kufje (dëgjuese)".   

14   "Bizhuteri si vathë, kopsa për manzheta, bylyzykë, broshë, qafore, zinxhirë për qafë, 

unaza, unaza për qelësa, orë dore, rripa të orës dhe mbajtëse të orës”.    

18   “Kutitë e lëkurës ose imitimet e lëkurës;çanta udhëtimi;set  çantash për udhëtim 

(mallra lëkure);valixhe;Çanta për veshje për udhëtime;mbajtëse të gjërave të vogla 

(vanitete) (jo të ngjitura);çanta shpine;çanta dore;mbajtëse lëkure të 

dokumenteve;kuleta;çanta të vogla dore;kuleta lëkure për kartela (artikuj nga 

lëkura);mbajtëse të qelësave në formë të çantave ( artikuj lëkure) dhe ombrella”.   

25   "Veshje dhe mbathje te brendshme si bluza, bluza me mëngë të shkurtëra, puloverë, 

funde, fustane, pantallona,pallto, xhaketa ,rripa (veshje), shall,brez (shirit), dorëza, 

kravatë,çorape, veshje te brendshme , kostume banje, veshje nate, këpucë;kapela"   

 

 

 

(111)  24730 

(151)  04/04/2019 

(181)  07/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/584 

(540)   
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(591)  Ngjyrë e gjelbër, e zezë dhe e bardhë 

(732)  FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje 10437 Bestovje, HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
      

 
 

 

(511) 5   Balsame për qëllime mjekësore; preparate albuminoze për qëllime mjekësore; 

ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; substanca dietetike përshtatur për 

përdorim mjekësor; pije dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike; 

shtesa ushqimore; pomada për qëllime farmaceutike; çaj bimor për qëllime mjekësore; çaj 

mjekësor; pije mjekësore; preparate te elementeve gjurmues për përdorim tek njerëzit dhe 

kafshët; shtesa ushqimore minerale; shtesa dietike proteine; tableta për qëllime 

farmaceutike/lozenge për qëllime farmaceutike; preparate vitaminash.   

 

 

 

(111)  24748 

(151)  12/04/2019 

(181)  07/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/585 

(591)  e kaltër dhe e bardhë  

(300)  20170663.3  09/11/2017  KG 

(732)  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama “Ndue Përlleshi” Alko 

Impex Obj. 2-1/9, Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, qoftë i përpunuar ose i pa; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit, 

asnjë nga to nuk është për qëllime mjekësore ose sheruese; cigare; cigarillos; puro; makina 

të dorës për të bërë cigare; tubat e cigareve; filtra të cigareve; letrat e cigareve; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; shkrepëse dhe artikuj te duhanpirësve.   

 

 

 

(111)  24745 

(151)  12/04/2019 

(181)  07/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/586 

(732)  UdruŽenje "Balkanska istraŽivačka 

(540)   
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regionalna mreŽa u Bosni i Hercegovini",  

 Branilaca Sarajeva 14/2, 71000 Sarajevo  

, BA 

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

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

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Publikimi dhe reklamimi; shërbimet e zyrës për reklamim; publikime dhe 

reklamime në botime, duke përfshirë botimet në formën elektronike; dhënia me qira e 

hapësirës reklamuese, reklamimi përmes korrespodencës, dhënia me qira e kohës për 

reklamim ne te gjitha mjetet komunikuese, publikimi i teksteve reklamuese, shpalljeve 

reklamuese, marketing, punët propaganduese; punët e këshillimit dhe konsultimi lidhur më 

organizimin dhe udhëheqjen  e punëve, ndihëm ne menaxhimin e punëve; udhëheqja e 

punëve komerciale; administratë komerciale   

38   Shërbimet e agjensioneve gazetareske; shërbimet e agjensioneve informative, mbledhja 

dhe transmetimi i lajmeve dhe transferimi i porosive; mundësimi i ëasjes në bazen e të 

dhënave; mundësimi i mbajtjes së forumeve dhe udhëheqa e debateve; telekomunikime, 

vënja në disponim e çasjeve në të dhënat dhe informatat në internet; emetimet e radio dhe 

programeve televizive; transferimi dhe marrja audio, video,  imazheve të pa lëvizshme dhe 

lëvizëse, teksteve dhe të dhënave; transferimi dhe  emetimi i të dhënave   

41   Publikimi dhe ofrimi i lajmeve, komentarëve, analizave, hulumtimeve dhe 

informacioneve nga lëmi i ndodhive aktuale lidhur me politikën, medieve, dëfrimit, sportit, 

gazetarisë, shkencës dhe teknologjisë, shëndetësisë, mbrojtjes shëndetësore, religjionit, 

televizionit, radio dhe temave tjera shoqërore  përmes  web faqeve te cilat posedojnë audio 

dhe video përmbajtje dhe përmes bllogjeve;Shërbimet e  raportimeve informative, 

shërbimet e reportereve;reportazhe me fotografi;botime elektronike, mikro-

botuese;publikimi i teksteve, librave, botimeve, revistave dhe gazetave,  duke përfshirë 

publikimet përmes rrjetit global kompjuterik  në formën elektronike  në internet, publikime 

elektronike;dhënja me qera e librave, botimeve, revistave dhe gazetave duke përfshirë edhe 

publikimet përmes rrjetit global kompjuterik  në formën elektronike  në internet, publikime 

elektronike;shërbime gazetareske  dhe hulumtimeve gazetareske;shërbimet 

botuese;prodhimi dhe produkcioni i filmit dokumentar dhe artistik;prodhimin dhe 

produkcioni  i radio dhe programeve televizive;produkcioni i  sondazheve të 

regjistruara;organizimi dhe udhëheqja e seminareve;trajnimeve, trajnime praktike;aftësimi 

profesional   

 

 

 

(111)  24759 

(151)  15/04/2019 

(181)  10/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/591 

(540)   
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(591)  E bardhë, bojë qielli 

(732)  Xheni Vata Lagja e Re, Rruga Teodor 

Keko Pallatet Romario, Nr. 1, Kashar Tirane 

, AL 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerim, avull, gjenerim avulli, gatim, ftohje, 

tharje, ventilimi, paisje per filtrim dhe impjante uji dhe qëllime sanitare; filtër për ujë të 

pijshëm; filtra për familje dhe qëllime industriale; paisje shtesë të sigurisë për ujë   

 

 

 

(111)  24811 

(151)  24/04/2019 

(181)  10/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/592 

(732)  Biocon Limited 20th KM, Hosur 

Road, Electronic City, Bangalore - 560100, 

IN 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BASALOG 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitjet farmaceutike dhe mjëkësore   

10   Aparatura dhe instrumente mjekësore dhe terapeutike   

 

 

 

(111)  24673 

(151)  21/03/2019 

(181)  10/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/612 

(591)  Bardhë dhe zi 

(732)  Schneider Schreibgeräte GmbH 

Schwarzenbach 9, 78144 Schramberg, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)  

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

164 

 

 
 

(511) 16   Instrumente shkrimi, në veçanti stilolapsa me pastë, xhel dhe bojë, fllomastera, 

lapsa, lapsa mekanikë, stilografë me rezervuar, stilografë me patrona, fishekë boje për 

stilografët me rezervuar, stilolapsa korrektues, markera; letër dhe artikuj për shkrim, 

përderisa përfshihen në klasën 16, në veçanti letër vizatimi, letër shkrimi, fletore, zarfe   

 

 

 

(111)  24675 

(151)  21/03/2019 

(181)  10/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/613 

(591)  Bardhë dhe zi 

(732)  Schneider Schreibgeräte GmbH 

Schwarzenbach 9, 78144 Schramberg, DE, 

DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Instrumente shkrimi, në veçanti stilolapsa me pastë, xhel dhe bojë, fllomastera, 

lapsa, lapsa mekanikë, stilografë me rezervuar, stilografë me patrona, fishekë boje për 

stilografët me rezervuar, stilolapsa korrektues, markera; letër dhe artikuj për shkrim, 

përderisa përfshihen në klasën 16, në veçanti letër vizatimi, letër shkrimi, fletore, zarfe   

 

 

 

(111)  24679 

(151)  21/03/2019 

(181)  10/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/614 

(591)  Bardhë dhe zi 

(732)  Schneider Schreibgeräte GmbH 

Schwarzenbach 9, 78144 Schramberg, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Instrumente shkrimi, në veçanti stilolapsa me pastë, xhel dhe bojë, fllomastera, 
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lapsa, lapsa mekanikë, stilografë me rezervuar, stilografë me patrona, fishekë boje për 

stilografët me rezervuar, stilolapsa korrektues, markera; letër dhe artikuj për shkrim, 

përderisa përfshihen në klasën 16, në veçanti letër vizatimi, letër shkrimi, fletore, zarfe   

 

 

 

(111)  24613 

(151)  13/03/2019 

(181)  11/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/615 

(732)  Deciem Beauty Group Inc 517 

Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A 1R4  

, CA 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 

 
 

(540)  THE ORDINARY 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike per kujdesin e trupit; produkte të kujdesit të lëkurës dhe 

trupit, domethënë, hidratues të fytyrës, hidratues të trupit, trajtimet kundër plakjes se 

fytyrës; produkte kundër plakjes së trupit, domethënë, kremet kundër plakjes së trupit, 

losione, xhel, vajra, pastrues, sapune trupi, heqes lekure, hidratues, krem shplekses per 

lekuren, zbutes te lekures dhe preparatet per kujdes te lekures per heqjen e rrudhave; 

trajtimet topike te qafës, domethënë, losione, kremra, xhel, vajra, pastrues, heqes lekure, 

hidratues, krem shplekses per lekuren, zbutes te lekures dhe preparatet per kujdes te lekures 

se qafes per heqjen e rrudhave; trajtime jo mjekesore per shenjat e zgjatjes se lekures, 

domethene, losione, kremra, xhel, vajra, pastrues, heqes lekure, hidratues, krem shplekses 

per lekuren, zbutes te lekures dhe preparatet per kujdes te lekures per heqjen e rrudhave per 

trajtimin e shenjave te zgjatjes se lekures; trajtime jo mjekesore te celulitit, domethene, 

losione, kremra, xhel, vajra, pastrues, hidratues, krem shplekses per lekuren per zvoglimin e 

celulitit; trajtime per zbardhje te lekures dhe /ose shkelqim te saje, domethene, losione, 

kremra, xhele, vajra, pastrues, hidratues, shplekses te lekures per zbardhje te lekures dhe 

shkelqim te lekures; produkte per kujdes te flokeve, domethene, spreje per floke, losione 

per kujdes te flokeve dhe krem shplekses per floket dhe xhel per floket; artikuj kozmetik; 

preparatet pastruese, preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim në 

lavanderi, dmth zbardhues per lavanderi, detergjente per lavanderi dhe dyll per lavanderi; 

preparate per pastrim, lustrim, ferkim dhe gerryerje; sapune, dmth, sapun antiperspirante, 

sapun per trupin, sapun per dush dhe sapun per duar; vajra esenciale, losione per floke; 

pastë dhëmbësh, kremra per fytyre dhe trup, shampone per trup, shampone, hidratues te 

trupit, kolonje; parfume te lengshme; parfume; deodorant për përdorim personal   

35   Shërbime të shitjes me pakicë në fushën e kozmetikës, produkte të kujdesit personal, 

produkte të kujdesit ndaj lëkurës, fytyrës dhe trupit dhe produkte të bukurisë; shërbime 

online të shitjes me pakicë në fushën e kozmetikës, produkte të kujdesit personal, produkte 

të kujdesit për lëkurën, fytyrën dhe trupin dhe produkte të bukurisë   
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(111)  24612 

(151)  13/03/2019 

(181)  11/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/616 

(732)  Deciem Beauty Group Inc.  517 

Richmond St. E. Toronto, Ontario  

M5A 1R4, CA 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  AVESTAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike per kujdesin e trupit; produkte të kujdesit të lëkurës dhe 

trupit, domethënë, hidratues të fytyrës, hidratues të trupit, trajtimet kundër plakjes se 

fytyrës; produkte kundër plakjes së trupit, domethënë, kremet kundër plakjes së trupit, 

losione, xhel, vajra, pastrues, sapune trupi, heqes lekure, hidratues, krem shplekses per 

lekuren, zbutes te lekures dhe preparatet per kujdes te lekures per heqjen e rrudhave; 

trajtimet topike te qafës, domethënë, losione, kremra, xhel, vajra, pastrues, heqes lekure, 

hidratues, krem shplekses per lekuren, zbutes te lekures dhe preparatet per kujdes te lekures 

se qafes per heqjen e rrudhave; trajtime jo mjekesore per shenjat e zgjatjes se lekures, 

domethene, losione, kremra, xhel, vajra, pastrues, heqes lekure, hidratues, krem shplekses 

per lekuren, zbutes te lekures dhe preparatet per kujdes te lekures per heqjen e rrudhave per 

trajtimin e shenjave te zgjatjes se lekures; trajtime jo mjekesore te celulitit, domethene, 

losione, kremra, xhel, vajra, pastrues, hidratues, krem shplekses per lekuren per zvoglimin e 

celulitit; trajtime per zbardhje te lekures dhe /ose shkelqim te saje, domethene, losione, 

kremra, xhele, vajra, pastrues, hidratues, shplekses te lekures per zbardhje te lekures dhe 

shkelqim te lekures; produkte per kujdes te flokeve, domethene, spreje per floke, losione 

per kujdes te flokeve dhe krem shplekses per floket dhe xhel per floket; artikuj kozmetik; 

preparatet pastruese, preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim në 

lavanderi, dmth zbardhues per lavanderi, detergjente per lavanderi dhe dyll per lavanderi; 

preparate per pastrim, lustrim, ferkim dhe gerryerje; sapune, dmth, sapun antiperspirante, 

sapun per trupin, sapun per dush dhe sapun per duar; vajra esenciale, losione per floke; 

pastë dhëmbësh, kremra per fytyre dhe trup, shampone per trup, shampone, hidratues te 

trupit, kolonje; parfume te lengshme; parfume; deodorant për përdorim personal   

35   Shërbime të shitjes me pakicë në fushën e kozmetikës, produkte të kujdesit personal, 

produkte të kujdesit ndaj lëkurës, fytyrës dhe trupit dhe produkte të bukurisë; shërbime 

online të shitjes me pakicë në fushën e kozmetikës, produkte të kujdesit personal, produkte 

të kujdesit për lëkurën, fytyrën dhe trupin dhe produkte të bukurisë   

 

 

 

(111)  24611 

(151)  13/03/2019 

(181)  11/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/617 

(732)  Deciem Beauty Group Inc 517 

Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A 1R4  

(540)  DECIEM 
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, CA 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike per kujdesin e trupit; produkte të kujdesit të lëkurës dhe 

trupit, domethënë, hidratues të fytyrës, hidratues të trupit, trajtimet kundër plakjes se 

fytyrës; produkte kundër plakjes së trupit, domethënë, kremet kundër plakjes së trupit, 

losione, xhel, vajra, pastrues, sapune trupi, heqes lekure, hidratues, krem shplekses per 

lekuren, zbutes te lekures dhe preparatet per kujdes te lekures per heqjen e rrudhave; 

trajtimet topike te qafës, domethënë, losione, kremra, xhel, vajra, pastrues, heqes lekure, 

hidratues, krem shplekses per lekuren, zbutes te lekures dhe preparatet per kujdes te lekures 

se qafes per heqjen e rrudhave; trajtime jo mjekesore per shenjat e zgjatjes se lekures, 

domethene, losione, kremra, xhel, vajra, pastrues, heqes lekure, hidratues, krem shplekses 

per lekuren, zbutes te lekures dhe preparatet per kujdes te lekures per heqjen e rrudhave per 

trajtimin e shenjave te zgjatjes se lekures; trajtime jo mjekesore te celulitit, domethene, 

losione, kremra, xhel, vajra, pastrues, hidratues, krem shplekses per lekuren per zvoglimin e 

celulitit; trajtime per zbardhje te lekures dhe /ose shkelqim te saje, domethene, losione, 

kremra, xhele, vajra, pastrues, hidratues, shplekses te lekures per zbardhje te lekures dhe 

shkelqim te lekures; produkte per kujdes te flokeve, domethene, spreje per floke, losione 

per kujdes te flokeve dhe krem shplekses per floket dhe xhel per floket; artikuj kozmetik; 

preparatet pastruese, preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim në 

lavanderi, dmth zbardhues per lavanderi, detergjente per lavanderi dhe dyll per lavanderi; 

preparate per pastrim, lustrim, ferkim dhe gerryerje; sapune, dmth, sapun antiperspirante, 

sapun per trupin, sapun per dush dhe sapun per duar; vajra esenciale, losione per floke; 

pastë dhëmbësh, kremra per fytyre dhe trup, shampone per trup, shampone, hidratues te 

trupit, kolonje; parfume te lengshme; parfume; deodorant për përdorim personal   

35   Shërbime të shitjes me pakicë në fushën e kozmetikës, produkte të kujdesit personal, 

produkte të kujdesit ndaj lëkurës, fytyrës dhe trupit dhe produkte të bukurisë; shërbime 

online të shitjes me pakicë në fushën e kozmetikës, produkte të kujdesit personal, produkte 

të kujdesit për lëkurën, fytyrën dhe trupin dhe produkte të bukurisë   

 

 

 

(111)  24614 

(151)  13/03/2019 

(181)  11/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/618 

(732)  Deciem Beauty Group Inc 517 

Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A 1R4  

, CA 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 

 
 

(540)  THE ABNORMAL       

BEAUTY COMPANY  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike per kujdesin e trupit; produkte të kujdesit të lëkurës dhe 

trupit, domethënë, hidratues të fytyrës, hidratues të trupit, trajtimet kundër plakjes se 
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fytyrës; produkte kundër plakjes së trupit, domethënë, kremet kundër plakjes së trupit, 

losione, xhel, vajra, pastrues, sapune trupi, heqes lekure, hidratues, krem shplekses per 

lekuren, zbutes te lekures dhe preparatet per kujdes te lekures per heqjen e rrudhave; 

trajtimet topike te qafës, domethënë, losione, kremra, xhel, vajra, pastrues, heqes lekure, 

hidratues, krem shplekses per lekuren, zbutes te lekures dhe preparatet per kujdes te lekures 

se qafes per heqjen e rrudhave; trajtime jo mjekesore per shenjat e zgjatjes se lekures, 

domethene, losione, kremra, xhel, vajra, pastrues, heqes lekure, hidratues, krem shplekses 

per lekuren, zbutes te lekures dhe preparatet per kujdes te lekures per heqjen e rrudhave per 

trajtimin e shenjave te zgjatjes se lekures; trajtime jo mjekesore te celulitit, domethene, 

losione, kremra, xhel, vajra, pastrues, hidratues, krem shplekses per lekuren per zvoglimin e 

celulitit; trajtime per zbardhje te lekures dhe /ose shkelqim te saje, domethene, losione, 

kremra, xhele, vajra, pastrues, hidratues, shplekses te lekures per zbardhje te lekures dhe 

shkelqim te lekures; produkte per kujdes te flokeve, domethene, spreje per floke, losione 

per kujdes te flokeve dhe krem shplekses per floket dhe xhel per floket; artikuj kozmetik; 

preparatet pastruese, preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim në 

lavanderi, dmth zbardhues per lavanderi, detergjente per lavanderi dhe dyll per lavanderi; 

preparate per pastrim, lustrim, ferkim dhe gerryerje; sapune, dmth, sapun antiperspirante, 

sapun per trupin, sapun per dush dhe sapun per duar; vajra esenciale, losione per floke; 

pastë dhëmbësh, kremra per fytyre dhe trup, shampone per trup, shampone, hidratues te 

trupit, kolonje; parfume te lengshme; parfume; deodorant për përdorim personal   

35   Shërbime të shitjes me pakicë në fushën e kozmetikës, produkte të kujdesit personal, 

produkte të kujdesit ndaj lëkurës, fytyrës dhe trupit dhe produkte të bukurisë; shërbime 

online të shitjes me pakicë në fushën e kozmetikës, produkte të kujdesit personal, produkte 

të kujdesit për lëkurën, fytyrën dhe trupin dhe produkte të bukurisë   

 

 

 

(111)  24658 

(151)  19/03/2019 

(181)  11/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/619 

(591)  E bardhë, e zezë 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 300 Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet zbardhuese, preparate për larje, preparate për pastrim, preparate për 

lustrim, preparate për fërkim, preparate gërryese, preparate për pastrimin e furrës, preparate 

për pastrim me tharje, preparate për pastrimin e dyshemeve, preparate për pastrimin e 
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xhamave, preparate për pastrimin e tepihëve, preparate për pastrimin e pllakave, pastrues 

toaleti, pastrues të tapicerive, preparate pastrimi që përdoren për mirëmbajtjen e shtëpisë   

 

 

 

(111)  24625 

(151)  14/03/2019 

(181)  14/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/620 

(732)  TATARELLA DISTRIBUZIONE 

S.P.A.  S.P. 231Km5.200 Parco 

Commerciale Barese 70032 BITONTO  

, BA 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Këpuce;Atlete;Çizme   

35   Publikime;shërbime reklamuese te cilat kanë të bëjnë ne shitjen e mallit;shërbime te 

administrimit afarist;konsultime lidhur me  administratën afariste;menaxhmenti 

afarist;menaxhmenti afarist dhe konsultime;menaxhmenti afarist i shërbimeve  

keshillëdhenese  te cilat kanë te bëjnë me franshingun;ofrimi i shërbimeve për funksionim 

te zyrës;menaxhimi afarist i shitjes se objekteve me shumicë dhe pakicë   

 

 

 

(111)  24573 

(151)  07/03/2019 

(181)  14/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/621 

(732)  The Dow Chemical Company 

Midland, Michigan 48674, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  V PLUS PERFORM 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për përpunim të mëtejshëm, respektivisht, poliole dhe izocianate për 

përdorim në prodhimin e shkumave izoluese   
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(111)  24663 

(151)  19/03/2019 

(181)  14/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/622 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation, 300 Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC Rr. 

Nena Tereze 29/1 B.4 Prishtina 

 
 

(540)  PALMOLIVE CLAY + PURITY 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte të kujdesit personal, si preparate për pastrimin e lëkurës dhe trupit; 

sapun; sapun të lëngët për duar; xhel dushi dhe krem; shampon për larjen e trupit; preparate 

për kujdesin e flokëve; deodorantë, antiperspirant dhe sprej për nënsqetulla për përdorim 

personal; kremëra për trup dhe lëkurë; losione dhe kremëra; pudër pluhur;preparate për 

rruajtje; preparate kozmetike për rrezitje; preparate për të mbrojtur lëkurën nga efektet e 

diellit; faculeta të lagura që përmbajnë solucione pastrimi   

 

 

 

(111)  24695 

(151)  27/03/2019 

(181)  15/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/625 

(526)  FRANCE 

(732)  ''BLANCO''SH.P.K  

Rr.28 Nëntori H1/3a, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  24532 

(151)  05/03/2019 

(181)  15/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/628 

(591)  Ngjyra e Zezë, Ngjyra e Bardhë, 

Ngjyra e gjelber dhe Ngjyra e kuqe. 

(540)   
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(732)  Fatmir Kadriu GNTC “ Gorenje Niti-

Tiki Company “ SH.A Republika e Kosoves, 

Prishtine, Veternik, KS 

(740)  Vjosa Misini Deloitte Kosova sh.p.k 

Str. Lidhja e Pejes, Nr. 177, Prishtine 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   makineritë dhe aparatet për pastrim, elektrike, pajisje pastrimi me avull, makinë 

larëse enësh, makina të ngrirjes, shtrydhëse frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake 

,makinë kuzhine, elektrike* , mulli të kuzhinës, elektrike   

11   akumulatorët e nxehtësisë, regeneratorë të ngrohjes, Këmbyesit e nxehtësisë, përveç 

pjesëve të makinave ,pompat e nxehtësisë, armë të ngrohjes, kabinete të nxehta të ekranit, 

ngrohje për banjot, ngrohje për automjete, ngrohje për pranga për ngrohje,   ngrohje, 

elektrike, për të ushqyer shishe, aparat i ngrohjes, instalime ngrohjeje, instalime ngrohje 

[uji] / instalime të ngrohjes së ujit të ngrohtë, kaldaja për ngrohje, aparate për ngrohje për 

lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta, aparate për ngrohje, elektrike, elemente 

ngrohjeje, pllaka ngrohjeje, aparat nxehës për shkrirjen e dritareve të automjeteve, 

filamente për ngrohje, elektrike, jastekë për ngrohje [jastek], elektrike, jo për qëllime 

mjekësore / pads ngrohëse [jastekë], elektrike, jo për qëllime mjekësore, radiatorë, 

elektrike, radiatorë [ngrohje], valvola termostatike [pjesët e instalimeve të ngrohjes], 

ngrohje uji   

20   pajisje shtrati, jo nga metali , rrota te shtratit, jo nga metali ,baze shtrati , karrige 

[mobilje] , karrige te punës ,varëse rrobash, tavolina, karroca te ushqimit [mobilje], mobilje 

, veshje te mobiljeve, jo nga metali, moblilje prej metali, pjesët e mobiljeve prej druri , rafte 

te biblotekave, mobilje zyre , divan , guaska, veshje te jastekeve , kanape   

25   veshje*, veshmbathje*, çorapë   

 

 

 

(111)  24662 

(151)  19/03/2019 

(181)  15/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/631 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex, Arteixo (A 

Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  ZARA SRPLS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh, shkëlqyes të këpucëve, krema dhe 
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dyll; dyll për rrobaqepës; dyll për këpucëtar; dyll për lëkurë; dyll (depilues); dyll për 

lavenderi; dyll për parket të dyshemeve; shampon; çantë kozmetike; preparate për depilim; 

preparate për heqjen e grimit; deodorant për përdorim nga njerzit; (parfumeri);  buzëkuq, 

lapsa për përdorim në kozmetikë; sprej për flokë dhe llak për thonj; preparate për heqjen e 

llakut; faculeta që përmbajnë losione kozmetike; material që përmban detergjent për 

pastrim; losione për përdorim pas rrojës; losione për qëllime kozmetike; preparate për grim; 

krema për  qëllime kozmetike; pastrues njollash; qese për materiale të parfumosura; 

preparate per kujdesin ndaj thonjëve; preparate zbardhuese (dekoloruese) për qëllime 

kozmetike; ekstrakte të luleve (parfume); temjan; dru I aromatizuar; transfere dekoruese për 

qëllime kozmetike, qerpikë dhe thonj falso; gurë shtuf (pumice); aromatizues nga lule të 

thara dhe erëza; preparate kozmetike për qëllim dobësimi; preparate kozmetike për larje; 

preparate për valëzim të flokëve; preparate për larje; higjenike dhe kozmetike; preparate për 

larjen e gojës jo për qëllime medicinale; kripë për larje; jo për qëllime medicinale; vajëra 

për përdorim higjenik; preparate për rrezitje në diell (kozmetike); kolonjë; sapunë 

deodorant; pudër talk për përdorim në tualet; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyrëra për 

qëllime kozmetike; gërryes; preparate për rrojë; kemikale për ndriçimin e ngjyrave për 

qëllim të mirëmbajtjes shtëpiake (lavenderi); shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; 

maska bukurie; dyll për mustaqe; ngjyrë të kaltër që përdoret për ngjyrosje në lavenderi; 

ngjyra të flokëve; kozmetikë për vetulla; shkumës për pastrim; shampon për kafshë 

shtepiake; kozmetikë për kafshë; krema kozmetik; sapunë dezinfektues; torte nga sapuni; 

sapunë që përdoret kundër djersitjes së këmbëve; detergjentë tjerë jo për përdorim në 

operimet e prodhimit dhe jo për qëllime medicinale; niseshte që përdoret në lavenderi; 

qumësht pastrues për përdorim tualeti; ujë javelle, preparate për pastrim me tharje; ujë I 

aromatizuar; parfume; preparate kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike për kujdes 

ndaj lëkurës; pudër për grim; ngjitës për ngjitjen e flokëve falso; materiale zbutës të 

materialeve për përdorim në lavenderi; ngjyrosës kozmetik; preparate për heqjen e 

ngjyrave; ujë tualeti   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, matëse, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese, (mbikqyrëse), aparate dhe instrumente 

për për shpëtimin e jetës dhe për mësim; aparate dhe instrumente  për dhënien, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit të zërit; disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale 

regjistrimi; mekanizma për aparatët me kundër-operim; regjistrat e parave kesh, makinat 

llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe kompjuterët; fikese zjarri; periferikët e 

përshtatur për përdorim me kompjuterë; syzet anti-shkëlqim; syze dielli; lentet optike; 

zinxhirët e syzeve; lente (thjerrëza); lidhëse për syze; syze (optike); syze; mbajtëse të 

syzeve; korniza të syzeve dhe syzeve të diellit; syze dielli; mbajtëse të thjerrëzave/lenteve; 

mbathje për këmbë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; dorashka për zhytësit; 

doreza për mbrojtje nga aksidentet; kostume zhytjeje; kartat magnetike të koduara; veshje 

për mbrojtje nga aksidentet dhe rrezatimi; kostume mbrojtëse për aviatorët; agjenda 

elektronike; aparate telefonike; peshore matëse; kompas drejtues; makina llogaritëse; 

helmeta mbrojtëse; teleskopa; kronografe (aparatet për regjistrimin e kohës); lugë matese; 

pedometër; kompakt disqe (memorie vetëm për lexim); pasqyra (optike); dylbi; treguesit e 

temperaturës; softuerë për lojëra; kaseta me lojtarë; lexues te barkodeve; fanarë sinjalizues, 

magjik dhe optik;  syze zmadhuese (optikë); makina diktuese; mekanizma për aparatët 
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kundëroperues; peshore; bateri elektrike, galvanike dhe diellore; programet kompjuterike 

(të regjistruara); përkthyes elektronikë xhepi; tranzistorë (elektronikë); termometra, jo për 

qëllime mjekësore; aparat ndërlidhës; videokaseta; filma vizatimor; radio-telefona të 

lëvizshëm (walkie-talkies); publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë 

elektronike); kohëmatësit e vezëve (syze për rërë); alarme akustike (të zërit); aparat 

paralajmërues kundër vjedhjes; alarmet e zjarrit; shtresa për maus; zmadhues zëri; 

përforcues; antena; mbrojtës anti-shkëlqyes (hije anti-shkëlqim); marrës telefonikë; kufje 

muzikore; makina përgjigjëse; detektorë për monedha të rreme; mbrojtës të dhëmbëve; 

makineri të numërimit dhe klasifikimit të parave; aparate për matjen e trashësisë së lëkurës 

së trupit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze për sport; magnet; tregues 

elektronike që përqojnë dritë; telefonat bartës; aparat zgjerues (për fotografi); aparate dhe 

instrumente për astronomi; valvulat termionikë (radio); automata muzikore me monedhë 

(kuti juke); peshore; barka për  shpëtimin e jetës; regjistruesit e kasetave; shirita për 

pastrimin e kokës (regjistrimi); videokaseta; kaseta magnetike; aparat demagnetizues për 

kaseta magnetike; barometër; shpërndarësit e biletave; aparat rregullues të ngrohjes; kamera 

(fotografi); kamera kinematografike; kamera incizuese; karta për video lojëra; kodues 

magnetike; sportele të revolucionit; diapozitivë (fotografitë); projektorë rrëshqitës; 

dinamometër; që  reflektojnë disqe për veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; 

shënues të linjave; dozimetër; mbulesa për priza elektrike; sete radiotelefonike; skaner 

(pajisje për përpunimin e të dhënave); poç me flesh (fotografi); fotokopje (fotografike, 

elektrostatike, termike); hologram; paisje për kompakt disk; shenja ndriçuese; shenja neoni; 

regjistrues për video; tuba folës; memorie kompjuterike; mikrofonë; mikroprocesorë; 

modem; aparat frymëmarrje për notim nënujor; objektivat (lentet) (optika); ozonizues; 

ekranet e projektimit; çelës elektrik; fishkëllues për qenë; butonat e shtytjes për këmbanat; 

radio; marrësa audio dhe video-marrës; pushues dore për përdorim me kompjuterë; shkallët 

levë (steelyards); aparat televiziv;  paisje për lojëra incizuese; përpunues të fjalëve; telefona 

video; mbajtëse për kompjuterë mobil, kompjutera tabletë, telefona celularë, celular të 

menqur (smart), lexues elektronikë librash dhe pajisje dixhitale elektronike; syze smart; ora 

dore smart; telat magnetike; aparate radiologjike për qëllime industriale; paisje personale 

stereo   

14   Metale të cmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose 

të flakura në metale të cmuara, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj 

argjendarie, gurë të cmuar; instrumente horologjike  (orëmatëse) dhe instrumente tjera 

kronometrike,  kunja zbukuruese; kunja lidhëse; artikuj artistik të punuar nga metalet e 

cmuara; unaza për qelësa (xhingëla apo zingjir xhepi); medalje; monedha, bexha nga 

metalet e cmuara, këpucë dhe kapele zbukuruese nga metalet e cmuara; pranga; zingjir ore; 

mbajtës orësh; fije të metaleve të cmuara (bizhuteri); mbajtëse bizhuterish, zbukurime 

(bizhuteri); bizhuteri nga guri qelibar I verdhë; kunja (bizhuteri); bizhuteri 

mbrojtëse(amulet); unaza (bizhuteri); zbukurime ajrore; bylyzykë (bizhuteri); broshë 

(bizhuteri);zingjirë (bizhuteri); kuti nga metalet e cmuara; qafore (bizhuteri); lidhëse; 

kristale të orëve; orë qelqi; kronograf (orë); orë me alarm; diamantë; xhingëla të vogla 

(bizhuteri); bizhuteri të vogla që kapen në varëse (bizhuteri); xhevahirë; mbajtëse për orë; 

fildish (bizhuteri); medaljonë (bizhuteri); vathë; perla (bizhuteri); rripa për orë dore; orë 

muri dhe orë dore   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; kofer, valixhe dhe çanta për udhëtim; 
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ombrellat për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamgjikë, mallëra 

për shalëbërës dhe sarac, çanta, çanta për kamping dhe ngjitje si dhe çanta plazhi; çanta për 

sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella për shi apo ombrellat për mbrojtje nga 

dielli; shkopinj për bjeshkatari; çanta të vogla dore, çanta dore; set udhëtimi dhe mbajtëse 

të qelësave (nga lëkura); mbajtëse që ngjiten; çanta për bartjen e rrobave gjatë udhëtimit; 

kuti për kapele nga lëkura; çanta lidhëse për bartjen e fëmijëve; çanta me rrota që përdoren 

për blerje; kuti nga lëkura apo tabela nga lëkura; kuti nga fibrat e vullkanizuara; kuleta 

xhepi; valixhe të vogla, çanta shpine për shkollë  dhe mbajtëse të lëkurës nga materiali I 

lëkurës; çanta për shkollë; çanta për gjëra të vogla (vanitete); (jo të paisura); qafore për 

kafshë; rrip nga lëkura; zinxhir nga lëkura; litar nga lëkura; mbulesë për ombrella; veshje 

për shalë të kuajve; çantë shpine; çantë krahu; çantë shpine; mbatjëse të artikujve për 

muzikë; kapistër, çantë (zarfa, kuletë) nga lëkura, për paketim; artikuj nga lëkura, fije të 

lëkurës, mbajtëse të valixheve, shkopinj për ecje dhe mbajtëse të ombrellave; batanije për 

kuaj; mbulesa të mobiljeve nga lëkura; veshje për kafshë; shtresa për shalë të kuajve; unaza 

të ombrellave; blinker (dritë), paisje ndriçuese montuese për shalëbërës, ulëse për shkopinj 

për ecje; rripa krahu (shirit); nga lëkura; çantë veglash nga lëkura; ( të zbrazëta); çantë  me 

zixhir rrjetë; tytë (grykë), frena, (mallëra për shalëbërës), kapistër, artikuj nga lëkura; shirit 

nga lëkura; valixhe për udhëtim; çantë që përdoret për blerje; rripa që përdoren për paisjet e 

ushtarëve; rrip për shalë; shirita nga lëkura (mallëra për shalëbërës), rripa për patina 

(rrëshqitëse); imitim lëkure; prerje nga lëkura për mobilje; shirita nga lëkura; shenja (pjesë 

të valixheve); material nga lëkura e çarë; bisht lëkure të macës I përbërë nga 9 fije që 

përdoret për kamzhik; mbulesa të lëkurës (gëzof); lëkurë që përdoret nga yzengjitë; pjesë 

nga kaucuku që përdoret nga yzengjitë; copa lëkure për kafshët (mallëra për shalëbërës), 

kapistër, valixhe, moleskine (imitim lëkure); gëzof; lëkurë nga dhia e egër; tjera jo për 

qëllime pastrimi; çantë nuhatëse (çantë ushqimi); çantë   rrjet që përdoret për blerje; 

mbajtëse nga lëkura; që përdoret nga kalorësit; shtresa për gjunjë për kuaj; shalë për 

kalërim; shtrëngues për shalë; mbajtëse të kartelave (notesa);rrip (mallëra për shalëbërës), 

valvula nga lëkura   

25   Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe çiklistë, 

përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), robdeshambër, mbathje për larje, kapele 

për larje dhe sandale; qafore (përparëse); mbrojtëse të jakës, qizme për sport dhe këpucë 

për plazh; kapele (mbathje); shall, rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); bikine të 

lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për mbathje; shall i 

madh gëzofi, shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje); mbathje rezistente ndaj 

ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof (mbathje); pizhama, 

lidhëse për këpucë; këpucë me take; mbulesa koke (mbathje); llastik qorapesh; rroba për 

foshnje të porsalindura; (mbathje), xhaketa, kravata (mbathje); dorëza pa gishta, veshore 

(mbathje për veshët), thembra të brendshme, pranga; manzheta (mbathje), mbulesë 

mbrojtëse për fustan, mbathje për plazh; xhepa për mbathje; llastik për qorape; llastik për 

qorape të gjata; zhupon, shtrëngues, përparëse, (mbathje), kostume për maskaradë; 

uniforma; kaçketë me kapak, qizme llastiku, këpucë nga druri, llastik për qorape, pallto, 

këpuca apo sandale esparto; paisje kundër rrëshqitjes për qizme dhe këpucë; veshje për 

banjo; pantofla për banjo, pantollona të gjëra, kominoshe (mbathje të brendshme), bereta 

(kapele); mbathje për këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë elektrike; qizme me dantellë, 

qizme, pjesë e sipërme për qizme, kopsa për qizme futbolli, gjysmë-qizme, paisje nga 

metali për këpucë; mbajtëse për këpucë; anësore për këpucë, taka për këpucë, sirtar (për 
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veshje), bluza, bolero, përparëse të bluzave; bluza me mëngë të shkurtëra; bluza, korset (të 

brendshme), brekë, jelekë, bluza, xhaketa (veshje), veshje për peshkim, xhaketa të 

mbushura (veshje), konbinime (veshje),  mbathje të lirshme ( të brendshme), veshje të 

gatshme, kravatë që mund të ndahet; veshje nga lëkura; veshje nga imitimi I lëkurës; kapela 

për larje; funde; veshje të lirshme të gatshme (pjesë të veshjeve), pallto të gjatë, pardesy, 

pallto gabardine (veshje), këpucë për gjimnastikë, fanellë (veshje), xhemperë, puloverë, 

xhemperë (puloverë),  uniforma liveri (veshje), mbulesa dore nga gëzofi (veshje), pjesë 

ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, gëzof me kapuç, pelerina, peliçe, pantollona, geta, 

geta deri të nyja e këmbës, tuta të ngushta, artikuj nga trikotazhi, artikuj nga leshi (veshje), 

bluza, pantollona të shkurtëra, veshje për gjimnastikë, veshje të sipërme, veshje të 

brendshme, sandale, saris (material aziatik), fustana, mbathje të brendshme, kapele, shami 

koke, togë (veshje zyrtare), shirita për rroba, shirita për pantollona, kapele grash, kostume, 

pantofla; këpucë, këpucë sportive   

 

 

 

(111)  24692 

(151)  27/03/2019 

(181)  16/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/632 

(526)  ëmbëltore 

(591)  e kuqe, e zeze, e kremt, banane 

(732)  ,,A.Rinia,,shpk  Prishtinë Rr,,Mulla 

Idriz Gjilani Nr 11, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull   

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

 

 

 

(111)  24579 

(151)  08/03/2019 

(181)  16/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/633 

(591)  e bardhe, e kuqe, e verdhe, e zeze 

(732)  Društvo za proizvodnju, preradu i 

promet "NELLI" DOO  Georgija Jakšića 14, 

15300 Loznica, RS 

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

(540)   
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 29   mish, peshk, bagëti dhe kafshë të egra; përpunime të mishit; fruta dhe perime te 

konservuara, thara dhe ziera; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, qumësht dhe produkte të 

qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim   

30   kafe, çaj, kakao, sheqer,oriz, tapioke, sago, zëvendësues të kafes; miell dhe produkte 

nga drithërat, bukë, kuleç të ëmbël, ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë, tharëm, pluhur për 

fryrje; krip, mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull   

 

 

 

(111)  24690 

(151)  22/03/2019 

(181)  16/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/634 

(591)  e kuqe, e bardhe 

(732)  Društvo za proizvodnju, preradu i 

promet "NELLI" DOO Georgija Jakšića 14, 

15300 Loznica, RS 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   mish, peshk, bagëti dhe kafshë të egra; përpunime të mishit; fruta dhe perime te 

konservuara, thara dhe ziera; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, qumësht dhe produkte të 

qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim   

30   kafe, çaj, kakao, sheqer,oriz, tapioke, sago, zëvendësues të kafes; miell dhe produkte 

nga drithërat, bukë, kuleç të ëmbël, ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë, tharëm, pluhur për 

fryrje; krip, mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull   

 

 

 

(111)  24736 

(151)  04/04/2019 

(181)  16/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/643 

(591)  Ngjyrë ari dhe e bardhë 

(732)  BEOHEMIJA d.o.o. proizvodnja, 

trgovina i usluge Kumodraška 290, 11000 

Beograd, RS 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

(540)   
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(511) 1   Ujë i distiluar; Ujë i aciduar për ringarkim baterish; Preparate për zbutje uji; 

Kimikate shkëlqimi tekstilesh; Preparate të njomë [të lagur] për përdorim në zbardhje; 

kimikate industriale; Preparate çgrasatimi për përdorim në proceset e përpunimit; 

Detergentë për përdorim në proceset e përpunimit; Çngjyrues për qëllime industriale; 

Zbutës për qëllime industriale   

3   Shampo; Shkëlqyes niseshteje për qëllime lavanderie; Niseshte për qëllime lavanderie; 

Niseshte lavanderie; Sapun i lengshem; Sapun; Sapun për shkëlqim tekstilesh; Pastrues 

ngjyrë (Lavanderi ); Preparate zbardhues lavanderie; Preparate shkëlqimi; Shkëlqyes për 

mobilje dhe dysheme; Preparate shkëlqimi [shkëlqyes]; Dyllë për dysheme parketi; Dyllë 

llustrues; Heqësa njollash; Sodë larje, për pastrim; Detergjentë përveç përdorimit në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; Solucion krues; Çgrasues përveç 

përdorimit në proceset e përpunimit; Preparate të shkumëzimit për qëllime shtëpiake; 

Preparate për heqje ngjyrash; Preparate lavanderie; Lëngje për pastrimin e xhamave të 

makinave; lëngje pastrimi qelqi; Preparate për heqjen e ndryshkut; Kimikate shkëlqyes të 

ngjyrës për qëllime shtëpiake [lavanderi]; Zbutës fabrike për përdorim lavanterie; Preparate 

për zhbllokimin e tubave të shkarkimit; Preparate pastrimi në të thatë; Lëngje kundra 

rrëshqitjes për dysheme; Rroba të ngopur me detergjent për pastrim; agjentët e tharjes për 

makina për larjen e enëve;  Dyllë për dysheme; Preparate pastrimi kimik për qëllime 

shtëpiake; Preparate zbardhës [çngjyrues] për qëllime shtepiake; Zbutës të rrobave, 

Gërryes; pastë gërryes; Preparate të lëngshme gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; 

Preparate pluhur gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; Preparate për pastrimin dhe 

dezinfektimin e guackave të WC-ve; Detergjent i lëngët për larjen e enëve; Preparate për 

lavanderi dhe preparate të tjera për përdorim në pastrim; Preparate për larjen e makinës; 

shkelqyes per makinen e larjes se eneve   

5   Detergjentë për qëllime mjekësore; Dizinfektantë për qëllime higjenike; Purgativë; 

Evakuantë; Dizinfektantë për tualetet kimike; Dizinfektantë; Sapun antibakterial; larja e 

duarve antibakteriale   
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(111)  24763 

(151)  17/04/2019 

(181)  17/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/645 

(732)  ZERO POZITIVE PUBLICIS  sh.p.k. 

Kulla 39 Ulpiana /1 | 10000 Prishtinë , KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  UJË PËR TY 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujëra mineralë dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës   

 

 

 

(111)  24591 

(151)  11/03/2019 

(181)  17/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/649 

(591)  E zezë dhe e bardhë 

(732)  MERIDYEN GIDA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI  Maltepe 

Mahallesi,  Ali Riza Gurcan Caddesi,  Eski 

Cirpici Yolu Sokak, Meridyen İs Merkezi, 

Kat:4, No: 426, Zeytinburnu, İstanbul , TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Uji mineral, uji natyral, uji i tryezës, uji sode. Lëngje frutash dhe perimesh, 

koncentratet e frutave dhe perimeve dhe ekstraktet për të prodhuar pije, pije joalkoolike. 

Pije energjie;pije sportive të pasuruar me proteina   

 

 

 

(111)  24571 

(151)  07/03/2019 

(181)  17/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/650 

(591)  E kuqe dhe bardhë 

(732)  TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT 

BANKASI ANONIM SIRKETI 

DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. 

(540)   
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NO:8 ULUS ANKARA, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë elektrike; aparate 

për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, DVD dhe mjete tjera mediale për 

regjistrim; mekanizma për operimin e aparaturave me monedha, regjister për kartë-

modedha, makina llogartëse, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, programe 

(softuer) për kompjuter, aparatura për shuarjen e zjarrit   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme   

 

 

 

(111)  24653 

(151)  15/03/2019 

(181)  18/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/656 

(591)  E kaltër, e kuqe. 

(732)  Drugs Minerals and Generics ITALIA 

S.R.L. Via Laurentina km 26.700, 00071 

Pomezia (RM), IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve.   
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(111)  24680 

(151)  21/03/2019 

(181)  21/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/657 

(300)  2017-1018  27/11/2017  LI 

(732)  Swarovski Aktiengesellschaft 

Dröschistrasse 15 9495 Triesen Liechtenstein 

, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre dhe mallrat në metalet e çmuara ose të 

veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasa të tjera; stoli, gurë të çmuar; diademë, stolit 

për flokët prej metali të çmuar (stoli); instrumentet horologjike dhe kronometrike; bizhuteri 

të vërtetë (origjinale) dhe tradicionale; gur të çmuar; stolitë (stoli); gjerdan; vathë; rrathë; 

unaza (stoli); karficë zbukurimi; byzylyk; hajmali (stoli); varëse; zinxhirët e metaleve të 

çmuara; medalion; kapset për lidhje; medialje; zinxhirët e çelësave të metaleve të çmuara; 

zinxhirët e çelësave që përfshijnë xhingërima; stoli të qelqit, gurë të çmuar natyral ose 

artificial, plastikë, metal të zakonshme ose të çmuar për përdorim personal; çantat e 

bizhuterive; sahatet dhe orët dhe pjesët e tyre; orët me funksionin e komunikimit pa tel; orët 

që përfshijnë një funksion regjistrimi; çantat e përshtatura për mbajtjen e sahatëve dhe 

orëve; gurë të çmuar natyral ose sintetik të të gjitha llojeve dhe për çdo qëllim; gurë i 

çmuar, në veçanti xhevahirët nga xhami dhe gurët të çmuar artificiale; bizhuteri 

xhavahiresh të xhamit të fasaduar.   

32   Shërbime me pakicë ose me shumicë; shërbime me pakicë ose me shumicë nëpërmjet 

internetit; promovimi komercial, informacion dhe shërbimet reklamuese; promovim 

komercial, informacion dhe shërbimet reklamuese nëpërmjet internetit; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; promovimin e shitjes; shpërndarjen e 

reklamave (fletëpalosjet, prospektet, materialet e shtypura, mostrat); duke sjellë së bashku, 

për të mirën e të tjerëve, një shumëllojshmëri të mallrave, duke përjashtuar transportin e 

tyre, duke u mundësuar konsumatorëve që t'i shikojnë dhe blejnë ato mallra të 

përshtatshme; duke sjellë së bashku, për të mirën e të tjerëve, një shumëllojshmëri të 

mallrave, duke përjashtuar transportin e tyre, duke u mundësuar konsumatorëve që të 

shqyrtojnë produkte të tilla në një faqe interneti dhe t'i blejnë këto mallra në mënyrë të 

përshtatshme; të gjitha shërbimet e lartpërmendura në lidhje me bizhuteritë, gjerdanet, 

vathët, rrathët, unazat bizhuteri, hajmali bizhuteri, varese, zinxhirët e çelesave [xhingla ose 

medalion], sahatë, orë, artikuj argjendarie, figurina, dekorime festive, artikuj dekorativ të 

prodhuara kryesisht nga gur të çmuar, llambadar, pjesët e llambadarëve, aparatet e 

ndriçimit, instrumentet e shkrimit, çanta, çanta dore, kuletat, çantat e telefonave celulare, 

syze dielli, syze optike, çantat për syze dhe syze optike, produkte nga qelqi, pjata qelqi, kuti 
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të qelqit, gota për pije, takëm (përveç thika, pirunje dhe lugë), vazo, shandan, pasqyra, 

korniza fotografike, parfumeri, kozmetikë, pajisje elektronike që mund të vishet dhe 

gjurmuesit e aktivitetit që mund të vishen, veshje, këpucë, mallra tekstili, orendi, pajisje 

USB, pajisje USB me memorie, pajisje USB  të përshtatshme për ruajtjen e të dhënave, 

stilolaps për përdorim me ekranet me prekje, altoparlantët dhe sistemet e altoparlantëve 

(veçanërisht altoparlantët që bartën), çanta,  çanta dhe mbulesa të projektuara posaçërisht 

për kufje, kompjuterë, ndihmës dixhital dhe telefonave celularë; shërbimet e reklamimit 

dhe promovimit në lidhje me mallrat e lartpërmendura.   

 

 

 

(111)  24560 

(151)  07/03/2019 

(181)  21/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/658 

(591)  Ari, bardhë, kafe, kuqe 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Organize Sanayi 

Bölgesi 11. Cadde ESKISEHIR , TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota; çokollata; brumë për ëmbëlsira; pjekurina; ëmbëlsira-vafer; gurabija; 

tortë ; ëmbëlsira-deserte, që do me thënë, ëmbëlsira te bukëpjekësve, ëmbëlsira me bazë   

miell dhe çokollatë, ëmbëlsira me shkumë dhe te bardhet e vezës, ëmbëlsira te akullta; 

akullore; akull për ushqim.   

 

 

 

(111)  24566 

(151)  07/03/2019 

(181)  21/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/659 

(591)  Ari, bardhë, kafe , kuqe 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Organize Sanayi 

Bölgesi 11. Cadde ESKISEHIR , TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

(540)   
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(511) 30   Biskota; çokollata; brumë për ëmbëlsira; pjekurina; ëmbëlsira-vafer; gurabija; 

tortë ; ëmbëlsira-deserte, që do me thënë, ëmbëlsira te bukëpjekësve, ëmbëlsira me bazë   

miell dhe çokollatë, ëmbëlsira me shkumë dhe te bardhet e vezës, ëmbëlsira te akullta; 

akullore; akull për ushqim.   

 

 

 

(111)  24586 

(151)  08/03/2019 

(181)  21/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/660 

(591)  Ari, bardhë, kafe, kuqe. 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Organize Sanayi 

Bölgesi 11. Cadde ESKISEHIR , TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota; çokollata; brumë për ëmbëlsira; pjekurina; ëmbëlsira-vafer; gurabija; 

tortë ; ëmbëlsira-deserte, që do me thënë, ëmbëlsira te bukëpjekësve, ëmbëlsira me bazë   

miell dhe çokollatë, ëmbëlsira me shkumë dhe te bardhet e vezës, ëmbëlsira te akullta; 

akullore; akull për ushqim. 
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(111)  24551 

(151)  06/03/2019 

(181)  22/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/664 

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

(732)  "AROMA" SH.P.K  Magjistralja 

Prishtinë-Llapnaselle, KS 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe produktet e bëra nga drithërat, miell gruri, miell misri, miell soje, miell 

thekre, miell elbi    

35   Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë lidhur me miell dhe produktet nga mielli.   

 

 

 

(111)  24567 

(151)  07/03/2019 

(181)  23/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/669 

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

kafe 

(732)  Pivovarna Laško Union d.o.o. 

Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

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

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

ujërat mineral; ujërat e tryezës, ujërat e pijës; uji i  gazuar; ujërat e burimit; ujërat e gazuar; 

limonadat; pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e frutave; 

pijet e frutave; lëngjët e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe përgatitjet tjera 
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për përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me  shtojca të qumështit, 

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

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

fermentuara.   

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

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

preparateve tjera për përgatitjen e pijeve,  ujërave të tryezës, ujërave për pije me  aditivë 

(pijet jo alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi 

i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitje me 

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

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

on-line në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve 

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

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

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

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

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

komerciale ose reklamimi.   

43   Ofrimi i ushqimit dhe pijeve në restorante; ofrimi i akomodimit të përkohshëm; ofrimi 

i ushqimit dhe pijeve (shërbime restoranti); shërbimet ne bar; shërbime te barit me ushqime 

te lehta; mensa; shërbime ne bare dhe kafe; shërbime restoranti (sigurimi i ushqimit dhe 

pijeve), ofrimi i hapësirave për konferenca; restorantet e vetë-shërbimit, shërbimet e 

konviktit, shërbimet hoteliere; shtëpi pritjeje; shërbimet e motelit, shërbimet e kampit të 

pushimeve (banesa), shërbimet e rezervimit të hoteleve dhe dhomave, dhënia me qira e 

ndërtesave të transportueshme dhe tendave; ofrimi i ushqimit dhe pijeve; shërbimet e 

kujdesit ditor; dhënia me qira e shtëpive të pushimit; dhënia me qira e karrigeve, 

tavolinave, mbulesave të tavolinave, pecetave, kavanozave të qelqit, kryesisht akomodimi i 

kafshëve. 

  

 

 

 

(111)  24552 

(151)  06/03/2019 

(181)  24/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/672 

(591)  Ari- Pantone 393 C, E kuqe- Pantone 

200 C, E kaltër- Pantone 2766 C, Kafe, e 

bardhë 

(732)  BIRRA PRISHTINA  SH.P.K 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj (Afër QMI-së), 

KS 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 32   Birra; përzierje të birrave të lehta dhe të errëta; birrë pa alkool; birrë me pak 

kalori dhe birra me pak alkool; përzierje birre dhe lëngje frutash; ekstrakte frutash dhe pije 

frutash me aromë; përzierjesh birrash dhe pije jo-alkoolike.   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave.   

39   Prodhim, paketim të shisheve për ruajtjen e pijeve, veçanërisht birrë, birrë te përzier, 

birrë të gjitha llojeve, përzierje te lëngjeve dhe birrës, pije alkoolike; shpërndarjen e 

mallrave; dhënien me qira të kontiniereve te magazinimit; frigorifer me qira; magazinimin e 

mallrave. 

   

 

 

(111)  24661 

(151)  19/03/2019 

(181)  28/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/678 

(300)  174408327  28/11/2017  FR 

(732)  ALTAVIA Société anonyme 

1, rue Rembrandt, 75008 Paris, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  SAINT-GLINGLIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik, i regjistruar; aplikacion i softuerit kompjuterik, i 

shkarkueshëm; publikimet elektronike, të shkarkueshme   

35   Konsultimet ne lidhje me promovimin e shitjeve dhe promovimin e bizneseve; 

promovimin e mallërave dhe shërbimeve për të tjerët; përhapjen e cështjeve të reklamimit; 

reklamimi me postim direkt; shërbimet e prezentimit dhe demostrimit të mallërave dhe 

shërbimeve për qëllime komerciale, promovuese dhe reklamimi; prezentimin e mallërave 

në mediat e komunikimit për të gjitha qëllimet e shitjeve me pakicë; shërbimet e lojalitetit 

të konsumatorëve për qëllime komerciale, promovuese dhe reklamimi; shërbimet e 

organzimit dhe menaxhimit të programeve të lojalitetit të konsumatorëve dhe programeve 

të stimulimit të konsumatorëve për qëllime komerciale, promovuese dhe reklamimi; 

shërbimet e administrimit të programeve për cmimet e nxitjes për promovimin e shitjes së 

produkteve dhe shërbimeve për të tjerët; informimin dhe këshillimin në fushën e ngjarjeve 

për qëllime reklamimi, promovimi apo komerciale; organizimin e ekspozitave, panaireve 

tregtare, ngjarjeve për qëllime komerciale, promovuese dhe reklamuese; shërbimet e 

ndërmjetësimeve komerciale; informatat komerciale dhe këshillat për konsumatorë; 

shërbimet e rrjetit komercial; aranzhimin e kontakteve në mes të njerëzve të bizneseve, 

njerëzve profesional dhe konsumatorëve; shërbimet e krahasimeve të cmimeve; dhënien me 

qëra të hapsirave reklamuese  

41   Editimin dhe publikimin e teksteve jo-reklamuese, ilustrimeve, librave, revistave, 

gazetave, revistave periodike, katalogeve, organizimin e konkurseve për edukim dhe 

zbavitje; organizimin dhe kryerjen e kollekfijumeve, konferencave, ekspozitave, shfaqjeve, 

workshopeve të trajnimit, ngjarjeve për qëllime edukimi ose zbavitje; informata dhe 
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këshilla në lëminë e ngjarjeve për qëllime kulturore apo edukimi; aktivitetet sporti dhe 

kulture; stërvitjen [trajnimi]; trajnimin praktik [demonstrimi]; rezervimin e ulseve për 

shfqaje; dhënien me qëra të kamerave të filmave 

  

 

 

 

(111)  24556 

(151)  07/03/2019 

(181)  28/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/681 

(591)  E kalter, E kuqe, bardhe 

(732)  Durim Shehu N.T.SH. “NEON”  

Vëllezrit Fazliu, Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Rifat Kuqi Prishtine Bregu i Diellit Rr. 

2 Llamella 12 /1  
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

hortikulturë dhe pylltari; resina artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; përgatitjet për kalitje dhe 

bashkim; substancat për rrezitje të lëkurës dhe lëkurës së kafshëve; ngjitëse për përdorim në 

industri; kripërat dhe mbushësit e tjerë të pastave; plehrash, plehra, plehra; përgatitjet 

biologjike për përdorim në industri dhe shkencë   

2   Bojra, llaqe, llaqe; mbrojtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; 

ngjyrues, ngjyrues; bojra për printim, shënim dhe gdhendje; resina natyrale të 

papërpunuara; metale në fletë metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, 

shtypje dhe art   

3   Kozmetikë jo të mjekësisë dhe përgatitjet për higjienë; dentifrices jo-mjekësore; 

parfume, vajra esenciale; preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim në 

lavanderi; pastrim, lustrim, pastrim dhe preparate gërryese   

4   Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; thithjen e pluhurit, kompozimet e 

lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe wicks për ndriçim   

6   Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xeheroret; materialet metalike për ndërtim dhe 

ndërtim; ndërtesat e transportueshme prej metali; kabllot jo-elektrike dhe telat e metaleve të 

zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për magazinim ose 

transport; safes   

16   Letër dhe karton; shtypshkronja; material libralidhës; fotografitë; shkrimi dhe zyra, 

përveç mobiljeve; ngjitëse për shkrimi ose për qëllime shtëpiake; vizatimi i materialeve dhe 

materialeve për artistët; paintbrushes; materialet mësimore dhe mësimore; fletë plastike, 

filma dhe çanta për mbështjellje dhe paketim; tipi i printerëve, blloqet e printimit 

   

 

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

187 

 

 

(111)  24605 

(151)  12/03/2019 

(181)  29/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/684 

(591)  e kuqe 

(732)  ALI GROUP S.r.l.  VIA GO BETTI  

2/ A 20063 CERNUSCO   SUL NA VIG 

LIO (MI), IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makinë për larjen e enëve; pjesa e përparëme e makinës  për larjen e enëve,  

shporta për ene si pjese e makinës  për larjen e enëve; shporta për enë, gota dhe tabaka për 

makina për larjen e enëve; makina larëse enësh për qëllime industriale; makina larëse enësh 

për përdorim shtëpiake; makinë për larjen e gotave; pajisjet për larjen e shportave; makinë 

për larjen e shisseve; makina per larjen e fertereve; makina per larjen e tenxhereve; makina 

larëse për larjen e eneve; makina larëse për luge e piruj; aparat larës; makineritë e 

menaxhimit dhe riciklimit të mbeturinave; makineritë per hudhjen e mbetjeve për përdorim 

shtëpiak; bluesit dhe preresit e mbeturinave [njësitë e deponimit të mbeturinave elektrike]; 

pompa filtruese; makineritë për përdorim në përpunimin e ujit; ndarësit e ujit [makineritë]   

 

 

 

(111)  24599 

(151)  11/03/2019 

(181)  29/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/686 

(300)  302017031582.1  01/12/2017  DE 

(732)  Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm, DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  HIP & HOPPS 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Gurë të çmuar, perla dhe metale të çmuara dhe imitimet e tyre; stoli të çmuara; 

Instrumentet kohore; statuja dhe figura; të bëra ose të veshura prej metaleve të çmuara ose 

prej metaleve gjysme të çmuara ose prej gurëve, ose imitimi i tyre; stoli, të bëra ose të 

veshura prej metaleve të çmuara ose prej metaleve gjysme të çmuara ose prej gurëve, ose 

imitimi i tyre; monedha; unaza të çelësave dhe zinxhir të çelësave dhe stoli varëse për to; 

kuti për stolit e çmuara dhe kuti ore; gurë gjysmë të çmuar; orë   

18   Çadra dhe çadra  për mbrojtje nga dielli; bastun për ecje, valixhe, çanta, kuleta dhe 

transportues të tjerë; lëkurë dhe imitimet prej lëkure; gëzof; lëkurat e kafshëve; etiketa 

lëkure; shirit prej lëkure për valixhe; kutit e kapelave prej imitimit të lëkurës; këllëf prej 
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lëkure ose tabele prej lëkure; mbështjellëse, prej lëkure, për susta; kuti prej lëkure ose 

tabele prej lëkure; këllëf prej lëkure për dokumente; gëzof faux; kuti të prodhuara prej 

lëkure; qingël prej lëkure; gajtan prej lëkure; valvul prej lëkurës; çanta boshe higjiene për 

shitje; rripa të prodhuar nga imitimi i lëkurës; rripa për patina; rripa shpatullave [shirit] prej 

lëkure; rripat për pajisjet e ushtarëve; rripa lëkure; çantë shpine; çanta e shkollore; çanta 

dore; çanta dore për femra   

24   Materiale tekstili; mallra tekstili, dhe zëvendësuesit e mallrave prej tekstili; mbulesa 

për mobile; perde; etiketa prej tekstili; varëse dekorative muri; çarçaf; çarçaf tavoline dhe 

kuzhine; çarçaf krevati dhe batanije; peshqir banje; perde dushi          

25   Kapela; veshje; mbathje   

26   Aksesore për veshje, artikuj për qepjeje dhe artikuj dekorativ prej tekstili; stolit e 

flokëve, rrotulluesit e flokëve, artikujt fiksues të flokëve, dhe flokët artificiale; fruta 

artificiale, lule dhe perime; stolie varëse, përveçse për bizhuteri, unaza të çelësave ose 

zinxhir të çelësave; gajtan; qëndisje dekorues; pulla; grepat dhe unazat e tyre; gjilpëra   

 

 

 

(111)  24615 

(151)  13/03/2019 

(181)  30/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/692 

(732)  Medisana GmbH Jagenbergstrasse 19, 

41468 Neuss, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Medisana 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Aparatura manikyri, aparatura pedikyri, brisqe rroje   

9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, fotografikë, kinematografikë, optikë, 

peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe mësimdhënie; 

aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparatura për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit apo figurave; aparatura dhe kompjutera për përpunim të dhënash; 

programe kompjuterikë, në veçanti për aparatura dhe instrumenta mjeksorë; sensorë 

aktiviteti (njehsorë hapi); pajisje të mbartëshme për gjenerim pamjesh të realitetit virtual, 

në veçanti në formë të syzeve (syze të Realitetit Virtual)   

10   Instrumenta dhe aparatura mjeksore dhe veterinare, dhe artikuj ortopedikë, në veçanti 

aparatura analize, duke përfshirë sfigmomanometra; mëngë për matjen e presionit të gjakut; 

njehsorë për matjen e glukozës në gjak; aparatura për testimin e lëngjeve në trup, përfshirë 

gjakun, urinën, pështymën, djersën, lotët; aparatura për testimin e komponentëve të ajrit të 

nxjerë; termometra për qëllime mjeksore; aparatura për analizim të yndyrës  në trup; pajisje 

për matje pulsi; aparatura për monitorim të zemrës; aparatura për masazh, karrige masazhi; 

inhalatorë; aparatura kundra alergjisë; aparatura për krijim muskujsh, për qëllime mjeksore; 

instrumenta akupunkture; aparatura për terapi dhimbjesh; aparatura  për marrje reagimesh 

të funksioneve fiziologjike; jastëkë ortopedikë; këpucë dhe shtroje këpuce ortopedike; rripa 

dhe korse për qëllime mjeksore; veshje dhe rripa për masazhe të sipërfaqes së lëkurës; 
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jastëkë për qëllime mjeksore; batanije ngrohëse dhe jastëkë ngrohës për qëllime mjeksore; 

qese akulli për qëllime mjeksore; aparatura terapeutike me ajër të nxehtë; aparatura 

mjeksore për ushtrime fizike; mobilje kryesisht të bëra për qëllime mjeksore; pajisje për 

larje të zgavrave të trupit; pulverizuesa për qëllime mjeksore; aparatura të radioterapisë; 

aparatura të terapisë me fushë magnetike; llampa infra të kuqe për qëllime mjeksore; rula 

për këmbë të përdorur për terapi; aparatura elektroterapeutike; bandazhe; pajisje për terapi 

fizike; llampa për qëllime mjeksore; aparatura për indentifikm të melanomës; aparatura 

gjimnastikore; tonera  trupi për qëllime mjeksore   

11   Pajisje për rregullimin dhe qarkullimin e ajrit; pajisje për pastrimin e ajrit; lagështuesa 

ajri; Pajisje elektrike për ndriçim (të ndryshme nga ato të automjeteve); shtroja që ngrohen 

në mënyrë elektrike për qëllime shtëpiake; ngrohësa me rreze infra të kuqe të gjatësisë së 

madhe të valës për qëllime shtëpiake; batanije me ngrohje elektrike të tjera nga ato për 

qëllime mjeksore; lagështuesa elektrikë ajri për përdorim shtëpiak; aparatura elektrike për 

gjenerim arome të mirë për përdorim shtëpiak; instalime të filtrimit të ajrit; banjo 

terapeutike; banjo terapeutike për këmbë   

 

 

 

(111)  24576 

(151)  08/03/2019 

(181)  30/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/693 

(591)  E kaltër dhe e bardhë 

(732)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. ALKALOID AD 

Skopje Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, R., MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

plehra kimike, përbërje për shuarjen dhe parandalimin e zjarrit, preparate për zbutje dhe 

lidhje, preparate kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore, ngjitës që përdoren në 

industry   

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

ngjyrosës, lëndë gërryese, rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe 

pluhuri për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art   

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

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

flokësh, produkte të kujdesit dentar   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 
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dhe lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale 

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

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

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

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

ushqimorë për kafshët; malt   

 

 

 

(111)  24585 

(151)  08/03/2019 

(181)  30/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/694 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, R., MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  Алкалоид 

 

 
 

     

 
 

 

(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 kimike, përbërje për shuarjen dhe parandalimin e zjarrit, preparate për zbutje dhe 

lidhje, preparate kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore, ngjitës që përdoren në 

industry   

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

ngjyrosës, lëndë gërryese, rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe 

pluhuri për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art   

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

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

flokësh, produkte të kujdesit dentar   

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

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

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

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

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

qumështi; vajra dhe yndyrna për ushqim   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oris, tapiokë dhe miell palme, miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, krem ëmbëlsirash i ngrirë, i 

ngrënshëm, sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca 

(për shije); erëza; akull(ujë të ngrirë)   

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

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

ushqimorë për kafshët; malt   
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(111)  24577 

(151)  08/03/2019 

(181)  30/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/695 

(591)  E kaltër dhe e bardhë 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje               

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, R., MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

plehra kimike, përbërje për shuarjen dhe parandalimin e zjarrit, preparate për zbutje dhe 

lidhje, preparate kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore, ngjitës që përdoren në 

industry   

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

ngjyrosës, lëndë gërryese, rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe 

pluhuri për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art   

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

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

flokësh, produkte të kujdesit dentar   

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

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

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

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

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

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

ushqimorë për kafshët; malt   

 

 

 

(111)  24578 

(151)  08/03/2019 

(181)  30/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/696 

(591)  E kaltër dhe e bardhë 

(732)   Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje               

(540)   
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Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, R., MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

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

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

plehra kimike, përbërje për shuarjen dhe parandalimin e zjarrit, preparate për zbutje dhe 

lidhje, preparate kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore, ngjitës që përdoren në 

industry   

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

ngjyrosës, lëndë gërryese, rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe 

pluhuri për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art   

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

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

flokësh, produkte të kujdesit dentar   

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

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

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

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

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

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

ushqimorë për kafshët; malt   

 

 

 

(111)  24580 

(151)  08/03/2019 

(181)  30/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/697 

(591)  E kaltër dhe e bardhë 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje               

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, R., MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 
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kopshtari, dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara, 

plehra kimike, përbërje për shuarjen dhe parandalimin e zjarrit, preparate për zbutje dhe 

lidhje, preparate kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore, ngjitës që përdoren në 

industry   

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

ngjyrosës, lëndë gërryese, rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe 

pluhuri për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art   

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

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

flokësh, produkte të kujdesit dentar   

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

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

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

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

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

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

ushqimorë për kafshët; malt   

 

 

 

(111)  24755 

(151)  12/04/2019 

(181)  30/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/698 

(591)  E GJELBERT DHE E ZEZE 

(732)  " Binni " Sh.p.k. Dumnice e Poshtme, 

Vushtrri, KS 

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

5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej 

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

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

materialeve plastike   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  24754 

(151)  12/04/2019 

(181)  30/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/699 

(732)  "Binni" SH.P.K. Dumnice e Poshtme , 

VUSHTRRI, KS 

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

(540)  BINNI 
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 Anton Cetta 5a , Prishtine 

 
 

(511) 20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  24727 

(151)  03/04/2019 

(181)  30/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/700 

(732)  Drushtvo za marketing konsalting i 

uslugi NAVIGATORS DOOEL Skopje 

ul.Prashka br.13/2-19, 1000 Skopje, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   produktet e çokollatës; çokollatë; pralinat   

35   reklamat, menaxhimi i biznesit, shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë,  

importi – eksporti i produkteve të çokollatës, çokollatës, pralinave 

  

 

 

 

(111)  24722 

(151)  02/04/2019 

(181)  30/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/701 

(732)  SANOFI 54, rue La Boétie - 75008 

PARIS, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  SANOFI GENZYME 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për përdorim në prodhimin e preparateve dhe substancave farmaceutike 

ose kozmetike; enzimat për përdorim laboratorik diagnostik dhe enzime për përdorim të 

përgjithshëm industrial   

3   Përgatitje jo-mjekësore për higjienë, për kujdesin dhe mirëmbajtjen e lëkurës; produktet 

e higjienës së trupit; preparate kozmetike; sapunë; pasta të dhëmbëve   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare të shitura me recetë ose mbi banak; preparate 

sanitare për qëllime mjekësore; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor; 
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Përgatitja farmaceutike për përdorim si një zëvendësues enzimë dhe për parandalimin e 

ngjitjeve gjatë operimeve kirurgjike, reagjens mjekësor preparate kimike për qëllime 

mjekësore ose farmaceutike; vaksina; ushqim për bebet; leukoplaste, materiale për lidhje, 

material për dhëmbë, dylli dentar, dezinfektues. 

Vitamina, preparate të vitaminave, substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor; ushqimet natyrore të shëndetshme dhe produktet e ilaçeve herbale në këtë klasë; 

pije dhe ushqim për qëllime mjekësore; aditivë ushqimor dhe shtesat për qëllime 

mjekësore; shtesat e ushqimeve minerale për qëllime mjekësore;, preparate herbale për 

qëllime mjekësore, shtesa ushqimore që përmbajnë proteina, karbohidrate, lipide dhe/ose 

fibra, ose mikronutrientë si vitaminat dhe/ose mineralet, aminoacidet dhe/ose acidet 

yndyrore, për përdorim mjekësor; ekstrakte të produkteve bimore dhe të bimëve për qëllime 

mjekësore; preparate për të bërë pije dietetike ose pije mjekësore; preparate mjekësore; 

preparatet kimike për qëllime mjekësore; substanca për qëllime mjekësore; preparate të 

ëmbëlsuara dhe bonbona për qëllime mjekësore; preparate farmakologjike për kujdesin e 

lëkurës   

9   Lente (thjerrëza) ; syze dhe lente (thjerrëza)  optike; softuerë në fushën e kujdesit 

shëndetësor; video kaseta dhe audio kaseta, CD-ROM në fushën e kujdesit shëndetësor, 

softuerë për imazhe mjekësore   

10   Aparate dhe instrumente mjekësore, kirurgjike, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; aparateve të imazhit 

dhe aparateve me rreze X për përdorim mjekësor   

16   Materiale të shtypura për të gjitha llojet e mediave; gazeta, revista, periodikë, libra, 

zhurnale, posterë të shpërndarë në lidhje me fushën e kujdesit shëndetësor   

35   Shërbime konsultimi për biznese; shërbime konsulente, gjegjësisht, ofrimi i 

informacionit tek konsumatorët në lidhje me produktet; shërbime reklamimi dhe shërbime 

marketingu; shërbime e distribuimit, domethënë, shpërndarjen e produkteve dhe 

informatave për produktet farmaceutike; administrimi dhe menaxhimi i biznesit në fushën e 

kujdesit shëndetësor; shpërndarja e materialeve promocionale të shtypura në fushën e 

kujdesit shëndetësor; promovimi i fushatës për ndërgjegjësimin e publikut lidhur me 

kujdesin shëndetësor   

38   Shërbimet e telekomunikacionit dhe në veçanti transmetimi i informacionit nëpërmjet 

radios, telefonit, televizioneve dhe terminaleve kompjuterike përmes faqeve të internetit në 

lidhje me kujdesin shëndetësor; transmetimi i informacionit për të tjerët në fushën e 

kujdesit shëndetësor, komunikimi i informacionit drejtuar pacientëve ose profesionistëve të 

kujdesit shëndetësor nëpërmjet kompjuterit, internetit, televizionit dhe radios; ofrimi i 

dhomave të bisedave në internet dhe tabelave të buletineve elektronike për transmetimin e 

mesazheve në mes përdoruesve të kompjuterëve në lidhje me kujdesin shëndetësor, 

farmaceutikëve, zhvillimeve farmaceutike dhe mjekësore   

39   Shërbime për ruajtje dhe shpërndarje të produkteve në fushën e kujdesit shëndetësor   

40   Shërbime të prodhimit me porosi   

41   Shërbime të edukimit dhe trajnimit në fushën e kujdesit shëndetësor; organizimi i 

seminareve, konferencave dhe kongreseve në fushën e lartpërmendur; botimi i revistave, 

librave dhe udhëzuesve, mjete digjitale dhe elektronike për informim dhe trajnim në fushën 

e kujdesit shëndetësor   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike, si hulumtime kimike, hulumtime biologjike dhe 

farmaceutike, dizajnimi dhe zhvillimi i softuerëve kompjuterik dhe bazave të të dhënave, 
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studime klinike të të gjitha fushave të kujdesit shëndetësor, hulumtim dhe zhvillim për 

enzime dhe shërbime konsulence për inxhinieri gjenetike   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe të bukurisë; konsultime 

në fushën e farmaceutikës dhe kujdesit shëndetësor; sigurimin e programeve të informimit 

mjekësor dhe fushatave të ndërgjegjësimit në fushën e kujdesit shëndetësor   

 

 

 

(111)  24725 

(151)  02/04/2019 

(181)  01/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/706 

(300)  017612797  18/12/2017  EU 

(732)  ContiTech Schlauch GmbH 

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  HyperGear 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Zorë fleksibël, jo nga metali; zorë hidraulike (jo metalike, të ndryshme nga ato si 

pjesë të sistemeve hidraulike për vetura   

 

 

 

(111)  24535 

(151)  06/03/2019 

(181)  05/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/713 

(300)  73351/2018  16/05/2018  CH 

(732)  Top Shop International SA Via al 

Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  DELIMANO 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Mikseret (blendert) dhe vegla për aparate; Mikser elektrik dhe përpunuesit e 

ushqimit, pjesët e tyre dhe aksesorët e tyre; dhe kombinime bombolë me vrime për nxjerjen 

e akullit dhe blender elektrik; aparat shitëse automatik; Aparat për përzierjen e ushqimeve; 

Mikser (blender) elektrike me mundesinë e ngrohjes ose vakum (presioni) ose të dyja; 

Pompat vakumi me presion; Transmision për pompa vakumi; Pompa vakumi [makina]; 

Aparat elektrik për rujtjen e ushqimeve me vakum për qellime shtepiake   

16   Libra më receta për gatime   

21   Mikseret, jo elektronik, për qellime shtepiake; kavanoza me vokum; Pompat vakumi 

me presion; Termus me vakum për ruajtjen e ushqimit   
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(111)  24597 

(151)  11/03/2019 

(181)  05/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/714 

(300)  201800139  02/02/2018  AZ 

(732)  Rothmans of Pall Mall Limited Route 

de France 17, Boncourt , CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak; 

shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; aparat 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani për qëllime të ngrohje   

 

 

 

(111)  24721 

(151)  02/04/2019 

(181)  05/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/715 

(732)  AGF88 HOLDING SRL Via del Palù, 

7/D 35018 SAN MARTINO DI LUPARI 

(PD), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shampona, balsam për flokë, losione për flokë, ngjyra për flokë, preparate për 

largimin e ngjyrës, preparate për drejtimin e flokëve, preparate për valëzimin e flokëve, 

kozmetikë, krema kozmetike   
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(111)  24720 

(151)  02/04/2019 

(181)  05/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/716 

(732)  AGF88 HOLDING SRL Via del Palù, 

7/D 35018 SAN MARTINO DI LUPARI 

(PD), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  FANOLA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shampona, losione për flokë, krema për flokë, ngjyrosës për flokë, balsam për 

flokë, shkumë për flokë, preparate për drejtimin e flokëve, preparate për valëzimin e 

flokëve, krema për rregullimin e flokëve, sprej stilizues për flokë, kozmetikë   

 

 

 

(111)  24718 

(151)  02/04/2019 

(181)  05/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/717 

(732)  IFFCO ITALIA S.R.L. Via Volterra, 9 

– 20146 Milano, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  HOLE’ 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht; produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; shllag embelsire; 

krem kosi; ajkë e skremuar; krem pluhur; krem Chantilly; salcë bekamel; gjalpë bajame; 

qumësht bajame   

 

 

 

(111)  24719 

(151)  02/04/2019 

(181)  05/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/718 

(591)  E kuqe,  e verdhë,  e kaltër, e bardhë,  

e hirtë, e kaftë,  krem (bezh) 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja 

Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

(540)   
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(511) 29   Çips nga patatet   

 

 

 

(111)  24652 

(151)  15/03/2019 

(181)  06/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/725 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, GB 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  GLO 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e shitjes me pakicë të lidhura me shitjen e cigareve përmes internetit 

(e-cigareve), cigareve elektronike, avullues personalë dhe aromatizues dhe zgjidhje të 

lëngëta për këtë arsye, pajisjet dhe pjesët e tyre për ngrohjen e duhanit dhe/ose 

zëvendësuesve të duhanit me qëllim të thithjes, produktet e duhanit për qëllime të nxehjes, 

duhan, artikujve të duhanpirësve, shkrepëse   

 

 

 

(111)  24694 

(151)  27/03/2019 

(181)  07/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/727 

(591)  Ngjyra e Zeze, Ngjyra e bardhe 

(732)  N.P.T. " Kamila "  SH.P.K Malësi e 

Re/Prizren Kodi Postar : 20000, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

(540)   
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(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; miellidhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalta, melasa; tharmi, 

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

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre 

   

 

 

(111)  24622 

(151)  14/03/2019 

(181)  07/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/729 

(732)  British Broadcasting Corporation 

Broadcasting House Portland Place 

London  W1A 1AA, GB 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  micro:bit 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuter; harduer kompjuterik dhe softuer dhe pjesë dhe aksesoret e tyre të 

përfshira në këtë klasë; njësit shtesë periferike te kompjuterëve; harduer kompjuterik; 

kompjuter personal; kompjuter për mbajtje në dorë; mikro kompjuteret; pajisjet interface 

(nderfaqesore) për rrjetet kompjuterike; programet kompjuterike; interface (nderfaqesore) 

për kompjuter; softuer kompjuterik që shkarkohen; programe kompjuterike që shkarkohen; 

mounts (pajisje përcjellëse ) për qarqet e integruara dhe mikroprocesorët; memorie flash; 

karta memorie flash; USB stik ( pajisje për memorie); karta SD; lojëra kompjuterike; 

pajisje flash USB; mikroprocesorët; borde memorie; tastierë; kabllot; modem; drajverët  

(programe) solid state; kontrolluesit nga distanca për kompjuter; tabelat me qarqe; tabelat 

me qarqe  te integruara; buses për kompjuter; portat për kompjuter; kartat shpërndarëse 

kompjuterike, magnetike; optike, dhe materiale elektronike për ruajtje e të dhënave dhe 

pajisje; pajisje kompjuterike memorie; bateri; mbushës baterie; mbushës USB; mbushës 

bazik; sistemet e pozicionimit global; pajisjet e komunikimit; aparate për ruajtjen e të 

dhënave; këllëf për kompjuter; pjesë dhe aksesore pre telefonat mobil; çanta dhe këllëf të 

përshtatura  ose forma për mbajtjen e kompjuterëve tabletë, kompjuterët notbook(fletore), 

kompjuter për mbajtje në dorë, asistent digjital personal, organizuesit elektronik dhe 
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mbajtësit e shënimeve elektronik; programet kompjuterike për qasje, shfletimi dhe kërkimi 

on-line  i të dhënave në internet; sistemet operative softuerik; aplikacionet softuerik; 

softuerët për sinkronizimin e të dhënave; programe për zhvillimin e veglave; vegla 

softuerike për  kompjuterët desktop(tavoline ); softuer për enkriptimin e të dhënave; softuer 

për të analizimin dhe për kthimin e të dhënave; softuer kompjuterik për përdorim në lidhje 

me menaxhimin e dokumenteve, menaxhimin e dosjeve, dhe menaxhimin e të dhënave; 

softuer për ruajtjen e sistemeve  kompjuterik dhe ruajtjen e të dhënave; softuer për 

telekomunikacion dhe komunikim përmes rrjeteve të komunikimit lokal ose global, duke 

përfshi internetin, intranetin, ekstranet, televizion, komunikimi mobil, celular dhe rrjet 

satelitor; softuer për qasje në rrjetet e komunikimit përfshirë internetin; softuer për 

platformat e medieve sociale; softuer kompjuterik për të mundësuar ngarkimin, shkarkimin, 

qasje, postimin, ekspozimin, etiketimin, blogim, streaming, lidhjen, shpërndarjen ose 

ofrime të ndryshme për  mediet elektronike ose informacione nëpërmjet kompjuterëve dhe 

rrjetet të komunikimit; softuer për telefonat mobil dhe aplikacionet portative kompjuterike; 

materialet instruktive lidhur më të lartpërmendurat; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

mësipërme; përdorim i manualit për lexim  në formë elektronike, të lexueshme në makinë 

ose forma e  lexueshme kompjuterike   

41   Edukim; ofrim i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; shërbime 

bamirëse për qëllime të edukimit dhe trajnimit; organizimi i aktiviteteve sportive dhe 

kulturore për qëllime bamirëse; aranzhimi dhe drejtimi e konferencave dhe seminareve; 

shërbimet e edukimit në lidhje me kompjuterë; publikimi i librave; teksteve dhe revistave; 

prodhimin e materialeve të kursit të shpërndarja në seminare; ekspozita dhe klasa; ofrim 

on-line i publikimeve elektronike, jo te shkarkueshme; publikim elektronik i librave , 

manuale dhe revista on-line; zhvillimi dhe realizimi i programeve edukative në lidhje me 

kompjuterët; organizim i kuzeve; organizim i konferencave; organizimi i garave; 

organizimi për studentët për të marrë pjesë në aktivitete edukative;  

organizimi i veprimtarive bamirëse edukative dhe ngjarjeve; prodhimi dhe prezantimin e 

programeve televizive, filmave, incizime zanore dhe video incizime dhe programe 

kompjuterike; organizimin, prodhimin dhe prezantimin e shfaqjeve dhe ngjarjeve dhe 

participimi i audiencës në ngjarje; ofrim u shërbimeve për lojëra  në formën on-line nga një 

rrjet kompjuterik; shërbimet udhëzuese në fushën kompjuterike; shërbimet e mësimdhënies 

dhe shkollimit në fushën e kompjuterëve; mësime on-line në fushën e kompjuterëve; ofrim 

i video udhëzimeve në fushën kompjuterike; publikime on-line në lidhje me kompjuterët; 

ofrim on-line të informacioneve elektronike dhe publikime (jo të shkarkueshme) lidhur me 

kompjuterët; publikimin e revistave elektronike dhe logot ueb, gjenerimin e përdoruesve të 

shfaqur ose  përmbajtjen specifike; ofrim webinars (seminar përmes internetit) në fushën e 

kompjuterëve   

42   Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterik; hulumtimi dhe  

zhvillimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterik; shërbime përkrahëse dhe konsultative 

për dizajnimin dhe zhvillimin e sistemeve kompjuterike, baza e të dhënave dhe 

aplikacioneve; instalimi, mirëmbajtja, dhe riparimi i softuerëve kompjuterik; programimi i 

softuerëve kompjuterik; dizajnimi dhe zhvillimi i kompjuterëve; periferikësh kompjuter, 

media kompjuterike, pajisje memorie për kompjuter, pajisjet digjitale për ruajtjen e të 

dhënave dhe sistemet, drajvera (programe ) për hard disk, drajvera (programe )  për solid 

state disk, drajvera (programe )  për  diskat miniaturë të fiksuar, dhe diske ruajtëse 

kompjuterike; informacione teknike në lidhje me harduerin kompjuterik ose softuerin i 
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ofruar on-line nga një rrjet kompjuterik global ose në internet; analiza e sistemeve 

kompjuterike; shërbime te programimeve kompjuterike; krijimi dhe mirëmbajtja e ueb 

faqeve; shërbime aplikative për shërbimin e  provaderëve (ASP); shërbime kompjuterike, 

përkatësisht, krijimin e komuniteteve virtuale për përdoruesit për të marrë pjesë në 

diskutime dhe forume, angazhime sociale, rrjetit të biznesit dhe komunitetit dhe 

shpërndarja e informacioneve, fotografive dhe video, informacion, shërbimet këshilluese 

dhe konsulente në lidhje me të gjitha të më lartë cekura; shërbime on-line të 

informacioneve teknike dhe shërbime teknike  të informacionit për bazën e të dhënave në 

lidhje me kompjuterët   

 

 

 

(111)  24724 

(151)  02/04/2019 

(181)  08/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/730 

(300)  87/902725  01/05/2018  US 

(732)  Choice Hotels International, Inc. 

(a Delaware Corporation) 

 1 Choice Hotels Circle, Rockville, Maryland 

20850, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbimet e hoteleve dhe moteleve; shërbimet e rezervimit të hoteleve dhe 

moteleve për të tjerët; shërbimet online të rezervimit të hoteleve dhe moteleve për të tjerët   

 

 

 

(111)  24607 

(151)  12/03/2019 

(181)  11/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/732 

(732)  SCAM S.p.A.  STRADA BELLARIA 

164 - Frazione S. MARIA MUGNANO  

41126 MODENA MO, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  VIGNAFRUT 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate polenizuese/fertilizuese; Plehra   
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(111)  24616 

(151)  13/03/2019 

(181)  11/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/733 

(732)  SCAM S.p.A.  STRADA BELLARIA 

164 - Frazione S. MARIA MUGNANO  

41126 MODENA MO, IT 

 
 

(540)  BELFRUTTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate polenizuese/fertilizuese; Plehra   

 

 

 

(111)  24793 

(151)  23/04/2019 

(181)  12/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/752 

(300)  30 2018 102 651.6/30  08/03/2018  

DE 

(732)  LSG Lufthansa Service Holding AG,  

Dornhofstrasse 38, 63263 Neu-Isenburg, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  EVERTASTE 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Sallate frutash; supa; sallatë perimesh   

30   Miell; miell elbi; miell fasule; biskota; keksë; bukë; rrollata; burritos (tortilë e 

mbështjellë rreth me  mbushjeje, zakonisht me fasule ose me mish të prerë ose të copëtuar); 

ëmbëlsira; hamburger me djathë [sandviçë]; mouse çokollatë; pite me mish; ushqimet e 

përgatitura me bazë brumërash; pasta; pite; pica; quiches (pjekur ne flake me një mbushje  

te trashë me aromë veze); sandviçë; tart   

35   Aranzhimi dhe shpërndarja e mostrave reklamuese; rregullimi dhe lidhja e 

transaksioneve komerciale për persona tjerë; negocimi i kontratave te biznesit për te tjerët; 

promovimi i shitjeve për te tjerët; shpërndarja i produkteve ushqimore, ushqimeve luksoze 

dhe alkoolit, si dhe ushqime te përgatitura te ngrohta, ftohta dhe ngrira    

39   zhvillimin dhe shpërndarjen e koncepteve të ambalazhimit(letër mbështjelljeve) për 

ushqim dhe ushqime luksoze dhe alkool; zhvillimin dhe shpërndarjen e koncepteve për 

prodhimin dhe shpërndarjen e mbështjellësve(letër mbështjellëseve) për ushqime dhe 

ushqime luksoze dhe alkool   

40   Ngrirja e ushqimeve; prodhimi i ushqimit,  ushqim luksoz dhe alkool si dhe ushqime te 

gatshme te ngrohta, ftohta dhe ngrira;  zhvillimi dhe shpërndarja e koncepcioneve për 

prodhimin dhe shpërndarjen e ushqimit , ushqimeve luksoze dhe alkoolit   

43   shërbimet e furnizimit me ushqim,  sidomos ne aeroplanë, trena, hotele,shitore te 
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shitjes me pakicë dhe restorante   

 

 

 

(111)  24762 

(151)  17/04/2019 

(181)  12/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/754 

(732)  ANAND INTERNATIONAL 76 

A&B Govt. Indl Estate, Charkop Kandivali . 

(West) Mumbai – 400067, IN 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DIGNO 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Stilolapsa , Instrumente shkrimi, letër, letër paketimi, letër transparente, 

pergamenë letër, gjëra botuese, libra, broshura për shënime, zarfe, dosje, materialet lidhëse, 

etiketat, tabelat reklamuese të bëra prej letre ose prej kartoni, letër me mbishkrime lartë , 

fletëpalosje, vizitë karta, kartolina urimi, broshura, karton për karta, artikuj për kartonët e 

kartave, najloni ose çanta e të përdorshme  për paketim, mbështjellëse plastike të mbushura 

me ajër për paketim ose mbështjellje, fletushkë reklamimi, revista, revista e ilustruar për 

fëmijët, gazeta, set artikuj për shkrim, gomë fshirëse, mprehës(elektrike ose jo elektrike), 

vizore, lapsa, shënues, korrektor(mbulues i shkrimit)   

 

 

 

(111)  24830 

(151)  25/04/2019 

(181)  13/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/757 

(591)  E zezë, e bardhë dhe e hirit 

(732)  Diamond Quest Ltd OMC Chambers, 

P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, British 

Virgin, IS 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani; artikujt e duhanpirësve; shkrepësa; cigare; kuti  cigaresh; filtra të 

cigareve; mbajtësit e cigareve; letër cigare; këshilla për cigaret; fletushka për mbajtësit e 

cigareve; gypat e duhanit (llulla); cigarlluk; puro; tavëll për duhanpirësit (taketuke); 
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çakmak (shkrepësa) për duhanpirësit   

 

 

 

(111)  24814 

(151)  24/04/2019 

(181)  13/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/761 

(591)  E kaltër, e bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

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

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

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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

   

 

 

(111)  24816 

(151)  24/04/2019 

(181)  13/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/762 

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

e verdhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd 

 4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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

 

 

 

(111)  24818 

(151)  25/04/2019 

(181)  13/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/763 

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

hapur dhe e kaltër e mbyllur 

(732)  Euro Games Technology Ltd 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

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

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

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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

 

 

 

(111)  24822 

(151)  25/04/2019 

(181)  13/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/764 

(591)  E kaltër dhe e bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 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   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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

   

 

 

(111)  24823 

(151)  25/04/2019 

(181)  13/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/765 

(591)  E kaltër, e verdhë, e gjelbër, portokalli 

dhe e zezë 

(732)  Euro Games Technology Ltd 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

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

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

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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

 

 

 

(111)  24824 

(151)  25/04/2019 

(181)  13/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/766 

(540)   
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(591)  E kuqe dhe e verdhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

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

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

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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

 

 

 

(111)  24825 

(151)  25/04/2019 

(181)  13/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/767 

(591)  E kuqe, e verdhë, portokalli,  e kaltër e 

hapur, e kaltër e mbyllur, e gjelbër dhe 

ngjyrë vjollce 

(732)  Euro Games Technology Ltd 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

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

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

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   
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(111)  24827 

(151)  25/04/2019 

(181)  13/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/768 

(591)  E kuqe, e verdhë, portokalli,dhe e 

gjelbër 

(732)  Euro Games Technology Ltd 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

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

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

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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

 

 

 

(111)  24812 

(151)  24/04/2019 

(181)  13/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/769 

(591)  E kuqe, e verdhë, e gjelbër dhe e kaltër 

e hapur 

(732)  Euro Games Technology Ltd 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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

 

 

 

(111)  24810 

(151)  24/04/2019 

(181)  13/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/770 

(591)  E kuqe dhe e verdhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

BG-1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

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

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

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

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

  

 

 

 

(111)  24758 

(151)  15/04/2019 

(181)  18/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/780 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 – 18 61118 Bad Vilbel, DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 

(540)  PROBIELLE 
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(511) 5   Preparate farmaceutike medicionale  dhe veterinare; preparatet sanitare për 

qëllime mjekësore; ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar; ushqim për foshnje; shtesa diete për njerëz dhe kafshë; allçi, materiale për 

fashim; materialet dentare për gjurmë; dyllë dentar; dezinfektantët; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide; herbicidet      

 

 

 

(111)  24767 

(151)  18/04/2019 

(181)  19/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/782 

(732)  SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 104-

0061, JP 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Enë për kozmetikë dhe tualet; kuti paketimi industrial të qelqit për kozmetikë; 

aparatet për heqjen e grimit; aplikues për kozmetikë 

  

 

 

 

(111)  24788 

(151)  23/04/2019 

(181)  19/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/783 

(591)  E kalter, Gold/ari, Teget, E bardh 

(732)  Bajram Krasniqi Hotel International 

Prishtina sh.p.k Rruga.SHKUPI, PN- 

Veternik/ 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Bajram Krasniqi  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm   
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(111)  24813 

(151)  24/04/2019 

(181)  19/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/786 

(732)  Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5 

 
 

(540)  CONCOR COR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe sanitare; substanca dietike të përshtatura për medicine   

 

 

 

(111)  24829 

(151)  25/04/2019 

(181)  20/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/787 

(591)  E zezë dhe e bardhë   

(732)  KİĞILI GİYİM TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Şekerpınar Mahallesi Otomotiv 

Caddesi No:3 Çayırova/KOCAELİ , TR 

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë të papërpunuar ose gjysmë të punuar dhe lëkurë shtazore, imitime të 

lëkurës, lëkurë të fortë, lëkure që përdorën për veshje. Mallrat e bëra prej lëkure, imitimet e 

lëkurës ose materialeve të tjera, të projektuara për mbajtjen e sendeve, të përfshirë në këtë 

klasë; çanta, kuleta, kuti dhe trungje prej lëkure ose lëkure të forta; bufetë, trungje 

[valixhe], valixhe. Çadra; ombrella; çadrat e diellit; bastunët (shkopinj në këmbë). 

Kamxhit, shfrytëzohet; kuaj; yzengji, shiritat prej lëkure (takëme kuajsh)   

25   Veshje, duke përfshirë veshje të brendshme dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve 

mbrojtëse për qëllime speciale, çorape, këpucë, kapelë   

35   Reklama, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; duke sjellë së bashku, për të 

mirën e të tjerëve, të një shumëllojshmërie mallrash, lëkure të papërpunuara ose gjysmë të 

përpunuara dhe lëkurat e kafshëve, imitimet e lëkurës, lëkurën e fortë, lëkurën e përdorur 

për veshje, mallrat e lëkurës, imitimet e lëkurës ose të tjera materialet e dizajnuara për 

mbajtjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë, çanta, kuleta, kuti dhe trungje prej lëkure ose 

lëkure të forta, kuti të çelësave, trungje [valixhe], valixhe. Çadra, mbathje, ombrella, çadra 

për diell, bastunët (shkopinj në këmbë), kamxhi, shirita, shiritat prej lëkure (takëme 
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kuajsh), veshmbathje, duke përfshirë veshje të brendshme dhe veshje të jashtme, përveç 

veshjeve mbrojtëse, çorape, këpucë, kapele dhe blerjen e këtyre mallrave, këto shërbime 

mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, degët e shitjes me shumicë, nëpërmjet 

mjeteve elektronike ose porositur me postë përmes katalogëve   

 

 

 

(111)  24821 

(151)  25/04/2019 

(181)  20/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/788 

(300)  716358  22/12/2017  CH 

(732)  Davidoff & Cie SA rue de Rive 2 

 1200 Genève, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të 

duhanit asnë nga to nuk janë për përdorim mjekësor ose shërues; cigare; cigare elektronike; 

lëngje për cigare elektronike; produkte për duhanpirës; çakmakë për cigare; taketuke; 

shkrepëse 

 

 

 

(111)  24809 

(151)  24/04/2019 

(181)  20/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/789 

(732)  VINARIJA ČITLUK d.d.  Čitluk 

Kralja Tomislava 28 Čitluk, BA 

(740)  Gazmend Pallaska "Pallaska & 

Asociates" L.L.C.  Bulevardi Nena Tereze 

47/5, Prishtinë 

 
 

(540)  TEUTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verëra (Vena)   
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(111)  24779 

(151)  18/04/2019 

(181)  20/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/790 

(732)  Wirecard AG Einsteinring 35 

85609 Aschheim, DE 

(740)  Gazmend Pallaska "Pallaska & 

Asociates" L.L.C.  Bulevardi Nena Tereze 

47/5, Prishtinë 

 
 

(540)  WIRECARD 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisje e instrumente elektrike, elektronike dhe optike, dhe pjesët përkatëse për 

regjistrimin, procesimin pranimin, transmetimin, dërgimin, ruajtjen, shkëmbimin dhe 

nxjerrjen e mesazheve, imazheve, fjalimeve dhe të dhënave (të përfshira në këtë klasë); 

mbajtës të të dhënave që përmbajnë softuer kompjuterik të regjistruar, në veçanti mbajtës 

magnetik dhe optik të të dhënave që përmbajnë softuer kompjuterik, në veçanti softuer 

aplikacionesh, softuer të sistemeve operative, softuer databaze, softuer të kodimit të të 

dhënave, softuer të dekodimit të të dhënave dhe softuer për procesimin e nënshkrimeve 

digjitale; makina llogaritëse, pajisje për procesimin e të dhënave dhe kompjuterë e pjesët 

përkatëse; komponentë elektronik aktiv dhe pasiv, në veçanti komponentë gjysmë-përçues 

të integruar dhe të pa-integruar; pllaka qarkore me apo pa komponentë elektronik   

36   Shërbime të sigurimit; informata për sigurim; klering, në veçanti kleringu i kredit-

kartave ndërkombëtare dhe kleringu i debitit direkt   

42   Programim kompjuterësh, në veçanti programimi i softuerëve kompjuterik dhe 

koleksioneve të moduleve softuerike kompjuterike; përmirësimin dhe mirëmbajtjen e 

softuerëve kompjuterik dhe koleksioneve të moduleve softuerike kompjuterike; shërbime të 

shkëmbimit elektronik ndërmjet rrjeteve kompjuterike (qendra e kleringut), përkatësisht 

shtimi i të dhënave të automatizuara (në kuptim të shtimit apo transferimit), konvertimi i të 

dhënave në një formë/strukturë pranues-vartës (duke përjashtuar ndryshimin fizik) dhe/ose 

koordinimin e të dhënave (në kuptimin e një analize teknike); krijimin, zhvillimin, 

finalizimin dhe mirëmbajtjen e databazave kompjuterike; analiza të sistemeve teknologjike 

informative; analiza teknike të informatave mbi validitetin dhe qëndrueshmërinë; evaluimin 

dhe inspektimin e sistemeve teknologjike informative; konsulencë sa i përket aspekteve 

teknike të sistemeve teknologjike informative; shërbimet e një inxhinieri të teknologjisë 

informative; shërbime të programimit kompjuterik; lëshimi me qira dhe lizing i sistemeve 

teknologjike informative, përkatësisht, shërbime konsultative programimi dhe teknike dhe 

aplikimi teknik i planifikimit sa i përket zgjidhjeve të bazuara në IT; dhënia me qira, lizingu 

i softuerëve kompjuterik dhe i databazave kompjuterike te palët e treta mbi bazën e një 

marrëdhënie kontraktuale; lizingu i sistemeve teknologjike informative, duke përfshirë 

sisteme kompjuterike, te palët e treta mbi bazën e ndonjë kontrate   
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(111)  24817 

(151)  24/04/2019 

(181)  20/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/797 

(300)  17/4414391  20/12/2017  FR 

(732)  MR BRICOLAGE 1 rue Montaigne  

45380 La Chapelle Saint Mesmin, FR 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet e përdorura në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë sintetike të 

papërpunuara; plastika të papërpunuara; plehra (natyrale dhe artificiale); përgatitjet 

fertilizuese; plehrash; mulch (plehra bio si gjethe të rëna/kalbura); humus dhe veshje 

humusi të sipërme; tokë (dheu) për rritje; toka bazike-kryesore dhe humus dhe plehrat; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; prezervante lulesh; përgatitje për kondicionimin 

e tokës; materiale filtruese (substanca minerale dhe bimore); kompozime kimike për 

trajtimin e ujit; ngjitëse të përdorura në industri; kripëra për qëllime industriale; preparatet 

zbardhuese [decolorants] për qëllime industriale; pastrues të oxhaqeve, kimike; ngjitëse për 

përdorim në industri; kimikate për saldim (bashkim); gazërat mbrojtëse për saldim me 

shkrirje; fluksi i saldimit; përzierje plehrash (pleh, pozzolana)   

2   Bojra, vernik (përveç vernikut - bojrave izoluese); llaqet (bojëra); perzervativë kundër 

ndryshkut dhe kundër shkatërrimit të drurit; ngjyrues; mordantët (jo për metalet ose për 

farëra); rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktura, 

dekoratorë, printerë dhe artistë; mbështjellës; ngjyra kundër zjarrit; bojra bakterike; ngjyra 

për ngjyrosjen e rrobave dhe mbulesave për mobilje; përgatitjet për parandalimin e 

skatërrimit të drurit; ngjyra druri   

3   Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne lavanderi; preparate 

pastrimi, lustrimi, gërryerje dhe abrazive; dyll i dyshemesë; dyll lustrues; lëndë gërryese 

(përveç gërryese për përdorim dentar); hjekësit e ndryshkut; tretës ferkimi (pastrami); 

çbllokimi i tubave të kullimit (preparate për -); shampon për mbulesat e dyshemesë; 

preparate për heqjen e njollës; preparate për hjekjen masave gëlqerore  për qëllime 

shtëpiake; detergjentë të ndryshëm nga ata për  qëllime mjekësore dhe për përdorim në 

operacionet e prodhimit; vaj terpentinë për largim të yndyrës së tepërt; pastrues i ngjyrave; 

preparatet e larjes; letër lustruese; letër zmerile; largues i yndyrës së tepërt, përveç atyre që 

përdoren në proceset e prodhimit; letër emeri   

4   Vajra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; përthithës të pluhurit, kompozimet e 

lagështimit dhe lidhjeve; karburante (përfshirë benzinën për motorë) dhe ndriçuesit; qirinj 

dhe shkopinj për ndriçim; dru zjarri; gaz për ndriçim; naftë, e papërpunuar ose e rafinuar   

5   Preparate për shkatërrimin e kafshëve të dëmshme; herbicide; preparate antiparazitike; 

fungicide; herbicide; herbicide; pesticide; insekticide; mjete për refuzimin (largimin) e 
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insekteve; acaricidet   

6   Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; elementet e ndërtimit dhe të konstruktimit nga 

metalet; kabllot dhe telat jo elektrikë të metaleve të zakonshëm; zinxhirët e metaleve; vida, 

gozhda  dhe lloje bulonash prej metali; thumba prej metali; paisje metali; dorezat e derës 

dhe pullat metalike; dyer prej metali, përveç dyerve të automjeteve; korniza dyerësh 

metalike; korniza dyerësh metalike; ndalesa e derës së metalit dhe kornizave të dyerve prej 

metali; gardhe prej metali; ndarjet metalike [ndarjet]; bulona; çelësat e  

metaleve; bulona (mbyllës) të dritareve; pllaka  metalike për shtytje të dyerve; kunjat 

metalike; grepa (paisje metalike); kutitë, arka dhe kontejnerët prej metali; mbajtësit e 

rrobave prej metaleve; pllaka të dyshemesë prej metali; rrjetet e metaleve; rrjeta dhe trina 

(gërshetime) prej metali; pano metalike ndërtimi; mveshje metalike për mure (ndërtimi); 

portat prej metali; barrierat metalike; shkalle metalike; korniza skelash prej metaleve; 

shkelëse (shkallare) të metalta; shkallare ndihmëse; piketa (shkallash) prej metali; gypa dhe 

tuba prej metali; tubacione rrjedhëse të metalit dhe ventilave të kullimit (valvola); rrotullat 

jo metalike të metalit për zorrë fleksibël; rrotullat jo-mekanike dhe bobinat e mbështjelljes 

prej metali për zorrë fleksibël; mufat e tubave prej metali; bërryla të metaleve për tuba; 

lidhjet e metaleve për tubacione; kollare (shirit) e metalit për fiksimin e tubave; tubat e ujit 

dhe valvulat e tubave të ujit të metalta; mbrojtës i pemëve prej metali; sera të metaleve, të 

transportueshme; kuti për letra prej metali; tuba dhe gropa metalike për mbledhjen e ujit; 

shtëpiza kopshti nga metali; korniza ndëtimore metalike; kosha plehrash dhe kompostuesit 

e mbeturinave nga  metali; pikë kthese (bagllamë) prej metali; grille, kapak për dritare ; 

korniza dritaresh  metalike; ndalesa (kufizues) të dritareve prej metali; korniza dritaresh 

metalike; rrotëzat për ngritje të dritareve; pajisje metalike për dritare; dritaret prej metaleve; 

kurorat e kulmeve nga  metalet; Çelësat prej metaleve, jo elektrike; shenjat, jo-ndriçues dhe 

jo-mekanikë, prej metali; shufra metalike për saldim, tela për saldim (bashkim) prej metali, 

saldues argjendi, saldues ari; zile; dysheme pllakash prej metali; roleta natyre (të jashtëme) 

prej metali; panele kulmi prej metaleve; oxhak prej metali; pishina (noti -) (struktura 

metalike); panele dekorative (ndërtesa prej metali)   

7   Vegla makinerie; vegla (pjesët e makinave); motore dhe motorë me djegëje të 

brendshme (me përjashtim të mjeteve tokësore); lidhëset e makinës (jo elektrike) dhe 

komponentët e transmisioni (me përjashtim të mjeteve tokësore); vegla bujqësore të 

ndryshme nga ato që operojnë me dorë; makinat dhe mjetet e makinave për ndërtim dhe 

punë publike; makineri dhe vegla makinerish për punimin e metaleve, drurit ose plastikës; 

makinat dhe veglat e makinës për paketim dhe mbështjellje; makinat dhe mjetet e makinës 

për industrinë e tekstilit; makinat bujqësore dhe mjetet e makinës; makinat dhe mjetet e 

makinës për konstruktim, riparim, mirëmbajtje dhe instalim, në veçanti në fushat e 

ndërtimit, punëve publike, kopshtarisë, dekorim dhe montim (për brenda dhe të jashtë); 

makinat e thithjes për qëllime industriale; makinat e trajtimit industrial; pompat (makinat); 

shpuese (dore elektrike); makina prerëse (qethëse, krasitje); buldozerë; makina prerëse –

rrafshuese (makineri); xhuserë-juicer (makina për shtrydhjen e lëngjeve); ashensorë, përveç 

ski-ashensorëve; aparatet dhe makinat e pastrimit; makina klasifikimi për industrinë; sharrat 

(makina); robotë (makina); makineri printimi; makina shpuese; ashensorë [ashensorë]; kosa 

për kositje të barit (makina); spërkatëse (makina); lavatriqe me presion të lartë; makina për 

pastrim me avull; instalimet qendrore për pastrim me vakum; pastrimi (makineri dhe 

aparate për -), elektrike; mbajtësit e burgijave (pjesët e makinerive); rrotat  mprehëse 

(disqet) (pjesët e makinerive); tehet e sharrave (pjesë e makinave); makinat për planifikim; 
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çekane (pjesët e makinerive); çekiçë elektrikë; çekiçë pneumatikë; çekiçë me fuqi; armë 

elektrike ngjitëse; aparat saldimi me gaz; pajisjet e saldimit me gaz; saldator  

elektrik; makina gozhdimi (çekiç pneumatic); gypa dhe tuba për kaldaja (pjesët e 

makinave); pompa për instalimet e ngrohjes; pompat të cilat janë pjesë të makinave; 

gjeneratorë; mullinj për bluarje; makina vidhosjeje; makina gërryerje (hjekjen e ngjyrave); 

makina perforuese; makinat për përpunimin  e përfundimeve; makineritë e përpunimit të 

drurit; pompat elektrike dhe termike; aparat elektrik për saldim; elektroda elektrike të 

saldimit; elektroda për saldim; llampat e saldimit   

8   Vegla dore dhe pajisje (me dorë) për bujqësinë, kopshtarinë dhe DIY (bene vet-do it 

yourself); shati dy krahësh; shytnit; kthetrra-grabuja (mjete); pirunj; mbledhës (mjete dore); 

lopata; lopata (mjete dore); lopata (mjete dore); shytni [mjete dore]; mjet për thyerje 

(mjete); shati [mjete dore]; mbjellësit (mjetet); shpërndarësit (vegla); makinë rrafshimi 

(cilindër) për lëndinë; kosa për kositje (instrumente dore); vaporizues (mjete dore); krasitës 

për pemë; gërshërë për prerje; thika, jo elektrike; gërshërë jo-elektrike (vegla); gërshërë për 

metal; prerëset e gardhiqeve (instrumentët e dorës); draper dhe kosa; gërmues dheu (vegla 

dore); mjetet e shartimit (mjete dore); hanxharë; sharrat (veglat) dhe tehet e sharrave (pjesët 

e mjeteve); rripat e mjeteve (mbajtësit); pincë; pincë; çelësat (mjete); çekiçe (mjete); thika 

qilimash; thikat (përveç thika elektrike dhe kirurgjikale); çezmat-tapat (veglat e dorës); 

mbajtësit e shpuarësve (mjete dore); pirunjë dhe lugë; armë e ftohtë; vegla dore për 

kopshtarinë (me dorë); vegla dore dhe pajisje (me dorë) për hidraulik; vegla dore dhe 

pajisje (me dorë) për pllaka; kositëse e barit (instrumente dore); zdrukth; tehet  e zdrukthit; 

mistri; vegla për vendosjen  e nitneve dhe kunjave-rivetera (vegla dore); aparat jo-elektrike 

të saldimit   

9   Aparatet dhe instrumentet e për matje dhe peshim; aparatet dhe instrumentet për 

përcjelljen, komutimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë 

elektrike; transformatorët elektrik; transformatorët elektrik; bateritë; telat elektrikë; relejat 

elektrike; mbështjellësit për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; doreza mbrojtëse 

për kopshtarinë dhe DIY-Do It Yourself; pajisjet mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve; siguria e tarracave; alarmet; alarmet fishkëllues; këmbanat (pajisjet 

paralajmëruese); zilet e dyerve elektrike; butonat për zile; detektorë; detektorët e tymit; 

aparat për shuarjen e zjarrit; sinjalet shkëlqyese ose mekanike; sinjalet me ndriçim për 

automjetet; sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; 

transmetues të sinjaleve elektronike; linjat e plumbit-për lavjerrs; shilingë pingule-lavjerrës; 

helmetat e saldimit; aparat ndërlidhës; interfoni; telefonat me video; telefonat celularë; 

resiver të telefonave; resiver të telefonave; transmetuesit e telefonit; telat e telefonit; doreza 

(hands free) për telefonat; përpunimi i të dhënave dhe aparatet kompjuterike; aparat për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; elektroda   

11   Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, gatim, ftohje, tharje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; aparat për kondicionim ajri; aparat për pastrimin ose 

zbutjen e ujit, makineritë dhe instalimet; fountana; aparat filtrues të ujit; aparatet dhe 

makinat për pastrimin e ajrit; ndriquesit, kavanoza-mbajtëse të qirinjve;  

llampat e rrugëve; kandile; llamba; fenerë për ndriçim; poçe; dritat e tavanit; mbulesë 

(hijezues) për llambë; radiatorë; kaldaja; lavabo (bazene) për larjen e duarve  [pjesët e 

instalimeve sanitare]; enë zhytëse; dorë-larëse; rubinetat [faucets]; vaska; banja (Spa -) 

[enët]; pajisje për banjë; dushe; dollapët e ujit; zhytëse; bide; instalimet e ngrohjes; 

instalimet për ngrohjen e ujit; kaldaja e ngrohjes; ngrohësit e ujit; ngrohës për banjo; aparat 
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furnizues për kaldaja për ngrohje; tubat; kolektorët e shkallëzuar dhe tubat e kaldajave 

[tubat] për instalimet e ngrohjes; aparat për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta 

ose të gazta; aparat për ngrohje, elektrike; radiatorë të ngrohjes qendrore; dritat e murit   

16   Kalendarë; kartolina; postera; artikuj të pikturuar, të lyer me llak ose të riparuar me 

lustrim, kryesisht ngjitës; materialet e artistëve; afishe të dritareve; letër shkrimi (shkresëri); 

brushat e bojës; furçat (furçat bojë); letër dhe karton (të patrajtuara, gjysmë të gatshme ose 

për shkrim ose shtypje); letër ambalazhi; gjëra të shtypura; gjëra të shtypura; gazetat; 

albumet; libra; manualet [doracakët]; prospekte; manualet, katalogët; gdhendjet ose veprat 

litografike të artit; piktura (me korniza ose të pakorniza); piktuar me ngjyra uji; vizatimet; 

fotografitë; printerë; blloqe printimi; ngjitëse për shkresëri apo për qëllime shtëpiake; 

mbulesa te murit (ngjitës dekorativ); qese apo qeska (zarfat, xhep) prej letre ose plastike, 

për paketim   

17   Kauquku; gutaperka; gomë, e papërpunuar ose gjysëm e përpunuar; azbest; mika; 

plastika në formë të derdhur për përdorim në prodhim; materiale paketimi, ndalimi dhe 

izolimi; tubat fleksibël, jo prej metali; paketimi i papërshkueshëm nga uji ose izolues; 

paketimet e përbashkëta; ngjyrues dhe bojra izolues; qese dhe qeska (zarfe, xhep) prej 

gome, për paketim; materialet për paketim (material mbushës) prej gome ose plastike; 

mbulesa plastike për qëllime bujqësore; izolimi (fletë metalike për -); doreza, kaseta, 

pëlhura ose llaqe izoluese; rrëshirë artificiale ose sintetike (produkte gjysëm-të gatshme); 

fibra qelqi ose leshi për izolim; grykë (tubacion) kullimi; nyjet (lidhjet) dhe xhaketat, për 

tubat, jo prej metali; fije plastike për saldim (lidhje)   

19   Materiale ndërtimi (jo metalike); lëndë druri (lumber); dru për ndërtim; dru, gjysmë i 

përpunuar; prodhim druri; dru i lustruar; korniza për ndërtim, jo metalike; mbulesa jo-

metalike të kulmit; kornizat e dyerve; trarët (arbors); shtëpizat e kopshtit, jo prej metali; 

kasollet; maisonnetet (shtëpizat); muret anësore jo-metalike; pllaka, mbulesë me plloça; 

gardhe, rrjeta, shtylla, hapësira të hapura, pergola dhe porta, jo prej metali; elemente të 

jashtme dekorative dhe përfunduese, jo prej metali (materiale ndërtimi); tubat e ngurtë jo 

metalikë për ndërtim; tubat për ullukë, jo prej metali, tubat e shkarkimit, jo prej metali; 

ventilat e gypave të drenimit [valvola], jo prej metali ose plastike; skela jo metalike; oxhaqe 

(kamini) jo prej metali dhe pjesët përbërëse të tyre; mbulesa jo metalike; skermë për kafshë 

(rrethojë thuprash); veshje (materiale ndertimi); xham ndërtimi; xhami izolues 

(konstrukcion); dritare me xham; qelqe (vitrazh); beton; çimento; parket; dërrasat e 

parketeve; llajsne për fund të murit; pllaka dyshemeje, jo prej metali; veshja e murit, jo prej 

metali; tanker dhe puse, jo prej metali, për grumbullimin e ujit; kornizat e dritareve jo 

metalike; kornizat e dritareve jo metalike; dritare jo metalike; kornizë të dyerve, jo prej  

metali; kornizë të dyerve, jo prej metali; dyer jo metalike; shenjat, jo prej metali (jo-

ndriçues dhe jo-mekanike); roleta, jo prej metali e as plastike; derdhjet (ullukë) jo metalike, 

për ndërtim; oxhaqe, jo prej metali; pishina (noti -) (struktura jo metalike); panele 

dekorative (struktura jo metalike)   

20   Mobilje; dollapë kuzhine; mobilje për banjo; mobilje baresh; mobilje(kopshti) fushe; 

shezlone (shtretër për rrezitje); kutija nga druri apo plastika; kutija nga druri apo  

plastika; kafaze (shtëpiza) për shtazë shtëpiake; shporta; thurje kallami (për mobilje dhe 

karrika); mbajtëse të luleve (mobilje); piedestale për enët e luleve; shporta pikniku, jo nga 

metali; bobina për mbështjellje të fijeve (kalema), jo nga metali, jo mekanike, për tubacione 

fleksibile; kutija për  letra, jo nga metali apo punë muratori; tavolina (mobilje); konzolla 

(mobilje); pedestal  tavolina; fotele; karrika ( ulëse); stola (stools); ekrane-paravan 
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(mobilje); elemente për mobilje (jo nga metali); mbajtës (kuka) dhe shkopij për perde;  

shufra shkallësh; perde lëshuese për hijesim,  të mbyllta për dritare (shtëpija); perde 

hijesuese për dirtare (mobilje); perde nga thurjet e drurit  për dritare (mobilje);  gozhda,jo 

nga metali; jastëke; derdhje për korniza (korniza) pikturash; pasqyra; Burma (vida) jo 

metalike, kunja dhe bulona; këmbalec druvari; shkallë druri apo plastike; mbajtës të 

perdeve jo nga tekstili; tavolina pune dhe tavolina punëtorish- jo nga metali; rafte; paleta 

përdoruese, jo nga metali; dyer për mobilje; kosha plehrash nga druri apo plastika për 

zbërthim  dhe kompostuesit e mbeturinave; pllaka dekoruese (silueta nga druri apo  

plastike);  mbajtëse të peshkirave (orendi); dorëza  jometalike dhe dorëza të rrumbullakëta 

për dyer; dorëza për dyer nga kristali apo xhami (qelqi); varëse të rrobave, jo nga metali; 

rafte rrobash (mobilje); varëse rrobash, jo nga metali; varëse palltosh; produkte të thurura 

(shportarije); kontejner jometalik dhe puse për grumbullimin e ujit; paisje për dritare, jo 

metalike; valvula (ventila) për tubacione drenazhi,nga  plastika; mbajtës për korniza; kurora 

dekorative për korniza; rolete jo metalike të jashtme; pasqyra   

21   Enë shtëpiake apo enë kuzhine dhe enë, jo elektrike; krehër dhe shpuza; brushat (me 

përjashtim të atyre për pikturim); materialet për prodhimin e furçave; instrumentet e 

pastrimit, me dorë; pëlhura (lecka) për pastrim; vatë për pastrim; lesh çeliku; xham i 

papërpunuar ose gjysëm e punuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqëri [enët]; 

qelqe për pije; set tavoline, përveç thika, pirunjë dhe lugë; qeramikë; vazo; termos; 

tenxhere; kontejnerët e impiantit; enë lulesh (jo prej letre); korita e dritareve për lule; 

koritat (përveç koritave për përzierjen e llaçit); shishe; porcelani; enë balte; punime te artit, 

prej porcelani, terrakota ose qelqi; paisje për toalet dhe aksesorë; kovë e mbeturinave; 

akuariumi i brendshëm; kurthe insektesh; pajisjet e spërkatjes; shufrat e tubit për spërkatës 

të kopshtit; spërkatës; kanaçe për larje; koturr për zorrë; kova; mbajtësit për lule dhe bimët 

(organizimi i luleve); doreza për kopshtarinë; paisje për dathjen e çizmeve; lavaman 

(depozitë)   

22   Litarët (as gome, as për rekete tenisi, as instrumentet muzikore); varg; rrjetat e 

peshkimit, rrjetat për kamuflazh; tenda; pëlhurë e veshur me gomë; spango kopshti; 

mbushje dhe material mbushës (përveç gome ose plastikës); materiale të papërpunuara 

fibroze të tekstilit; çanta dhe qese (zarfe, xhep) të tekstilit, për paketim; thasë për 

transportin dhe ruajtjen e materialeve në grumbull (masë); kabllo jo metalike; materialet e 

paketimit (zbutjes, mbushjes), jo prej gome ose plastike; fibrat tekstile; tallash; sharrat e 

drurit; lesh i drurit; litarë (konopë)   

24   Perde; rrjetë; pëlhurë për grila dritaresh; mbulesa jastëku; çarçaf; mbulesa shtrati dhe 

tavolinash;  pëlhura për përdorim në tekstil; perde dushi të tekstilit ose të plastikës; material 

elastik i endur; tapeta muri nga tekstili; mbulesa muri vetë-ngjitëse (tapeta tekstilit)   

25   Përparëse; veshje, në veçanti veshje për kopshtari dhe DIY-Do It Yourself; çizme dhe 

këpucë; kapela   

27   Qilima; misheme (mbulesë) për derë; misheme; linoleum dhe materiale të tjera për 

mbulimin e dyshemeve ekzistuese (përveç pllakave dhe bojrave); misheme banjoje;  

tapeta të murit (jo nga tekstili); tapetë muri; pllaka qilimi (tepihu) për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; tapisonë; mbulesa ngjitëse muri (tapeta jo të tekstilit); tepiha për 

automobila; tufë bari artificial   

31   Produktet bujqësore, hortikulturore dhe pyjore (as të përgatitura as të përpunuara); 

kafshët e gjalla; frutat dhe perimet e freskëta; fara (kokrra dhe bimë); bimët e gjalla dhe lule 

natyrale; kokëza lulesh; ushqimet e kafshëve; malt; tufë bari natyral; krustace (guaca dhe 
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gaforre), të gjalla; shkurre; bimë fidane; pemë; fruta agrume, të freskëta; dru i papërpunuar; 

copëza druri për prodhimin e pulpës së drurit; bimë të thata për zbukurim; sanë (taxhi); 

mbulesë për mbrojtjen e bimës (mulch) 
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(511) 1   Kimikatet e përdorura në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë sintetike të 

papërpunuara; plastika të papërpunuara; plehra (natyrale dhe artificiale); përgatitjet 

fertilizuese; plehrash; mulch (plehra bio si gjethe të rëna/kalbura); humus dhe veshje 

humusi të sipërme; tokë (dheu) për rritje; toka bazike-kryesore dhe humus dhe plehrat; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; prezervante lulesh; përgatitje për kondicionimin 

e tokës; materiale filtruese (substanca minerale dhe bimore); kompozime kimike për 

trajtimin e ujit; ngjitëse të përdorura në industri; kripëra për qëllime industriale; preparatet 

zbardhuese [decolorants] për qëllime industriale; pastrues të oxhaqeve, kimike; ngjitëse për 

përdorim në industri; kimikate për saldim (bashkim); gazërat mbrojtëse për saldim me 

shkrirje; fluksi i saldimit; përzierje plehrash (pleh, pozzolana)   

2   Bojra, vernik (përveç vernikut - bojrave izoluese); llaqet (bojëra); perzervativë kundër 

ndryshkut dhe kundër shkatërrimit të drurit; ngjyrues; mordantët (jo për metalet ose për 

farëra); rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktura, 

dekoratorë, printerë dhe artistë; mbështjellës; ngjyra kundër zjarrit; bojra bakterike; ngjyra 

për ngjyrosjen e rrobave dhe mbulesave për mobilje; përgatitjet për parandalimin e 

skatërrimit të drurit; ngjyra druri   

3   Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne lavanderi; preparate 

pastrimi, lustrimi, gërryerje dhe abrazive; dyll i dyshemesë; dyll lustrues; lëndë gërryese 

(përveç gërryese për përdorim dentar); hjekësit e ndryshkut; tretës ferkimi (pastrami); 

çbllokimi i tubave të kullimit (preparate për -); shampon për mbulesat e dyshemesë; 

preparate për heqjen e njollës; preparate për hjekjen masave gëlqerore  për qëllime 

shtëpiake; detergjentë të ndryshëm nga ata për  qëllime mjekësore dhe për përdorim në 

operacionet e prodhimit; vaj terpentinë për largim të yndyrës së tepërt; pastrues i ngjyrave; 

preparatet e larjes; letër lustruese; letër zmerile; largues i yndyrës së tepërt, përveç atyre që 

përdoren në proceset e prodhimit; letër emeri   

4   Vajra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; përthithës të pluhurit, kompozimet e 

lagështimit dhe lidhjeve; karburante (përfshirë benzinën për motorë) dhe ndriçuesit; qirinj 

dhe shkopinj për ndriçim; dru zjarri; gaz për ndriçim; naftë, e papërpunuar ose e rafinuar   

5   Preparate për shkatërrimin e kafshëve të dëmshme; herbicide; preparate antiparazitike; 
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fungicide; herbicide; herbicide; pesticide; insekticide; mjete për refuzimin (largimin) e 

insekteve; acaricidet   

6   Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; elementet e ndërtimit dhe të konstruktimit nga 

metalet; kabllot dhe telat jo elektrikë të metaleve të zakonshëm; zinxhirët e metaleve; vida, 

gozhda  dhe lloje bulonash prej metali; thumba prej metali; paisje metali; dorezat e derës 

dhe pullat metalike; dyer prej metali, përveç dyerve të automjeteve; korniza dyerësh 

metalike; korniza dyerësh metalike; ndalesa e derës së metalit dhe kornizave të dyerve prej 

metali; gardhe prej metali; ndarjet metalike [ndarjet]; bulona; çelësat e metaleve; bulona 

(mbyllës) të dritareve; pllaka  metalike për shtytje të dyerve; kunjat metalike; grepa (paisje 

metalike); kutitë, arka dhe kontejnerët prej metali; mbajtësit e rrobave prej metaleve; pllaka 

të dyshemesë prej metali; rrjetet e metaleve; rrjeta dhe trina (gërshetime) prej metali; pano 

metalike ndërtimi; mveshje metalike për mure (ndërtimi); portat prej metali; barrierat 

metalike; shkalle metalike; korniza skelash prej metaleve; shkelëse (shkallare) të metalta; 

shkallare ndihmëse; piketa (shkallash) prej metali; gypa dhe tuba prej metali; tubacione 

rrjedhëse të metalit dhe ventilave të kullimit (valvola); rrotullat jo metalike të metalit për 

zorrë fleksibël; rrotullat jo-mekanike dhe bobinat e mbështjelljes prej metali për zorrë 

fleksibël; mufat e tubave prej metali; bërryla të metaleve për tuba; lidhjet e metaleve për 

tubacione; kollare (shirit) e metalit për fiksimin e tubave; tubat e ujit dhe valvulat e tubave 

të ujit të metalta; mbrojtës i pemëve prej metali; sera të metaleve, të transportueshme; kuti 

për letra prej metali; tuba dhe gropa metalike për mbledhjen e ujit; shtëpiza kopshti nga 

metali; korniza ndëtimore metalike; kosha plehrash dhe kompostuesit e mbeturinave nga  

metali; pikë kthese (bagllamë) prej metali; grille, kapak për dritare ; korniza dritaresh  

metalike; ndalesa (kufizues) të dritareve prej metali; korniza dritaresh metalike; rrotëzat për 

ngritje të dritareve; pajisje metalike për dritare; dritaret prej metaleve; kurorat e kulmeve 

nga  metalet; Çelësat prej metaleve, jo elektrike; shenjat, jo-ndriçues dhe jo-mekanikë, prej 

metali; shufra metalike për saldim, tela për saldim (bashkim) prej metali, saldues argjendi, 

saldues ari; zile; dysheme pllakash prej metali; roleta natyre (të jashtëme) prej metali; 

panele kulmi prej metaleve; oxhak prej metali; pishina (noti -) (struktura metalike); panele 

dekorative (ndërtesa prej metali)   

7   Vegla makinerie; vegla (pjesët e makinave); motore dhe motorë me djegëje të 

brendshme (me përjashtim të mjeteve tokësore); lidhëset e makinës (jo elektrike) dhe 

komponentët e transmisioni (me përjashtim të mjeteve tokësore); vegla bujqësore të 

ndryshme nga ato që operojnë me dorë; makinat dhe mjetet e makinave për ndërtim dhe 

punë publike; makineri dhe vegla makinerish për punimin e metaleve, drurit ose plastikës; 

makinat dhe veglat e makinës për paketim dhe mbështjellje; makinat dhe mjetet e makinës 

për industrinë e tekstilit; makinat bujqësore dhe mjetet e makinës; makinat dhe mjetet e 

makinës për konstruktim, riparim, mirëmbajtje dhe instalim, në veçanti në fushat e 

ndërtimit, punëve publike, kopshtarisë, dekorim dhe montim (për brenda dhe të jashtë); 

makinat e thithjes për qëllime industriale; makinat e trajtimit industrial; pompat (makinat); 

shpuese (dore elektrike); makina prerëse (qethëse, krasitje); buldozerë; makina prerëse –

rrafshuese (makineri); xhuserë-juicer (makina për shtrydhjen e lëngjeve); ashensorë, përveç 

ski-ashensorëve; aparatet dhe makinat e pastrimit; makina klasifikimi për industrinë; sharrat 

(makina); robotë (makina); makineri printimi; makina shpuese; ashensorë [ashensorë]; kosa 

për kositje të barit (makina); spërkatëse (makina); lavatriqe me presion të lartë; makina për 

pastrim me avull; instalimet qendrore për pastrim me vakum; pastrimi (makineri dhe 

aparate për -), elektrike; mbajtësit e burgijave (pjesët e makinerive); rrotat  mprehëse 
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(disqet) (pjesët e makinerive); tehet e sharrave (pjesë e makinave); makinat për planifikim; 

çekane (pjesët e makinerive); çekiçë elektrikë; çekiçë pneumatikë; çekiçë me fuqi; armë 

elektrike ngjitëse; aparat saldimi me gaz; pajisjet e saldimit me gaz; saldator elektrik; 

makina gozhdimi (çekiç pneumatic); gypa dhe tuba për kaldaja (pjesët e makinave); pompa 

për instalimet e ngrohjes; pompat të cilat janë pjesë të makinave; gjeneratorë; mullinj për 

bluarje; makina vidhosjeje; makina gërryerje (hjekjen e ngjyrave); makina perforuese; 

makinat për përpunimin  e përfundimeve; makineritë e përpunimit të drurit; pompat 

elektrike dhe termike; aparat elektrik për saldim; elektroda elektrike të saldimit; elektroda 

për saldim; llampat e saldimit   

8   Vegla dore dhe pajisje (me dorë) për bujqësinë, kopshtarinë dhe DIY (bene vet-do it 

yourself); shati dy krahësh; shytnit; kthetrra-grabuja (mjete); pirunj; mbledhës (mjete dore); 

lopata; lopata (mjete dore); lopata (mjete dore); shytni [mjete dore]; mjet për thyerje 

(mjete); shati [mjete dore]; mbjellësit (mjetet); shpërndarësit (vegla); makinë rrafshimi 

(cilindër) për lëndinë; kosa për kositje (instrumente dore); vaporizues (mjete dore); krasitës 

për pemë; gërshërë për prerje; thika, jo elektrike; gërshërë jo-elektrike (vegla); gërshërë për 

metal; prerëset e gardhiqeve (instrumentët e dorës); draper dhe kosa; gërmues dheu (vegla 

dore); mjetet e shartimit (mjete dore); hanxharë; sharrat (veglat) dhe tehet e sharrave (pjesët 

e mjeteve); rripat e mjeteve (mbajtësit); pincë; pincë; çelësat (mjete); çekiçe (mjete); thika 

qilimash; thikat (përveç thika elektrike dhe kirurgjikale); çezmat-tapat (veglat e dorës); 

mbajtësit e shpuarësve (mjete dore); pirunjë dhe lugë; armë e ftohtë; vegla dore për 

kopshtarinë (me dorë); vegla dore dhe pajisje (me dorë) për hidraulik; vegla dore dhe 

pajisje (me dorë) për pllaka; kositëse e barit (instrumente dore); zdrukth; tehet  e zdrukthit; 

mistri; vegla për vendosjen  e nitneve dhe kunjave-rivetera (vegla dore); aparat jo-elektrike 

të saldimit   

9   Aparatet dhe instrumentet e për matje dhe peshim; aparatet dhe instrumentet për 

përcjelljen, komutimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë 

elektrike; transformatorët elektrik; transformatorët elektrik; bateritë; telat elektrikë; relejat 

elektrike; mbështjellësit për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; doreza mbrojtëse 

për kopshtarinë dhe DIY-Do It Yourself; pajisjet mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve; siguria e tarracave; alarmet; alarmet fishkëllues; këmbanat (pajisjet 

paralajmëruese); zilet e dyerve elektrike; butonat për zile; detektorë; detektorët e tymit; 

aparat për shuarjen e zjarrit; sinjalet shkëlqyese ose mekanike; sinjalet me ndriçim për 

automjetet; sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; 

transmetues të sinjaleve elektronike; linjat e plumbit-për lavjerrs; shilingë pingule-lavjerrës; 

helmetat e saldimit; aparat ndërlidhës; interfoni; telefonat me video; telefonat celularë; 

resiver të telefonave; resiver të telefonave; transmetuesit e telefonit; telat e telefonit; doreza 

(hands free) për telefonat; përpunimi i të dhënave dhe aparatet kompjuterike; aparat për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; elektroda   

11   Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, gatim, ftohje, tharje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; aparat për kondicionim ajri; aparat për pastrimin ose 

zbutjen e ujit, makineritë dhe instalimet; fountana; aparat filtrues të ujit; aparatet dhe 

makinat për pastrimin e ajrit; ndriquesit, kavanoza-mbajtëse të qirinjve;  

llampat e rrugëve; kandile; llamba; fenerë për ndriçim; poçe; dritat e tavanit; mbulesë 

(hijezues) për llambë; radiatorë; kaldaja; lavabo (bazene) për larjen e duarve  [pjesët e 

instalimeve sanitare]; enë zhytëse; dorë-larëse; rubinetat [faucets]; vaska; banja (Spa -) 

[enët]; pajisje për banjë; dushe; dollapët e ujit; zhytëse; bide; instalimet e ngrohjes; 
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instalimet për ngrohjen e ujit; kaldaja e ngrohjes; ngrohësit e ujit; ngrohës për banjo; aparat 

furnizues për kaldaja për ngrohje; tubat; kolektorët e shkallëzuar dhe tubat e kaldajave 

[tubat] për instalimet e ngrohjes; aparat për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta 

ose të gazta; aparat për ngrohje, elektrike; radiatorë të ngrohjes qendrore; dritat e murit   

16   Kalendarë; kartolina; postera; artikuj të pikturuar, të lyer me llak ose të riparuar me 

lustrim, kryesisht ngjitës; materialet e artistëve; afishe të dritareve; letër shkrimi (shkresëri); 

brushat e bojës; furçat (furçat bojë); letër dhe karton (të patrajtuara, gjysmë të gatshme ose 

për shkrim ose shtypje); letër ambalazhi; gjëra të shtypura; gjëra të shtypura; gazetat; 

albumet; libra; manualet [doracakët]; prospekte; manualet, katalogët; gdhendjet ose veprat 

litografike të artit; piktura (me korniza ose të pakorniza); piktuar me ngjyra uji; vizatimet; 

fotografitë; printerë; blloqe printimi; ngjitëse për shkresëri apo për qëllime shtëpiake; 

mbulesa te murit (ngjitës dekorativ); qese apo qeska (zarfat, xhep) prej letre ose plastike, 

për paketim   

17   Kauquku; gutaperka; gomë, e papërpunuar ose gjysëm e përpunuar; azbest; mika; 

plastika në formë të derdhur për përdorim në prodhim; materiale paketimi, ndalimi dhe 

izolimi; tubat fleksibël, jo prej metali; paketimi i papërshkueshëm nga uji ose izolues; 

paketimet e përbashkëta; ngjyrues dhe bojra izolues; qese dhe qeska (zarfe, xhep) prej 

gome, për paketim; materialet për paketim (material mbushës) prej gome ose plastike; 

mbulesa plastike për qëllime bujqësore; izolimi (fletë metalike për -); doreza, kaseta, 

pëlhura ose llaqe izoluese; rrëshirë artificiale ose sintetike (produkte gjysëm-të gatshme); 

fibra qelqi ose leshi për izolim; grykë (tubacion) kullimi; nyjet (lidhjet) dhe xhaketat, për 

tubat, jo prej metali; fije plastike për saldim (lidhje)   

19   Materiale ndërtimi (jo metalike); lëndë druri (lumber); dru për ndërtim; dru, gjysmë i 

përpunuar; prodhim druri; dru i lustruar; korniza për ndërtim, jo metalike; mbulesa jo-

metalike të kulmit; kornizat e dyerve; trarët (arbors); shtëpizat e kopshtit, jo prej metali; 

kasollet; maisonnetet (shtëpizat); muret anësore jo-metalike; pllaka, mbulesë me plloça; 

gardhe, rrjeta, shtylla, hapësira të hapura, pergola dhe porta, jo prej metali; elemente të 

jashtme dekorative dhe përfunduese, jo prej metali (materiale ndërtimi); tubat e ngurtë jo 

metalikë për ndërtim; tubat për ullukë, jo prej metali, tubat e shkarkimit, jo prej metali; 

ventilat e gypave të drenimit [valvola], jo prej metali ose plastike; skela jo metalike; oxhaqe 

(kamini) jo prej metali dhe pjesët përbërëse të tyre; mbulesa jo metalike; skermë për kafshë 

(rrethojë thuprash); veshje (materiale ndertimi); xham ndërtimi; xhami izolues 

(konstrukcion); dritare me xham; qelqe (vitrazh); beton; çimento; parket; dërrasat e 

parketeve; llajsne për fund të murit; pllaka dyshemeje, jo prej metali; veshja e murit, jo prej 

metali; tanker dhe puse, jo prej metali, për grumbullimin e ujit; kornizat e dritareve jo 

metalike; kornizat e dritareve jo metalike; dritare jo metalike; kornizë të dyerve, jo prej  

metali; kornizë të dyerve, jo prej metali; dyer jo metalike; shenjat, jo prej metali (jo-

ndriçues dhe jo-mekanike); roleta, jo prej metali e as plastike; derdhjet (ullukë) jo metalike, 

për ndërtim; oxhaqe, jo prej metali; pishina (noti -) (struktura jo metalike); panele 

dekorative (struktura jo metalike)   

20   Mobilje; dollapë kuzhine; mobilje për banjo; mobilje baresh; mobilje(kopshti) fushe; 

shezlone (shtretër për rrezitje); kutija nga druri apo plastika; kutija nga druri apo  

plastika; kafaze (shtëpiza) për shtazë shtëpiake; shporta; thurje kallami (për mobilje dhe 

karrika); mbajtëse të luleve (mobilje); piedestale për enët e luleve; shporta pikniku, jo nga 

metali; bobina për mbështjellje të fijeve (kalema), jo nga metali, jo mekanike, për tubacione 

fleksibile; kutija për  letra, jo nga metali apo punë muratori; tavolina (mobilje); konzolla 
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(mobilje); pedestal  tavolina; fotele; karrika ( ulëse); stola (stools); ekrane-paravan 

(mobilje); elemente për mobilje (jo nga metali); mbajtës (kuka) dhe shkopij për perde;  

shufra shkallësh; perde lëshuese për hijesim,  të mbyllta për dritare (shtëpija); perde 

hijesuese për dirtare (mobilje); perde nga thurjet e drurit  për dritare (mobilje);  gozhda,jo 

nga metali; jastëke; derdhje për korniza (korniza) pikturash; pasqyra; Burma (vida) jo 

metalike, kunja dhe bulona; këmbalec druvari; shkallë druri apo plastike; mbajtës të 

perdeve jo nga tekstili; tavolina pune dhe tavolina punëtorish- jo nga metali; rafte; paleta 

përdoruese, jo nga metali; dyer për mobilje; kosha plehrash nga druri apo plastika për 

zbërthim  dhe kompostuesit e mbeturinave; pllaka dekoruese (silueta nga druri apo  

plastike);  mbajtëse të peshkirave (orendi); dorëza  jometalike dhe dorëza të rrumbullakëta 

për dyer; dorëza për dyer nga kristali apo xhami (qelqi); varëse të rrobave, jo nga metali; 

rafte rrobash (mobilje); varëse rrobash, jo nga metali; varëse palltosh; produkte të thurura 

(shportarije); kontejner jometalik dhe puse për grumbullimin e ujit; paisje për dritare, jo 

metalike; valvula (ventila) për tubacione drenazhi,nga  plastika; mbajtës për korniza; kurora 

dekorative për korniza; rolete jo metalike të jashtme; pasqyra   

21   Enë shtëpiake apo enë kuzhine dhe enë, jo elektrike; krehër dhe shpuza; brushat (me 

përjashtim të atyre për pikturim); materialet për prodhimin e furçave; instrumentet e 

pastrimit, me dorë; pëlhura (lecka) për pastrim; vatë për pastrim; lesh çeliku; xham i 

papërpunuar ose gjysëm e punuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqëri [enët]; 

qelqe për pije; set tavoline, përveç thika, pirunjë dhe lugë; qeramikë; vazo; termos; 

tenxhere; kontejnerët e impiantit; enë lulesh (jo prej letre); korita e dritareve për lule; 

koritat (përveç koritave për përzierjen e llaçit); shishe; porcelani; enë balte; punime te artit, 

prej porcelani, terrakota ose qelqi; paisje për toalet dhe aksesorë; kovë e mbeturinave; 

akuariumi i brendshëm; kurthe insektesh; pajisjet e spërkatjes; shufrat e tubit për spërkatës 

të kopshtit; spërkatës; kanaçe për larje; koturr për zorrë; kova; mbajtësit për lule dhe bimët 

(organizimi i luleve); doreza për kopshtarinë; paisje për dathjen e çizmeve; lavaman 

(depozitë)   

22   Litarët (as gome, as për rekete tenisi, as instrumentet muzikore); varg; rrjetat e 

peshkimit, rrjetat për kamuflazh; tenda; pëlhurë e veshur me gomë; spango kopshti; 

mbushje dhe material mbushës (përveç gome ose plastikës); materiale të papërpunuara 

fibroze të tekstilit; çanta dhe qese (zarfe, xhep) të tekstilit, për paketim; thasë për 

transportin dhe ruajtjen e materialeve në grumbull (masë); kabllo jo metalike; materialet e 

paketimit (zbutjes, mbushjes), jo prej gome ose plastike; fibrat tekstile; tallash; sharrat e 

drurit; lesh i drurit; litarë (konopë)   

24   Perde; rrjetë; pëlhurë për grila dritaresh; mbulesa jastëku; çarçaf; mbulesa shtrati dhe 

tavolinash;  pëlhura për përdorim në tekstil; perde dushi të tekstilit ose të plastikës; material 

elastik i endur; tapeta muri nga tekstili; mbulesa muri vetë-ngjitëse (tapeta tekstilit)   

25   Përparëse; veshje, në veçanti veshje për kopshtari dhe DIY-Do It Yourself; çizme dhe 

këpucë; kapela   

27   Qilima; misheme (mbulesë) për derë; misheme; linoleum dhe materiale të tjera për 

mbulimin e dyshemeve ekzistuese (përveç pllakave dhe bojrave); misheme banjoje;  

tapeta të murit (jo nga tekstili); tapetë muri; pllaka qilimi (tepihu) për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; tapisonë; mbulesa ngjitëse muri (tapeta jo të tekstilit); tepiha për 

automobila; tufë bari artificial   

31   Produktet bujqësore, hortikulturore dhe pyjore (as të përgatitura as të përpunuara); 

kafshët e gjalla; frutat dhe perimet e freskëta; fara (kokrra dhe bimë); bimët e gjalla dhe lule 
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natyrale; kokëza lulesh; ushqimet e kafshëve; malt; tufë bari natyral; krustace (guaca dhe 

gaforre), të gjalla; shkurre; bimë fidane; pemë; fruta agrume, të freskëta; dru i papërpunuar; 

copëza druri për prodhimin e pulpës së drurit; bimë të thata për zbukurim; sanë (taxhi); 

mbulesë për mbrojtjen e bimës (mulch) 

  

 

 

 

(111)  24820 

(151)  25/04/2019 

(181)  20/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/800 

(300)  74594/2018  13/06/2018  CH 

(732)  Davidoff & Cie SA  rue de Rive 2 

1200 Genève, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  REACH FOR MORE 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, qoftë i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të 

duhanit asnë nga to nuk janë për përdorim mjekësor ose shërues; cigare; cigare elektronike; 

lëngje për cigare elektronike; produkte për duhanpirës; çakmakë për cigare; taketuke; 

shkrepëse  

  

 

 

(111)  24819 

(151)  25/04/2019 

(181)  20/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/801 

(732)  Bora Creations S.L. 11, Calle 

Velázquez (Pto. de Andratx), 07157 Andratx, 

Baleares, ES 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  L.O.V 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë; Perfumeri; Kozmetikë dekorative; Produkte të kujdesit të lëkurës, të 

trupit dhe të thonjve; Përgatitjet për ngjyrosjen e flokëve, stilizimin e flokëve dhe produktet 

e kujdesit të flokëve; Parfume; Ujë aromatik për toalet; Ujë me parfum; Ujë Kolonje   
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(111)  24826 

(151)  25/04/2019 

(181)  22/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/809 

(591)  e zezë dhe e kaltër  

(732)  Lenzing Aktiengesellschaft Werkstr. 2 

4860 Lenzing, AT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate higjinike; Pambuk (lesh) për qëllime kozmetike; Shkopinj pambuku për 

qëllime kozmetike; Facoleta për një perdorim te mbushura me Kolojne; Faculetat e 

parfumuara; Faculeta për nje perdorim të mbushura me komponimet e pastrimit për 

përdorim në fytyrë; Faculeta për para pastrimit per zbutjen e fytyrës; Shami për para larjen 

e fytyres; Faculeta kozmetike per zbutjen e lekures; Faculeta të lagura për qëllime sanitare 

dhe kozmetike; Maska pastrimi për fytyrën; Përgatitjet për kujdesin e lëkurës ; faculetat e 

mbushura për pastrim [jo-ilaç, për përdorim tek njerzit]; Përgatitjet për kujdesin e trupit, jo 

mjekësor; Tualet për pastrimin e higjienës femërore; Preparate kozmetike për kujdesin e 

bukurise; Faculeta të mbushura me vaj esencial, për përdorim kozmetik; Faculeta të 

ngopura me preparate për heqjen e kozmetikes; Përgatitjet për heqjen e kozmetikës; 

Faculeta per pastrimin e fytyrees të mbushura me kozmetikë; Pastrues i thonjve 

[Kozmetikë]; Pastruesit e llakëve të thonjve; Preparate per vetë-rrezitje [kozmetike]; 

Deodorantët personalë; Faculeta për fëmijë; Krem për pastrimin e lëkurës [pa mjekim]; 

Krem anti-rrudha; Hidratues te lekures, jo të mjekuar; Maska te këmbëve për kujdesin e 

lëkurës; Maska të fytyrës; Pastrues me kokrra fytyre (Jo-mjekësore -); Pastrues te fytyrës 

[kozmetike]; Lares fytyre [kozmetike]; Maska dore për kujdesin e lëkurës; Kondicionerët e 

lëkurës; Maska e lëkurës [kozmetikë]; Kremrat per zbutjen e lëkurës për qëllime 

kozmetike; Kremra për kujdesin e lëkurës, përveç përdorimit mjekësor; Përgatitjet për 

heqjen e rrudhave të kujdesit të lëkurës; Krem për pastrimin e lëkurës; Locion për pastrimin 

e lëkurës; Pastrues të lëkurës [pa mjekime]; Maska të trupit; Përgatitjet për kujdesin e 

fytyrës; Pastrues të lëkurës [kozmetike]; Përgatitjet kozmetike për zbutjen e rrudhave për 

përdorim lokal të fytyrës; Fasho me përmbajtje krem kunder rrezitjes dhe bllokim te 

rrezeve te diellit për përdorim në lëkurë; Faculeta të ngopura me një pastrues të lëkurës; 

Pastrues me kokrra për pastrimin e fytyrës; Pastrues për kujdesin e lëkurës; Pastrues për 

pastrimin e lëkurës; Pastrues me kokrra për qëllime kozmetike; Maska per ngushtimin e 

poreve që përdoren si kozmetikë; Maska pastrimi; Maska kozmetike; Shtresa te holla per 

fytyre; Shampo; Preparatet e pastrimit dhe aromave; Pastrues për mobilje dhe dysheme; 

Përgatitjet për heqjen e yndyrnave; Pëlhura fshirëse te mbushura me një preparat pastrimi 

për pastrimin e xhamave të syve; Pëlhura të mbushura me detergjent për pastrim; Pëlhura të 

mbushura me preparate lustruese për pastrim; Peshqirë të para-zbutje të mbushura me 

detergjent për pastrim; Pëlhura të ngopura me detergjent për pastrim; Faculeta që 

përmbajnë preparate pastrimi; Përgatitjet lustruese; Përgatitjet për lyerje; Përgatitjet për 

lyerje; Çanta me aromë; Përgatitjet për zbutjen e pëlhurave; Zbutës pëlhure për lavanderi; 

Përgatitjet bluarëse   
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5   Fiber (Dietë -); Përeparate dentare dhe artikujt; Materiale për formimin e mases dentare; 

Materialet dentare për ndalimin e dhëmbëve; Materiale dentare për të bërë modele të 

dhëmbëve; Materiale dentare për dyfishimin e modeleve të dhëmbëve; Materiale për 

mbjelljen e dhëmbëve për përdorim dentar; Materiale pelhure për qëllime dentare; Rrëshirë 

dentare për ura të përkohshme, kurora dhe lustrim i jashtem; Materiale për riparimin e 

dhëmbëve; Materiale për proteza dentare; Materialet për dhëmbët artificiale; Materiale për 

ura dentale; Materiale për kurora dentare; Përgatitje farmaceutike për përdorim dentar; 

Materiale sintetike për përdorim dentar për mbushje; Materialet e përbëra dentare; Materiali  

për mbushje të dhëmbëve; Mastikë dentare; Artikujt absorbues për higjienën personale; 

Përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; Tamponet e alkoolit për qëllime mjekësore; 

Sanitizues për përdorim shtëpiak; Sanitizues; Pëlhurat e pastrimit të mbushura me 

dezinfektues për qëllime higjienike; Facoleta për përdorim mjekësor; Facoleta të mbushura 

me preparate antibakteriale; Shami per pastrim për sipërfaqet dezinfektuese; Deodorantët 

për veshje dhe tekstile; Deodorizers këpucësh; Materialet absorbuese të aromës; Përgatitjet 

neutralizuese të aromës për veshjet dhe tekstilet; Produktet higjienike femërore; Pelena 

letre per nje perdorim për mosmbajtje (per thithjen e lageshtise); Veshje sanitare; Pelena 

për mosmbajtje; Vate te gjirit- ne infermieri; Veshje sanitare; Pelena për mosmbajtje; 

Peshqir sanitar; Rripa për peceta sanitare [peshqir]; Vatet e ciklit menstrual; Fashat e ciklit 

menstrual; Pantallona sanitare; Pantollona te holle; Pantollonat e holle sanitar; Tamponet; 

Mbrojtese për bebet dhe mbrojtje nga lagjeshtia; Pelena për foshnjat; Pelena të foshnjave; 

Pelena të celulozit ose letrës; Pëlhurat të gatshëm të letrës dhe celulozës per fëmijë; Peceta 

ne form trekëndëshi [letër] për foshnjat; Fletëza të papërpunuara të letrës për mbrojtje nga 

lageshtia; Pantollona të celulozës për mbrojtje nga lageshtia; Pantollona per nje perdorim të 

celulozës si pelena; Pantollonat per nje perdorim si pelenat per mbrotjej nga lageshtia; 

Pantallona per nje perdorim të letrës për mbajtjen e foshnjeve nga lageshria; Pelena të 

përdorura prej letre për mbrojtje nga lageshtia; Pelena per një përdorim për not; Pelena të 

përdorshme për notim për fëmijët dhe foshnjat; Pantallona per nje perdorim për trajnim 

[pelena]; Peceta per nje perdorim per mbrojtje nga lageshtia; Peceta të formësuara të letrës 

për foshnjat; Shishe të shndritshme të celulozës për foshnjat; Rrobat per mbrojtje nga 

lageshtia; Pelena nga celuloza për mbrojtje nga lageshtia; Pantallona, absorbuese, për 

mosmbajtje; Pantallona për mbrojtje nga lageshtia; Linjat e letrës për pelena; Pelena të 

letrës; Pelena për foshnje per notim; Pelhurat per pantallona për mbrojtje nga lageshtia; 

Pantallona te letrës për foshnjat per stervitje; Pantallona per nje perdorim per trajnimin e 

femijeve të letrës ose celulozës; Pantallona per nje perdorim per stërvitjes; Pelena per nje 

perdorim për të rritur; Pantallona të pëlhurave dhe të letrës per nje perdorim të bebeve; 

Pantallona të per njeperdorim si pelena të foshnjave të celulozës; Pelena per nje perdorim; 

Pelena për foshnjat pre nje perdorim; Mbushjet e letrës për mbrojtje nga lageshtia; Pelena 

per të rriturit; Pelena të bëra prej celulozë; Pantallona per nje perdorim të stërvitjes së 

foshnjat nga celuloza; Material per foshnja, per kruarjen e dhembeve (Mothproof -); 

Faculeta të mbushura me preparat kundër insekteve; Veshje mjekësore, mbulesa dhe 

aplikues; Kuti e ndihmës së parë për përdorim shtëpiak; Lapsa hemostatike; Ngjitëse 

mjekësore për lidhjen e plagëve; Letër nga materie e naftës për qëllime mjekësore; Kutitë e 

ndihmës së parë, të mbushura; Materialet implantuese për përdorim në rigjenerimin indeve 

sipas udhëzimeve; Mjete (Kultura bakteriologjike -); Faculetat e lagura të ngopura me një 

locion farmaceutik; Hemostatikë për qëllime mjekësore; Vate të ngopura që përmbajnë 

preparate mjekësore; Letër për mbulimin e kokrrave ne kemb; Faculeta e ngopura me 
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kremra farmaceutike; Shirita të tretshëm për të ndaluar gjakderdhjen nga prerjet e vogla dhe 

kullotat; Mbrojtes syri për qëllime mjekësore; Faho per sy për përdorim mjekësor; Fasshot 

e syve për përdorim mjekësor; Lidhjet për veshjet; Pambuk për përdorim mjekësor; Fashë 

për të bërë lidhje; Fashë kirurgjikale; Llaçe kirurgjikale; Veshjet mjekësore dhe kirurgjike; 

Tamponët dezinfektues; Fashat elastike [dressings]; Veshjet e ndihmës së parë; Garzë; 

Fashë ngjitëse; Llaçe ngjitëse; Fasho ngjitëse për qëllime mjekësore; Unaza me maja për 

këmbët; Pastrues antiseptik të mbushura; Fasho për lyerje [mjekësore]; Fasho ngjitëse për 

qëllime mjekësore; Fasho për venat me variçe; Lidhjet ngjitëse; Fasha; Materialet për 

veshjet; Materialet për veshjen e plagës; Llaçe të mjekimit; Vate per mjekim të mbushura; 

Faculetat e lagur të letrës të ngopura me një locion farmaceutik; Fasha me garzë; Fashat e 

veshit; Llaçet, materialet për veshjet; Suvatë që përfshijnë një magnet; Leshi - pambuku për 

përdorim mjekësor; Material sfungjer për plagë shëruese; Fasho me nje ilaq (Mustardë 

poultices); Veshja e sterilizuar; Materiale sintetike për përdorim në vendosjen e eshtrave; 

Materiale sintetike për përdorim në prodhimin e llaçeve; Tamponi për qëllime mjekësore; 

Faculeta për përdorim mjekësor; Tamponët për përdorim mjekësor; Fasho për plagë të 

lëkurës; Fasho për parandalimin e rrjedhes se gjakut; Garzë për veshje; Veshjet mjekësore; 

Materialet per mbajtje; Veshjet kirurgjikale; Mbushje për qëllime mjekësore; Leshi - 

pambuku për qëllime farmaceutike; Leshi - pambuku në formën e shkopinjve për përdorim 

mjekësor; Sfungjer; Veshjet e plagëve; Pëlhura pastrimi për mbrojtje nga lageshtia; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura jo për qëllime veterinare   

9   Mbështjellesit e përshtatur për telefonat mobil; Mbështjellesit për telefona; 

Mbështjellesit për PDA-të; Mbështjellesit e për llogaritësit e xhepit;  Mbështjellesit e e 

përshtatura për lojtarët me CD; Mbështjellesit e përshtatura për lojtarët DVD; 

Mbështjellesit për lojtarët e medias digjitale; Kuti e lenteve; Shenjat e reklamimit të ekranit 

[mekanik ose ndriçues]; Çantat e përshtatura për pajisjet fotografike;  Çantat per 

videokamera; Çantat e kameras; Ndarësit e baterive; Çantat e tablove; Kuti për syzet e syve 

të fëmijëve; Çantat për lente kontakti; Çantat e lenteve; Kostume fluturuese rezistuese ndaj 

zjarrit; Respiratorët për filtrimin e ajrit te maskave; Veshje për mbrojtje nga zjarri; 

Kostume për gara të automobilave rezistuese ndaj zjarrit për qëllime sigurie; Batanije 

rezistuese ndaj azjarrit; Veshje për mbrojtje nga zjarri; Filtra për maska respiratore; Filtra e 

maskave të frymëmarrjes [jo-mjekësore]; Rrjetat e sigurisë; Këpucë për mbrojtje nga zjarri; 

Maska mbrojtese kunder zjarrit; Çizme për mbrojtje nga zjarri; Veshje për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; Helmetat për motoçiklistët; Çantat e pajisura me 

instrumente për prerje për qëllime shkencore ose kërkimore;  Çantat e pajisura me 

instrumente për prerje për përdorim jo mjekësor; Filtra per laborator   

10   Mburoja te gjirit; Shtresa shtrati per mbrojtje; Veshjet mjekësore të materialeve të 

tekstilit jo të endura; Mjete per prerje (haemoostats); Rrjetë kirurgjikale; Mobilje dhe 

shtroje mjekësore, pajisje për lëvizjen e pacientëve; Batanije për qëllime mjekësore; Shtresa 

mbrojtese për përdorim me bebet; Shtresat  mbrojtese për përdorim me femijet; Mbulesa 

për qëllime mjekësore; Jastëkët për përdorim ortopedik; Jastëkë për përdorim terapeutik; 

Jastëkët (Soporifik -) mbushur poshtë; çarçaf [për tu varur] për përdorim mjekësor; 

Mbrojtës i dyshekut për mbrojtje; Çarç mbrojtes nga lageshtia; Veshje mjekësore; Doreza 

mbrojtëse për një perdorim për qëllime mjekësore; Doreza për qëllime mjekësore; Doreza 

për përdorim në spitale; Çorape te kompresuara mjekësore; Rrjetë (mask) kirurgjikale të 

përbërë kryesisht nga materiale artificiale; Mbështet për gju per përdorim mjekësor   

16   Letër krepe; Materialet filtruese të letrës; Letër filtrimi; Filtra letre për aparatin e 
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kafesë; Materialet të printuara për paketimin e letrës; Kontejnerët (kutite) e letrës për 

qëllime paketimi; Çanta prej letre për paketim; Fjngo te letrës dekorative për mbështjellje; 

Letër dekorative për mbeshtjellje; Letër qe e kontrollon lageshtine prej letre ose plastike për 

paketimin e produkteve ushqimore; Letër e celulozës së riperpunuar për mbështjellje; 

Etiketat e letrës  per dhurate; Letër per mbeshtjelljen e dhuratave; Paketime kartoni; Fletë 

plastike për paketim; Letër e mbushur me vaj për qëllime mbështjellëse; Letër të kartonit 

për paketim; Materiale plastike për paketim; Letër për paketim dhe mbeshtjellje; Thasë 

letre; Çanta prej letre për paketim; Fjongo për deorimin e paketimeve; Çanta prej letre për 

paketim; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose 

plastikës; Kontejnerët e paketimit industrial të letrës; Kontejnerët e kartonit për paketim; 

Kontejnerët e paketimit të celulozës së rigjeneruar; Çanta [zarfe, çanta] prej letre ose 

plastike, për paketim; Fletë për ambalazhimin e ushqimeve; Karton paketimi; Kuti të 

kartonit për paketim; Kuti prej fibre; Materialet plastike për paketim (qe nuk përfshihen në 

klasa të tjera); Mbështjelles te materialeve prej letre; Materialet e paketimit të bëra prej 

kartoni; Materialet e paketimit të bëra nga letra të ricikluara; Materiali i paketimit i bërë 

nga niseshte; Materialet e paketimit; Letër ambalazhi; Kuti të kartonit për paketim; Çanta 

prej letre për paketim; Fletë viskoze (fije mendafshi) për mbështjellje; Etiketat e 

identifikimit të letrës; Tabelë e shkrimit; Fletore; Etiketa të letrës; Kuti lapsash; Çantat për 

shkrimi; Top stilolapsash; Tavolina të vogla; Kuti paketuese ngjitësish; Gjera të shtypura; 

Ngjites [shkrimi]; Ngjites [vizatime te shtypura]; Materialet e shtypura të reklamave nga 

leta; Materialet e shtypura të reklamave nga kartoni; pamflete; Flamuj të letrës; Broshura të 

shtypura; Kalendarë të shtypur; Materiale promocionale të shtypura; Dekorime ngjitëse prej 

letre; Afatore [botime të shtypura]; kalendarë; Banderole letre; postera; Kartolina; 

prospekte; Kartolinat e Krishtlindjes; Publikime promovuese; Tabelat per shkrim nga letra 

ose kartonit; Tabela reklamuese nga kartoni; Kopertinat e librit; Letër krepe (rrjete) për 

përdorim shtëpiak; Letër për përdorim në prodhimin e letrës për muri-tapeta; Letër e bute 

për përdorim si material i letrës së stencilit (leter e holle); Letër për përdorim në prodhimin 

e qeseve të çajit; Leter e bute per heqjen e kzmetikes; Leter e bute e trashë [për përdorim në 

higjienë]; Filtra (Leter Kafe -); Faculeta letre; Leter e bute per fytyrë; Shtresa absorbuese 

prej letre ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Leter per shami; Shami letre; 

Letër higjienike; Shami e letrës për përdorim kozmetik; Shami celulozë; revista; Pela per 

nje perdorim per qellie shtepiake per ptrajnimin e kafsheve shtepiake; Pelena të gatshëm 

për perdorim shtëpiak për përdorim në trajnimin e këlyshëve   

17   Fibrat për qëllime izoluese; Batanije me tegela për izolim; Fije nga fibra të rigjeneruara 

jo për përdorim të tekstilit; Fibrat kimike jo për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike, 

përveçse për përdorim të tekstilit; Artikuj dhe materiale izoluese dhe penguese; Pëlhura 

izoluese; Pëlhura të bëra nga fibra sintetike [për izolim]; Pëlhura prej fibrave të përziera 

sintetike dhe natyrale për përdorim si izolim; Pelhura fibre karboni për përdorim si izolim; 

Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht për përdorim si izolim; Pelhura nga fibra organike 

për përdorim si izolim; Tekstil me fije qelqi për izolim; Fibra të ngopura me rrëshirë 

sintetike për izolim; Cohë me lesh te bagetise dhe fibrave të papërpunuara të karbonit 

[izolim]; Letër izoluese; Material izolues për përdorim në industrinë e avionëve; Materialet 

izoluese të prodhuara nga plastika; Fletët e izolimit; Tela Magnet (izolim për -); Letër 

izoluese; Letër e ngopur me vaj për izolues; Izolimi i gypave; Komponentët e para-formuar 

të izolimit; Letra të trajtuara për izolues; Artikuj dhe materiale izoluese termike; Tabel me 

fibra për izolim të temperaturës së lartë; Pëlhura rezistente ndaj nxehtësisë [izolim]; 
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Xhaketa izoluese për gypat industriale; Izolatort e materialit sintetik për mbrojtjen termike 

të tubave; Izolime me funksione vulosjeje për mbrojtje të nxehtësisë; Xhaketa izoluese 

termike për fabrikën industriale; Materialet termoizoluese; Artikuj dhe materiale izoluese 

elektrike; Shirit izolues elektrik; Izolimi për përçuesit elektrikë; Letër për kondensatorët 

elektrikë; Substrate për izolim elektrik; Artikuj dhe materiale izoluese akustike; Pllaka 

akustike; Panele izoluese akustike të izolimit; Izolimi akustik për ndërtesat; Strukturat (jo-

metalike) për zvogëlimin e zhurmës [izolim]; Shtresat (fletet) e celulozës (përveç paketimit 

ose mbeshtjelljes); Petë e celulozës së rigjeneruar, përveç paketimit; Shkumë Gomë; Fibër 

karboni; Celulozë rigjeneruese për përdorim në prodhim; Fleta prej viskoze, përveç 

paketimit; Fibrat e karbonit për përdorim në industri; Fibrat e karbonit [fibra], perveç 

perdorimit te tekstilit; Fibrat e para të karbonit, përveç përdorimit të tekstilit; Pëlhura të 

fibrave të karbonit të ngopura me rrëshirë; Fijet e fibrave të karbonit [përveçse për 

përdorim në tekstile]; Shkumë e formesuar për paketim; Shirit paketimi (ngjitëse), përveç 

për përdorim shtëpiak ose shkrimi; Fibrat plastike për përdorim në prodhimin e kordonit të 

gomave; Pëlhura për të ndaluar të nxehtesinë [asbest]; Panele izoluese ndaj zjarrit; 

Materialet izoluese të forta; Izolues per ndriçues; Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht 

për përdorim si izolim; Izolimet e materialit sintetik për mbrojtjen termike të tubave; Fletët 

e celulozës (përveç paketimit ose mbeshtjelljes); Substancat plastike gjysëm të përpunuara; 

Materiale filtruese [shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastike]   

20   Shtretër, shtroja, dyshekë, jastëkë dhe mbeshtetes; Shtrat për krevat femijesh, ose shtrat 

qe bartet (përveç lirit); Mbulesa te zëvendësueshme të ulesve [të pajisur] për mobilje; 

Mbulesa tekstili [formësuar] për mobilje; Jestek të vegjel për udhetim; Jestek për banjë; 

shtresat e mbulesave, përveç liri; Shtretërit e fëmijëve të bëra me rroba në formë të një 

qese; Dyshekë futon – qe barten (përveç dyshekëve të lindjes); Jestëkët për mbeshtetjen e 

kokës; Jastek të lindjes - materniteti; Mbulesa dyshekesh; dyshekët; Dyshekë (përveç 

dyshekëve të lindjes së fëmijëve); Mbulesa për pushim [jastekë ose dyshekë]; Mbështetëse 

për qafë; Jestekë për infermieri; Jastekë për kafshë; Jastekë; Jastëkët aromatike; Dyshek për 

të fjetur për kampe [dyshekë]; Orendi të buta [jastekë]; Jastëkët e mbushur; Jastëkët 

mbështetes për përdorim në uleset e sigurisë së makinës për fëmijë; Jastëkët mbështetëse 

për përdorim në ulese për bebe; Strehim dhe shtretër për kafshë; Shtretër për kafshët 

shtëpiake; Jastekë për kafshë; Shtëpitë e kafshëve; Tavolina reklamuese; Reklamim në 

ekranet e tabeleve nga plastika [jo-shkëlqyese]   

21   Çantat e shkopinjeve; Dorezat e furrës; Pëlhurat antistatike për përdorim shtëpiak; 

Disqe lustruese për pastrimin e sipërfaqes; Leckat e pastrimit; Pëlhurat e pastrimit të 

syzeve; Leckë pluhurash; Pelhurat e pastrimit; Aplikuesit për aplikimin e kozmetikes per 

sy; Çantat e  përshtatura për pajisjet kozmetike; Çantat e higjienes personale (tualeteve); 

Unaza peshqiresh; Aplikuesit për kozmetikë   

22   Fibrat dhe zëvendësuesit e tekstilit të papërpunuar; Liber; Pambuk i papërpunuar Leshi 

i trajtuar; Fibrat kimike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë pjesërisht të përgatitura 

materiale sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë lëndë të para sintetike për përdorim 

të tekstilit; Tufë mëndafshit; Fill fibre; Litarët e përdredhur [sash]; Tekstile të papërpunuara 

fibroze; Leshi i ngjeshur; Fibrat gjysëm sintetike [për përdorim tekstili]; Fibra e vërtetë 

kërp [e papërpunuar]; Qimet e lepurit; jutë - konop; Fibra jute [e papërpunuar]; Leshi i 

lidhur; Qimet e Kashmirit; paketim leshi (linters); Materialet tekstile të fibrozës së 

papërpunuar që trajtohen me mbrojtes të flakës; lesh-Mohair; Fibrat natyrale; Fibrat e 

mbushjes së poliestrës; Filamenti i poliesterit; Rrjete plastike poliestër për mallrat e 
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paketimit; Fibrat vitroze të silicës për përdorim të tekstilit; Fibër Raffia; Fibër Ramie; 

Fibrat e tekstilit të papërpunuar; Fibrat e para të plastikës për përdorim të tekstilit; Liri (i 

paperpunuar -) [liri]; Mëndafshi të papërpunuar; Leshi i papërpunuar; Mbeturinat e 

mëndafshit; Lesh i grirë; Fijet e mëndafshta; Monofilamentet e poliestrës se mëndafshit; 

Leshi i krehur; Fibrat sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike për përdorim të 

tekstilit; Fije e holle tekstili sintetike; Fije e holle tekstili; Fibrat tekstile; Fibrat e tekstilit jo 

të endura; Fibrat për të bërë punime në qilima; Fibra për të bërë pllaka qilimi; Fibrat silicë 

të fijeve të trasha; Leshi i papërpunuar ose i trajtuar; Tufë leshi; Çanta dhe thasë për 

paketim, magazinim dhe transport; Pelhure për përdorim në kontejnerë me shumicë; Çanta 

dhe thasë për paketim, magazinim dhe transport; Rrjetat; Varëse litaesh të bimeve; Hobe 

(fashë) dhe brez; Shirita për te lidhur hardhi; Shirita për mbështjellje ose lidhje, jo prej 

metali; shtrat i varur (hamak)  ; Çanta për ruajtjen e mbajtjes së një trupi përpara 

kremacionit; Çanta rrjetë për larje të brendshme; Çanta rrjetë për ruajtje; Çanta paketimi 

[qese] të tekstilit për transportimin e sasive më e madhe; Çanta për paketim [qese] të 

tekstilit për ruajtjen e sasive më të mëdha; Thasë; Thasë te punuara prej materialeve te 

tekstile; Thasë për transportimin e mbeturinave; Thasë për transportin e materialeve; Thasë 

për ruajtjen e materialeve në masë të madhe; Thasët dhe çantat (qe nuk janë përfshirë në 

klasa të tjera); Thasë për ruajtjen e materialeve; Çanta për transportin dhe ruajtjen e 

materialeve në masë te madhe; Çanta jo tekstile për transportimin e materialeve në masë te 

madhe; Çanta jo tekstile për ruajtjen më të madhe të produkteve ushqimore të kafshëve; 

Çanta jo tekstile për ruajtjen ne mas te madhe të materialeve; Çanta këpucësh për ruajtje; 

Çanta lundruese; Çanta për dhurata të tekstilit; Çanta mbrojtëse bërë nga pëlhurë për 

ruajtjen e çanta kur nuk është në përdorim; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; 

Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; Çanta [zarfe, pouches] të tekstilit, për paketim; 

Rrjeta paketimi për transportimin e frutave dhe perimeve; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, 

për paketim; Çanta prej tekstili për paketimin e mallrave [zarfat, çanta]; Pëlhurë e gomuar 

si mburoje, streha, tenda, dhe mbulesa te pa formesuara; Tenda për përdorim në peshkim; 

Tenda për kampim; Mbulues te automjeteve, te pa formesuara; Mbulesa të pa formesuara 

për anijet dhe mjetet detare; pëlhurë e gomuar; Strehë; Tenda (strehë) për automjete; Tenda 

[strehë] për karvanët; Tenda të materialeve tekstile; Tenda për alpinizëm ose kampim; 

Vela; Materiale për të bërë vela; Litarët dhe spango; Fije lidhëse jo metalike, për qëllime 

bujqësore; Fill, jo prej metali, për mbështjellje ose lidhje; Fill; Spango prej polipropileni; 

Spango bërë nga sizali; Spango jo metalike; Fill për qëllime lidhëse; Fill per paketim; Litar 

makrame; Fije për përdorim në ndërtimin e kordonit të gomave; kordone; Litarë dhe litarë 

sintetikë;Litar për përdorim në lodra për kafshët shtëpiake; Litarë sintetikë; kordone; Litarët 

jo metalikë; Litar dyfish; Litar paketimi; rrjetat; Rrjeta elastike për paketimine e produkteve 

te mishit; Rrjetëza kërpi; Rrjeta (jo prej metali ose azbesti); Rrjeta për qëllime të mbrojtjes 

nga era; Rrjetat e fibrave kimike; Rrjeta mbrojtese dhe parandaluese për gjera nga tekstili; 

Rrjetat e peshkimit komercial; Rrjetet tregtare; Rrjeta për përdorim me struktura lundruese; 

Spango për rrjeta; Rrjeta tyli për rritjen e peshkut; Rrjeta për mbrojtje nga drita; Rrjeta 

mëndafshi; Rrjetat e formesuara; Material për mbeshtjellje dhe mbushje; Pendët te gjata; 

Pendë për punimin e tapicerive; Mbushje për filtrim; Mbushjet e fibrave sintetike; Mbushje 

për jastëkë të veshur me susta; Mbushjet per shkumë sintetik; Mbushjet për shtrat dysh; 

Mbushjet për jastëkët; Mbushjet për jorgan; Mbushje nga druri; mbushje pambuku; Pupla 

të lirshme; Materiale për mbushje; Materiale mbushje për jastëkë, përveç gomes ose 

plastikes; M ateriale mbushje, përveç gomes ose plastikes për thasë për gjumë; Materiale 
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mbushjeje të bëra me material me fibra; Materiale mbushjeje të bëra me material me fibra; 

Mbushje prej pëlhurave jo të endura; Materiale mbushje për shtretër, përveç gome ose 

plastike; Mbushje poliesteri; Pluhur sharre; Fije sisal; Fibra sisal; Kontejnerët industrial per 

paketimit të tekstilit; Material lesh per mbeshtjellje në industrinë e tapicerive; Mbushje dhe 

mbeshtjellje për tapiceri; Fijet e mbështjella; Lesh (tapiceri -) [mbushje]; Çarçaf për 

mbrotje nga pluhuri   

23   Fijet dhe fill; Fije angora; Bobinat (temat) e fillit; Bobinat e fijeve; Pambuk i tjerrur; 

Fije pambuku; Fije leshi Chenille; Fije mëndafshi Dupioni; Fije elastike; Fije elastike dhe 

fije për përdorim të tekstilit; Shirita elastike të fibrave sintetike për përdorim të tekstilit; 

Fije nga pambuku i tjerrur; Fije për përdorim të tekstilit; Fije e holle tekstile [bobinat]; 

Fibrat e   

mbush me lesh; Fije; Fijet e bëra nga angora për përdorim të tekstilit; Fije pambuku 

mbeturina; Fije poliestër te para-destinuara; Fijet e bëra prej fibrave të karbonit për 

përdorim të tekstilit; Fije prej fibrave sintetike ose të përziera për përdorim në tekstile; Fije 

mëndafshi të egër; Fije thurjeje; Fije për përdorim shtëpiak; Fije për aplikimet e tekstilit; 

Fije dhe fije të përziera bazë të fibrave inorganike; Fije dhe fill të përziera me baze 

pambuku; Fije dhe fill të përziera me bazë të fibrave kimike; Fijet dhe fill i fibrave kimike 

për përdorim të tekstilit; Fijet dhe fill të mbeturinave te degraduara; Fije dhe fill të përziera 

me bazë kërpi; Fije dhe fill të rigjeneruara të fibrave [për përdorim të tekstilit]; Fije dhe fill 

të përziera me bazë prej mëndafshi; Fije dhe fill sintetike; Fije dhe fill të përziera me bazë 

leshi; Fijet dhe fill për përdorim të tekstilit; Fije për shitje në formë me kuti; Fije pambuku 

te dredhura dhe fill; Fill dhe fijet e përdredhura; Fije dhe fill kërpi të përdredhura; Fije 

mëndafshi të përdredhur dhe fill; Fije dhe fill leshi të përdredhura; Fije (të ngjeshur) të bëra 

prej fibrave natyrale; Fije dhe fill të përziera; Fije të stofizuara; Fije mëndafshi të pastër; 

Fije mëndafshi të pastër; Fije dhe fill të fibrave gjysmë sintetike [fije të fibrave natyrale të 

trajtuara kimikisht]; Thurje leshi me dorë; Fije dhe fill kërpi të vërtetë; Fije dhe fill kërpi të 

vërtetë; Fije dhe fill të qëndrueshme në nxehtesi; Fije jute dhe fill; Fije nga flokët e devesë; 

Fije të krehura në kordon elektrik për përdorim të tekstilit; Fije të krehura te kërpit për 

përdorim në tekstili; Fije të krehura me fibra natyrale për përdorim të tekstilit; Fije (të 

krehura) - të bëra prej leshi; Fije të krehura në lesh për përdorim të tekstilit; Fijet kashmiri; 

Fije me fibra qeramike për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill kokosi; Pëlhurë prej fije 

artificiale dhe fill; Fije dhe fill liri; Fije dhe fill liri; Fije me fibra metalike për përdorim të 

tekstilit; Fije per qepje për përdorim të tekstilit; Fije dhe  fill per qepje; Fijet natyrore; Fije 

jo metalike për përdorim të tekstilit; Pe me fibra poliesteri për përdorim ne tekstil; Fije 

silicë; Fije dhe fill Ramie (nga hithër kinez); Fije mëndafshi të paperpunuar; Mëndafshi i 

tjerrur; Fije mëndafshi; Fije dhe fill per qëndisje; Fije për thurjeje; Fije për thurje të bëra 

prej materialeve akrilike; Fije për thurjeje prej najloni; Fije për thurjeje prej leshi; Fijet të 

poliesterit me shkrime; Fijet e materialit sintetik për përdorim ne tekstil; Fije sintetike; Fijet 

për qilima; Fijet e tekstilit; Fijet e tekstilit të bëra nga fibra të punuara nga njeriu; Fije 

tekstili të bëra prej fibrave natyrale; Fije dhe fill për mbulimin e gomave [për përdorim 

tekstili]; Pe me fije dhe fill të përziera; Fije te lyera (ngjitur); fill i lyer (ngjitur); Fibra të 

endura për përdorim industrial; Pe fije dhe fill; stof i lëmuar; Fije leshi    

24   Pëlhura të mbushura; Pëlhura qe janë mallra të tekstilit për përdorim në tapiceri; Shenja 

[liri]; Pëlhura të thurura elastike për rrobat e brendshme të zonjave; Pëlhura të thurura 

elastike për jelek te grave; Pëlhura të thurura elastike për veshje sportive; Pëlhura elastike 

të qendisura për veshje gjimnastike; Fije te pëlhurave për përdorim në prodhimin e 
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artikujve të veshjeve; Fije te pëlhurave për prodhimin e mbulesave të jashtme të mobiljeve; 

Fije të pëlhurave për përdorim në prodhimin e veshjeve dhe të këpucëve; Fije të f pëlhurave 

për përdorim në prodhimin e linjave të çantave; Pëlhure e shtypur; Pëlhure e shtypur për 

përdorim nga prodhuesit e letrës; Leckë pëlhurë; Pëlhura të rezistueshme ndaj zjarrit 

[përveç asbestit]; Stof i butë [pëlhurë]; Peshqir [tekstil]; Pëlhure[tekstil]; Materiale per 

zbukurimit të pëlhurave jo të endura; Pëlhura të fibrave kimike; Pëlhura për përdorim të 

tekstilit; Pëlhura të thurura për dantella; Pëlhura të thurura; Leckë m e gome e 

papërshkueshëm nga uji; Peshqir [tekstile]; çarçaf; triko [pëlhurë]; Pëlhura nga fibrave të 

karbonit, përveç atyre për izolimit; Pëlhura [mallra copë tekstile] të bëra nga fibra karboni; 

Pëlhura të bëra nga fibra artificiale [përveç per izolim]; Pëlhura tapicerie; Pëlhura për 

mobilje; Pëlhura tapicerie; Furnizimi me pëlhura në copë; Pëlhura të endura të mobiljeve; 

Pëlhura jo të endura; Pëlhura mëndafshi për mobilje; Pëlhura të fibrave gjysëm sintetike; 

Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht, përveç per izolim; Pëlhura të fibrave organike, 

përveçse për izolim; Pëlhura nga fije të rigjeneruara; Pëlhura të bëra nga fibra artificiale 

[përveç per izolim]; Pëlhura për përdorim në punimin e trikove; Pëlhura të thurura; Pëlhura 

të thurura me fije pambuku; Pëlhura të thurura me fije të fibrave kimike; Pëlhura të thurura 

me fije leshi; Pëlhura të bëra prej fibrave të përziera sintetike dhe natyrale, përveçse për 

izolim; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtretërve; Pëlhura tekstile për të 

prodhuar çarçaf; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtreterve; Pëlhura tekstili 

për të bërë batanije; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e mobiljeve; Pëlhura tekstili 

për përdorim në prodhimin e çarçafeve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e 

peshqve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e jastëkave; Mallra nga copë tekstili 

për të bërë shtroje të shtratit; Mallrat e copave të tekstileve për t’u përgatitur në peshqir; 

Material; Shami qe janë mallra nga copa tekstili; Kadife për mobilje; Pëlhura jo të endura; 

Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura për 

përdorim si ndërlidhje; Pëlhura jo të endura të fibrave natyrale; Pëlhura jo të endura të 

fibrave sintetike; Pëlhura jo të endura në formë të shtresave për përdorim në prodhim; 

Pëlhura të endura për mobilje; Mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit për mallrat nga tekstili; 

Çanta tekstili të veshjeve të nates; Batanije të tekstilit me figura; Copë pëlhure; Astar 

[tekstil]; Astar pëlhurë për këpucë; Pëlhura të murit; Pëlhura për përdorim në tekstil; 

Artikujt e tekstilit shtëpiake të prodhuara nga materialet jo të endura; pëlhurë liri; Çanta 

tekstili të veshjeve të nates; Këllëf dysheku [mbuloje dysheku]; Mbulesa për mobilje; 

Rrjeta kundër mushkonjave; Artikujt e tekstilit jo të endura; Leckat e pluhurit; Shamite e 

tekstilit; Tekstile të bëra prej flaneli (stof leshi i butë) ; Artikujt e tekstilit jo të endura; 

Pjese ndërlidhese te bëra nga pëlhura jo të endura; Mbulesa për mobilje; Sgtresa per 

mbulimin e mobilje (te pa formesuara); Mbulesa për mobilje të lirshme të materialeve të 

tekstilit; Mbulesa të mobiljeve të tekstilit; Çarçaf për mbrojtje nga pluhurit; Mbulesa për 

mobilje të lirshme të materialeve të tekstilit; Perde të shkurta [perde të trasha te varura]; 

Perde; Markuesit [etiketat] e rrobave për pëlhura tekstili; Pëlhura të murit; Perdet e murit të 

tekstilit; Çarçaf shtrati; Peshqir [tekstile]; Peshqirët e tekstilit; Mbulesa përlhure për 

kuzhina dhe tavolina; Peshqirët e tekstilit; Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa shtrati 

dhe mbulesa avoline; Mbulesat e çajit; Peshqir për tharjen e eneve; Peshqir [tekstile]; 

Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa te vogla për tavonin, jo të letrës; Pjese tekstili të 

vogla [prej liri për tavolinë]; Mbulesa tavoline; Mbulesat e tavolinës (jo prej letre); 

Mbulesa per tavoline, jo prej letre; Mbulesat e tavolinave të pëlhurave të tekstileve jo të 

endura; Peceta te tekstileve; Mbulesa prej pëlhure, jo prej letre; Pecetat e tekstilit; Pëlhura 
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për tavoline; Doreza per larje; Çarçaf shtrati; Batanije për ta bartur me vete; Mbulesa shtrati 

dhe tavoline; Shtresa shtrati për mbrojtje; Mbulesa shtrati dysh; Lodra të buta mashtruese 

për fëmijë; Batanije krevati prej pambuku; Batanije për shtrati të bëra nga fibra të punuara 

nga njeriu; Shtresa shtrati të letrës; Batanije shtrati të mëndafshit; Batanije leshi; Mbulesë 

shtrati dysh; Çarçafë; Skajet e mbulesave te shtratit; mbulesat e shtrati; Shtresat e krevatit të 

pëlhurës; Mbulesat e shtratit prej liri të bërë nga materiale tekstile jo të endura; Mbulesa për 

shtratin e foshnjave; Mbulesa për jorgan dhe shtratin dysh; Lodrat e buta qetsuese për 

fëmijë; Batanije për kafshët shtëpiake; Jorgan me tegela; Batanije për përdorim në natyrë; 

Shtresat të bartëshme të tekstilit; Jorgan me pupla [poshtë mbulesave]; Çarçaf mëndafshi; 

Mbulesë për divan; Thasë për fjetje [copë çarafësh]; Mbulesa të shtratit papërshkueshme 

nga uji; Batanije për shtrat portativ; Çarçaf për shtrat portativ; Batanije për fëmijë; Jastek 

dekorativ; Batanije të vogla për preher;  Mbulesa për të veshur dysheket; këllëf jastëku; 

Këllëf dysheku (dyshekë dhe mbulesa per jastëkë); Mbulesa dyshekesh; Mbulesa 

dyshekesh; Jorgan te mbushur me dorë; Jorgan dysh;  Batanije udhëtim [mbulesa për 

preher]; Çarçafë  per thaset e fjetjes; Batanije mëndafshi; Çarçafë  per shtrat portativ; 

Shtroja e jorganve; Peshqir te thurur; Mbulesa te thurura tekstili; Mbulesa te thurura te 

mbushura me pupla; Mbulesa te thurura te mbushura gjysmë më dorë; Mbulesa te thurura te 

mbushura me materiale per mbushje; Mbulesa te thurura te mbushur me materiale mbushje 

sintetike; Mbulesa te thurura; Mbuloja per jorgan; Mbulesa tekstile për shtrat dysh; Mallrat 

e tekstilit për përdorim si shtroje; Çarçafë; Mbulesa shtrati; Shtresat e çarçafëve; Shtresat e 

shtratit; Batanije leshi; Peshqir liri per banjo; Peshqirët e duarve të tekstilit; Shtresa për 

banjo; Peshqir për banjë; Pelhura për banjo, përveç veshjeve; Pëlhura për pastrim për një 

përdorim; Pershir si mbulesa; Peshqir pëlhure për fytyrë; Peshqir turk; Shtresa për banjo; 

Peshqir [tekstile] te përshtatur për përdorim në tharëse; Peshqir dore; Peshqir [tekstil]; 

Peshqirët e duarve të tekstilit; Peshqir për fëmijë; Peshqir [tekstile]; Pelhura shtëpiake, 

duke përfshirë peshqir fytyre; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te 

mbushura me kozmetikë; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te 

mbushura me preparate pastruese; Lloje të tekstilit të endura për larje të trupit (përveç atyre 

per përdorim mjekësor); Lloje të materialit të tekstilit jo të endura për larjen e trupit 

(përveçse për përdorim mjekësor); Copa/dorashka për larje; Copa/dorashka për larje të bërë 

nga pëlhura jo të endura për larjen e trupit; Copa për larje; Pëlhura për larjen e trupit 

(përveç për përdorim mjekësor); Materialet filtruese të tekstilit   

25   Kapelë; Kapele notit; Shami te vogla [shamitë]; Kasketë basketbolli; Beretat; Kapele 

me tufe; Kapeleri për gra; Kapele dushi; Kapele ekstravagande për gra; Sheshir për burra 

(fedoras); Fes; Kapakë me strehë; Kapele golfi; Ferexhe; Mbulesa [për kokë]; Kapela 

diplomomi; Kapelë; Kornizë (kapele -) [model]; Kapele të kafkës; Kalele te rezistueshme 

nga uji; Kapele si shall [veshje]; Kapela të vogla; Kapele me fjongo; Kapele kuzhinierësh; 

Kapele sportive (përveç helmetave); Kapele te fëmijëve; Shamitë të kokës; Shamitë të 

kokës; Shamitë të kokës; Shami e trashe; Kësulë klerikesh [kapele]; Kapelet e modës; 

Kapelë [veshje për kokë]; Kapele me maja; Kapelat me strehe [kapele]; Kapele per nate; 

Kapele (Lerte -) [veshje]; Kapele letre për kuzhinierët; Kapele letre për infermieret; Kapele 

të festave [veshje]; Mbeshtjellese leshi; Kapele prej leshi; Shamitë të kokës; Kapele shiu; 

Kapele të qendisura; Kapele të sheshta; Kapele ushtarake; Kapelet plishi e mbledhur (suge-

gasa); Maska të gjumit; Velo [veshje]; Shami koke; Kësule e rrumbullaket; Ripa dore te 

tenisit; Kapelet e skijimit; Kapele dielli; Kapele dhe kasketa sportive; Kapela sportive; Rrip 

koke [veshje]; Rripa për djersë; Kapele plazhi; Kapele të qendisura; Maska; Kapelë 
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termike; Kapelë pa strehë [kapele]; Shamit të kokës; Kapele leshi; Kapele të larta; Veshje; 

Veshje te mbrëmjes; Pallto te mbrëmjes; Copa me skaje për qaf të ndashme për veshje pa 

krah (haneri); Kollare të ndashme; Copa për nën krah [pjesë të veshjeve]; Kostume për 

Aikido; Rroba te bardha kishtare (Albs); Perparese me dizajne te futbollit amerikane; Gëzof 

me kapuç; Kostume; Kostume mbrëmje; Kostume të grave; Flutura për qaf; Pantallona 

solemn; Kostume (trenerka); Bluza; Rrobat e punës; Kominoshe; Bluza; Triko me mëngë; 

mantelet; Ngrohëset e krahut [veshje]; Kostum për mjekët; Pantallona të ngrohta; Veshje të 

bëra prej lesh; Dorezat e vozitjes; Rroba komplete për te posalindur [veshje]; Veshje te 

brendshme për foshnje; Pizhama e kukullës së fëmijëve; Pantallonat e foshnjave [veshje]; 

Perparese plastike; Rroba te sipërme per foshnje; Veshje te trasha komplet per foshnja 

[veshje]; Pantallonat e foshnjave [veshje]; Fundet e foshnjave; veshje komplet per foshnje 

[veshje]; Kostume për karrocë; Kostumet e notit; Kostumet e notit për gratë; Kostume për 

burra; Kostumet e notit të pajisur me goma per sytjena; Veshe noti për zotërinj dhe zonja; 

Mbulesa për larje; Kostumet e notit; Kostumet e notit; rrobë banje; Mbulesa për larje; 

Mbathje noti; Mbeshtjellese noti; Rroba; Kostume baleti; Fustan për ballo; Shami te vogal 

[shamitë]; Rripa [veshje]; Uniformat e bejsbollit; Pizhama te poshtme; Pizhama te siperme; 

Bluza te shkurta; Triko me printime; Veshje te ngrohëta per këmbët; Veshje me lesh 

kashmiri; Veshje të imitimeve të lëkurës; Veshje leshi; Veshje të motoristëve; Rrobat e 

foshnjës; Rroba per shoqerueste e nuseve; Veshje me printime për patinazh; Rrobat e 

pagëzimit; Veshje për ushtrimin e xhudos; Veshje te fëmijëve; Veshje te foshnjëve; Veshje 

të vajzave; Veshje prej lëkure të motoçiklistëve; Veshje lëkure; Veshje prej liri; Veshje 

letre; Veshje prej pelushi; Veshje mëndafshi; Veshje për artet marciale; Veshje për kalërim 

me kuaj- (përveç veshjeve per kalores); Artikuj të veshjes për përdorim teatrale; Veshje për 

peshkatarët; Rrobat e djemve; Veshje për veshin në lojëra për mundje; Veshje të 

maternitetit; Pantallona solemn per pritje; Pantallona të shkurtra bermuda; Kemisha nate; 

Çorape nate; Kostume noti solemne; Bluza me meng; Bluza pa meng; Qafore gëzofi 

[gjerdan]; gete; Çorape të trupit; Rroba me lesh [ndërresa]; Bluze e shkurt e ngushte 

(bolero); Varese per lidhjet; Xhaketa te ngjashme me xhaketa fluturuese; Pantallona të 

shkurtra boksieri; Veshjet e dasmës; Veshje uniform (Burnouse); Sutjena; Sutjena me 

mbeshtetes; Bibidollka; Pelerinë; Shtytësit e pedaleve; Shtresa të makinave; Mbulesa të 

mallrave; Pantollona me një qarje (veshje); Veshje prifterore (Chasubles); Dekolte; 

Qeongram ( veeshje kineze); Rroba te bardha klerikesh; Rroba te korit; Veshje te 

mbrëmjes; Pantallona kadifeje; Mbulesa per trup; Veshje për meshkuj; Veshje te 

brendshme per gra; Fustane; Veshje te grave per jasht; Veshje te ngushta per burra; Veshje 

të brendshme te femrave; Të brendshme femrash; Xhaketa te gjata; Jelek te gjatë; Xhinse 

denim; Pardesy; Pelerinë; Veshje tre pjesesh [veshje]; Xhaket e trashe; Shami xhepi; 

Kostume një pjesëshe; Kostume te pambukut; Kostume një pjesëshe per loje; Të brendshme 

për një perdorim; Veshjet per patinazh; Triko atletike; Triko leshi; Funde të shkurtra për 

kimonet formale (hakama); Kostume maskaradash; Veshjet ceremoniale të grave; Sutjena 

sportive me mbrojtese per thithjen e djerseve; Këmisha sportive me mbrojtese per thithjen e 

djerses; Pantallona sportive per thithjen e djerses; Këmisha te peshkimit; Veshje te 

peshkimit; Veshje te buta nga leshi; Mbeshtjelles te buta nga leshi per qafë; Flutura per 

qafë; Kostume per fluturim; Veshje formale të mbrëmjes; Veshje formale; Veshje te holla 

me printime [artikuj veshjesh]; Mantelet e mëngjesit; Kostume për kohë të lirë; Këmisha 

solemne; Pantallona të gjera; Veshje te perditshme; Te mrendshme te leheta nate; Veshje te 

berberit; Veshje; Ndrresa futbolli; Kostume futbolli; Perparese futbolli; Mbështjellësit e 
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këmbëve, që nuk nxehen elektrikisht; pallto gabardine [veshje]; Golloshe (kepuce nga 

goma te rezistueshme nga uji); Këpucë me çafa pa lidhëse; Mantelet e mëngjesit; 

Pantallona të mbushura për përdorim atletik; Këmisha të mbushura për përdorim atletik; 

Pantallona të shkurtra të mbushura për përdorim atletik; Trikotazh [veshje]; Dorezat e 

qendisura; Xhaketa të thurura; Të brendshme të qendisura; Gërnzi (bluza te pershkatareve); 

Veshje të endura; Këmisha të endura; Jelek (gjamadan); Këmisha me golf; Pantallona të 

golfit; Pantallona, këmisha dhe funde të golfit; Funde të golfit; Veshje komplet nga qafa 

deri te shputat; Veshje për gjimnastikë; Çorape për  kyçin e këmbës; Kostume të 

Halloweenit; Jakë; Kollare; Shalle; Shami te qafës; Ngrohësa dore; Doreza [veshje]; 

Doreza për çiklistët; Doreza me majë të gishtave përçues që mund të vishen gjatë 

përdorimit të pajisjeve elektronike me prekje me dorë; Doreza duke përfshirë ato të bëra 

nga lëkura, gëzofi apo lesh; Ngrohëset e duarve [veshje]; Veshje te gjata; Këmisha me 

printime plazhi - aloha; Këmisha me printime plazhi - aloha me pulla; Këmishë me jaka; 

Këmishë; Këmishë për kostume; Këmisha me kollare; Këmisha me qafë të hapur; Këmisha 

me pulla te gjata; Këmishë nate; Këmishë e brendshme [nën këmisha]; Këmishë-te trasha 

detare; Këmisha te gjata perpara; Kostume për meshkuj; Veshje për meshkuj; Veshmbathje 

për meshkujt; Çorape të meshkujve; Të brendshme të meshkujve; Veshje te ngushta-jelek; 

Veshje te dasmës; Triko leshi si xhaketa; Pulovër me kapuç; Pantollona te trasha për burra 

për sporte te ndrushme; Pantollona; Pantallona të lëkurës; Pantallona për fëmijë; Pantallona 

infermiere; Pantollona elastik per ushtrime; Pantallona të dëborës; Kostume; Funda te 

gjerë; Pantallonat deri në gju; Mberthyese për veshje [shiritat]; Rripa pëlhurash për burra; 

Breza; Xhaketa [veshje]; Xhaketa që janë veshje sportive; Xhaketa polare të trasha; 

Xhaketa e peshkatarëve; Xhaketa me mëngë; Xhaketa pa mëngë; Xhaketa për skijim; 

Xhaketa kundër shiut; Xhaketa, mbathje, pantallona, xhaketa për meshkuj dhe femra; 

Xhaketa te pelhures; Pantallona gjuetie; Xhaketa gjuetie; Jeleka gjuetie; Këmisha gjuetie; 

Xhaketa pa meng-kimone; Veshje denim [veshje]; Xhinse denim; Xhaketa denim; 

Puloverë; Pantallona për kalerim; Kostume elastike me zinxhir; Veshje sportive komplet 

(rroba); Pantollona te trash te lehtë për ushtrime; Veshje te sipërme sporti; Pantollona te 

trash te lehtë për ushtrime; Xhaketa të rënda; Xhaketa te mbushura [veshje]; Kostume për 

xhudo; Veshje te gjera për femra; Veshje te ngushta per trupi [të brendshme]; Uniformat e 

arteve marciale; Uniformat sportive të sporteve luftarake; Xhupat me kapuç; Kostume 

karate; Shamitë kashmiri; Veshjet japoneze Kendo; Uniform ngjyre kafe ne te verdhë; 

Fustanellë; Veshje pa meng - kimono; Xhakete e gjate -xhybe; Përparëse; Xhakete e gjate -

xhybe; Veshjet e infermiereve; Pelhurë (të gatshme) - [pjesët e veshjeve]; Xhepat për 

veshje; Veshje te gejra; Veshje te gjera me lule te ngjitura; Pantallona te shkurt per ecje; 

Çorape të trasha te ngrohta; Ngrohësat e gjurit [veshjeve]; Veshje të shkurtra [veshje]; 

Veshje të gatshme; Veshja bazë e veshjeve tradicionale koreane [Jeogori]; Jelekët e grave 

tradicionale koreane [Baeja]; Mbulesa koreane [Durumagi]; Ngrohësit e trupit; Korseta me 

dekorime; Bluza me askija; Korseta; Korseta; Korseta; Kostumet; Kostume me funde; 

Kostume për ti veshur fëmijë per te luajtur; Kostume për fëmijë për përdorim në lojërat me 

role; Mbulesa për shpatulla; Kollare që ngjiten; Kollare për veshje; Kollare dhe dekorime 

për qafë; Shami te shkelqyera për qafë - Askot; Astar i gjer tyli; Brez; Bluza me mëngë të 

shkurtra ose me mëngë të gjata; Këmisha me mëngë të shkurtra; Pantallona të shkurtra; 

Pantollona te shkurta te lehta; Fustane të shkurtra të gjera; Veshje të shkurtëra për kimono 

(haori); Mbeshtjellese me kapuç [veshje]; Veshjet per laborator; Puloverë me mëngë të 

gjata; Xhaketa me mëngë të gjata; Xhaketa të gjata; Rroba japoneze për fjetura (nemaki); 
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Kimonot me gjatësi të plotë (nagagi); Gjerdanët e gjata; Përparëse, jo nga letra; Pantallona 

të gjera për gjueti; Veshje për vrapim; Rripa dhe gjyksor për vrapim; Kostume lëkure; 

Veshje lëkure; Xhaketa lëkure; Xhaketa lëkure; Pantallona të përditshem; Pantollona te 

shkurtera elastime dollakë (pantallona); Të brendshme; Të brendshme për absorbim të 

djersitjes; Xhaketa dritë-reflektuese; Veshje e brendshme për gra; veshje nga tyli; Mbulesa 

e kostumeve për larje; Veshje të jashtme për vajzat; Veshje klerikesh; Uniforma atletike; 

Manshetë; Pallto; Peliqe; Mantelet e pambuku; Mantelet xhinse; Mantele për gratë; 

Mantele për meshkujt; Velo koke; Maska të gjumit; Maska të syve; Kostume marinaresh; 

Korsete me dekorimee; Veshje te brendshme per gra; Minifunde; Veshje te brendshme te 

femrave; Veshje ceremoniale; Rrobat e pas -arjes; Kostume per vozitje me motor; Doreza 

motorike; Xhaketa për vozitje me motor; Këllëf gëzofi për duart [veshje]; Këmisha nate për 

gra shtatëzena; Këmishë nate; Ndërresa nate; Kostume për zhytje; Këmisha nate te 

tejdukshme; Çorape me dizajne: Veshje te jashme për gra; Veshje te jashme; Këmisha për 

kostume; Shputa për kepuce prej palme kacavjerrëse të endura për sandale të stilit japonez; 

Këmishat e sipërme; Veshje te siperme te çiklizemit; Veshje te siperme me kapuç; Këmisha 

te sipërme; Shirita për vesh; Veshore [veshje]; Kombinimet [veshje]; Kominoshe; Ndërresa 

infermierie; Bluza te trasha; Mbështjellese plazhi; Xhaketa; Pelerina; Mbuloja [veshje]; 

Peliqe; Mantelet dhe xhaketat e leshta; Copa leshi; Funda te shkurt; Xhaketa te shkurta; 

Pantollona te shkurta; Pantollona te pirateve; Perparese plastike; Pantallona; Këmisha me 

golf; Bluza te thurura; Bluza te trasha me golf; Bluza me golf; Mantel per shi; Triko; Triko 

me golf te gjate; Triko me golf te simuluar; Triko ne form - V; Veshje per gjum [veshje]; 

Veshje per sport; Pizhame; Pizhama funde; Veshje të çiklistëve; Pantallona të shkurtra 

çiklizmi; Këmisha pranverore; Bluza atletike; Shamitë të kokës; Veshje kundër shiut; 

Veshje per mbrojtje nga shiu; Pantallona të papërshkueshme nga uji; Mushama; Xhaketa 

shiu; Doreza për  vozitje; Pantollona per stervitje; Xhaketa për vozitje; Funde; Bluza me 

golf: Rollka [veshje]; Këmisha me golf; Bluza me golf; Xhaketa për rugby; Pantallona të 

shkurtra rugby; Veshje te siperme per rugby; Xhaketa për mal; Mbështjellës për trup; 

Veshje te gjata te lidhura ne bel; Xhaketa prej lëkure të deleve; Xhaketa prej lëkure dashi; 

Shall qafë [shall]; Tufat [veshje]; Shall [vetëm nga trikotazhi]; Shamitë dhe mbeshtjellese 

koke; Shall dhe shall te gjere për femra; Brezat për vesh; Brezat për kimono (obi); 

Uniformat e refereve; Ndërresë nate; Maska të gjumit; Veshje gjumi; Rripa per kokë; Velo 

[veshje]; Kollare; Pantollona te trash per burra; Kostume bore; Pantallonat e dëborës; 

Shalle per supe; Mbeshtjelles per supe[veshje]; Uniformat e shkollës; Këmisha [veshje]; 

Perparese letre; Breza shtatzanie; Çorape shtatzënitë; Çorape absorbuese djersitje; 

Pantallonat absorbuese të djersitjes; Breza djerse për kokë; Shirita djerse për dore; Shirita 

për kokë  [veshje]; Mburoja te veshjes; Çorape anti-djerses; Shirita koke për djerse; 

Uniformat për infermierët; Mbathje noti; Lidheset e mëndafshit; Shalle mëndafshi; Sutjena 

ngjitëse; Pelerine për frizer; Xhaketa me zinxhir; Veshje; Këmisha me golf të simuluar; 

Këmisha dhe rripa; Kominoshe te shkurta; Pantallona të shkurtra; Pantallona të shkurtra 

pelhure; Pantallona të shkurtra për femra [të brendshme]; Kostume bore; Kostume skijimi 

për gara; Doreza skijimi; Pantallona skijimi; Xhaketa skijimi; Veshje për skijim; Maskat e 

skijimit; Pantallona të shkurtra skijimi; pantallona të shkurtra; Breza; Xhaketa për 

mbremje; Kostume mbremje; Kostume për rresqitese dëborë (snowboard); Dorashka për 

rresqitese dëborë; Çorape te stilit japonez (tabi); Çorape dhe veshje për këmbë; Rripa për 

çorape; Sutjena me dekorime; Veshje për verë; Kostume noti për fëmijë [veshje]; Veshje 

aktrimi komedie; Kostume për palestër; Veshje sportive [përveç dorashkave të golfit]; 
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Veshje sportive; Sutjen sportiv; Këmisha të perditshme; Këmisha sportive me mëngë të 

shkurtra; Pantallona sportive; Xhaketa sportive; Çorape sportive; Kostum sportiv te 

ngjitura; Kostume sportive dhe pantallona për sport me figura; Kostume për palestër; Jelek 

atletike; Shtresa mbrojtese nga pluhuri; Xhaketa me tegela [veshje]; Jelek me tegela; 

Përparëse pelhure; Përparëse pelhure për të rritur per darka; Rripa për Shtrëngimin i 

gjerdanit për kimonos (datejime); kominoshe për fënijë; Veshje me kemb për foshnjat dhe 

fëmijët e vegjël; Rrobë plazhi; Rrobat e plazhit; Pantallona shtrënguese; Trikotazh [veshje]; 

Këmisha të thurura; Triko; Të brendshme te femrave; Llastik çorapesh; Çorape; Pantallonat 

absorbuese të djersitjes; Zbukurime për çorape; Çorape me dekolte; Hollahopke; Çorape 

për vrapim [çorape]; Triko këmba; Çorape; Çorape pa thembra; Veshje serfi; Të brendshme 

për burra [mbathje]; Bluza te lehta; Triko te poshtme; Xhaketa te holla; Këmisha te holla; 

Pantallona të shkurtra; Kostumet e Taekwondos; Zinxhirë të gjata; Breza te mesit; Veshje 

të siperme; Kostumet e valleve; Pardesy; Dorashka për maskim; Këmisha për maskim; 

Pantallona për maskim; Xhaketa për maskim; Veshjet për maskim; Pantallona të ngushta; 

Veshje me vija; Këmisha te tenisit; Veshje të tenisit; Bluza te tenisi; Funde te tenisit; 

Pantollona te shkurta te tenisit; Çorape te tenisit; Rripa pëlhure [veshje]; Veshje e gjate 

tradicionale muslimane (Thobes); Kostume teatrale; Çorape termike; Veshjet termike; 

Veshje perandorake (Togas); Veshje te siperme [veshje]; Kostume folklorike; Veshje 

japoneze tradicionale; Rripa te sutjenave; Rripa të përparëseje; Veshjet me printime (e 

Pinafa); Sutjen pa rripa; Bluza te siperme për femra; Veshje për gjimnastikë; Triko te 

poshtme; Pantallona të shkurtra; Triko komplet; Xhaketa te holla me pulla; Pantallona të 

shkurtra gome; Veshje sportive komplet (Triathlon); Trikotazh [veshje]; Veshje sportive 

(Singlets); Kostume për mbrojtje nga lagështia; Bluza pa mëng; Shami [veshje]; Shami qafe 

me dekorime; Shamit të kokës; Tunikat; Çallmat; Veshje për gjimnastikë; Pantallona të 

shkurtra për palestër; Funde baleti nga tyli (Tutus); Veshje dy pjesesh; Xhaketa të jashtme 

koreane për tu veshur mbi veshje kryesore [Magoja]; Pantallona për pelena (veshje); Pallto; 

Pantallona me astar; Shalle të qafës; Gunë; Shall; Veshje të maternitetit; Veshje gjumi për 

nënën; Veshje të brendshme për shtatzani; Uniformat; Uniformat për përdorim komercial; 

Uniformat për infermierët; Uniforma për referet; Kostume të ngjitura; Veshje të 

brendshme; Ndërresa të fëmijëve; Të brendshme të absorbimit të djersitjes; Bluza deri në 

bel; Nën këmisha për kimono (juban); Nën këmisha për kimonos (koshimaki); Fundet 

[veshje]; Pantallona; Këmisha; Xhaketa te shkurta; Rripa për nyje (oboe-shin); Triko te 

poshtme; Veshje të brendshme; Veshje e jashte për mbrojtjen e veshjeve; Kostume; Veshje 

Volejboll; Veshje izoluese termike; Xhaketa të ngrohta; Bluza të ngrohtë; Veshje të 

papërshkueshëm nga uji; Kostume papërshkueshëm nga uji për motoçiklistët; Këpucët e 

papërshkueshme nga uji; Veshje te jashtëme i papërshkueshëm nga uji; Çorape të ujit; 

Pantallona të papërshkueshëm nga uji; Xhaketa kundër shiut; Veshje lëkure [veshje]; 

Kostum për skijim në ujë; Rrobat e bardha për kuzhinier; Shtresa të bardha për përdorim në 

spital; Veshje te gjata; Këmisha kunder djerse; Xhaketa e kthyeshme, qe vishen në dy anë; 

Jelek; Jelek lëkure; Xhaketë me mask te ngjiturt; Veshje të papërshkueshem nga uji; Rroba 

per lundrim qe e mbrojnë lagështinë; Kambale, shirita për mbeshtetje dhe mbrojtje dhe 

këpucë me çafa pa lidhëse; Rripa mbështjellës për kimono (datemaki);  Mbështjellës plazhi; 

Rroba për tu larë; Rrobe e gjatë një pjesëshe; Veshje kunder erës së fortë; Kostume kundër 

erës; Pantallona kundër erës; Bluza kundër erës;  Xhaketa kundër erës; Dorashka dimri; 

Xhaketa dimri; Çorape; Veshje të jashtme rezistente ndaj motit të lig; Çorape leshi; 

Pantallona për Yogas; Bluza për yoga; Kostume aktrimi (Zoot); Pullë përforcuese [pjesët e 
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veshjeve]; Pullë përforcuese për kostume banje [pjesët e veshjeve]; Pullë përforcuese për 

mbathje [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të rrobave të baletit; Pjeset përforcueset të 

çorapeve [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të hollohopkave [pjesët e veshjeve]; Pjeset 

përforcueset të rrobave të veshjeve të mbendshme [pjesët e veshjeve]; Këpucë; Taka; Taka 

për këpucë; Papuçe (këpucë të leshta për fëmijë); Pantofla të banjos; Këpucë për gra; 

Shtrojë për këpucë; Këpucë ortopedike; Taka qe ndrrohen ; Këpucë të sheshta; Taka të 

ngjitura prej gome ose të materialeve plastike; Pajisjet që nuk rrëshqasin për këpucë; 

Pantofla; Çorape si papuçe; Krem për këpucë; Çorape të brendshme për këpucë; Kepucë 

Vrapimi; Këpucë të foshnjave; Pantofla lëkure; Këpucë lëkure; Këpucë me figura; Këpucë 

me zbukurime; Pjese për sandale të stilit japonez; Pantofla;  Këpucë pa lidhësa [këpucë]; 

Anësore për këpucë; Çizme shiu; Këpucë hipizimi; Lidheset e këpucëve; Çizme për rugby; 

Papuçe për gra; Pandofla me grykë; Këpucë; Këpucë atletike; Këpucë për kohën e lirë; 

Këpucë për volejboll më këmbë; Këpucë me grepa dhe lidhëse për mbërthim të shpejt; 

Këpuce me taka; Këpucë për alpinizëm; Shtrojat e këpucëve për qëllime jo ortopedike; 

Këpucë; Taka këpucësh; Shtroja këpucësh, përveçse për qëllime mjekësore; Pjese te 

siperme këpucësh; Këpucë për dëborë; Shputë për këpucë; Shputë për pandofla; Taka për 

sandale te stilit japoneze; Këpucë me vizatime; Këpucë vallëzimi; Këpucë për ballo; 

Këpucë tenisi; Këpucë trajnimi; Këllëf për këpucë; Çizme të papërshkueshme për peshkim; 

Këpucë për unjë; Çizmet e dimri; Këpucë për Joga; Sandale Japoneze Zori; Shtroje për 

këpucë dhe çizme; Shtroje të ndërmjetme   

27   Qilima, pelhura dhe mbulesas; Mbulesa për banjë; Shtroje per banjo nga tekstili; 

Mbulesa për banjë; Mbulesa per automjete; Mbuloja (per shkalle); Qilima per te derë; 

Shtoje [mbulesa]; Qilima orientale jo të endura (mosen); Pjesa per ngjitjen e qilimave; 

Pjeset e perfundshme te qilimave; Qilima; Pjese te qilimave; Pjeset ngjitese te qilimave; 

Qilimat e banjës së tekstilit; Qilima [tekstile]; Tapiceri  muri; Tapiceri muri sintetike; 

Tapiceri muri të letrës   
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(511) 35   Përpunimi i rregullave administrative; negocimi dhe konsultimi e transaksioneve 

tregtare për palët e treta; Shërbimet e telemarketingut; informacione dhe këshilla 

komerciale për konsumator në lidhje me përzgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

shërbime te importit dhe eksportit; ofrim i tregut online (drejtpërdrejt në internet) për 

shitjen dhe blerjeve e produkteve dhe shërbimeve; promovimi i shitjes për të tjerët; 

paraqitja i mallrave ne mediet e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shpërndarja 

e mostrave; dhënie me qira e hapësirës reklamuese; organizimi i ekspozitave për qëllime 
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komerciale ose reklamuese; publikimi i teksteve publicitare; administrimi i programeve të 

besnikërisë së konsumatoreve; marketing; reklamim; shërbime te shitjes me shumicë dhe 

pakicë ne lidhje me  artikujt e tualeti, preparatet për përkujdesjen e bukurisë dhe preparatet 

për pastrimin e trupit, preparatet për pastrim dhe aroma, fuels (substanca që mund të 

konsumohet për të prodhuar energji), dhe illuminants (ndriçues), preparatet për  shtesa 

dietike dhe ushqimet dietetike, ushqime për bebe, preparate sanitare dhe artikuj, preparate 

mjekësore dhe veterinare dhe artikuj, makina kuzhine, makina pastrimi, mjete higjiene dhe 

bukurie për njerëz dhe kafshë, mjete për preparatet ushqimore, incizim i përmbajtjeve, 

aparate, instrumente dhe kabllo për elektrik, xham dhe syze dielli dhe lente e kontaktit, 

ushqime ndihmese dhe biberon, aparate dhe instrumente mjekësore dhe veterinare, ndriçues 

dhe reflektor ndriçues, gatimi i ushqimeve dhe pijeve, ngrohjes, i ftohjes dhe pajisjet për 

trajtimin, pjesë dhe pajisje për automjete, instrumentet e kohës, furnizim me artikuj shkrimi 

dhe edukimi, materiale të shtypura, valixhe, çanta, kuleta dhe transportues te tjerë, ombrella 

dhe çadra për mbrojtje nga rrezet e  diellit, orendi dhe artikuj dekorativ, brusha dhe artikuj 

te tjerë për pastrim, materialet e brushave, komplete enësh,  komplet i tenxhereve për zierje 

, enë, kozmetik dhe pajisje tualeti dhe artikuj për banjë, pe dhe fije, mallra tekstili, veshje, 

artikuj dhe pajisje sportive, lodra , lojëra,  lodra dhe novelties (lodra prej figurave te 

ndryshme), ushqim dhe pije, duhan dhe produktet e duhanit(duke përfshirë zëvendësuesit)  

dhe artikuj për përdorim me duhan   

38   Ofrim i kanaleve të telekomunikacionit për shërbime te teleshopingut; ofrim i qasjeve 

në platforma dhe portale të internetit; transmetimi i postës elektronike; buletine elektronike 

të shërbimeve të bordeve [shërbimet e telekomunikacionit]; ofrim online(drejtpërdrejt në 

internet) i forumeve; shërbime të telekomunikacionit   

40   Qëndisje; gdhendje; shtypje e fotografive; libërlidhje; shtypje   

41   Organizimi i garave sportive; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; shërbime të 

argëtimit; prezantimi i shfaqjeve drejtpërdrejt; shërbime për lojërat e fatit; informacion për 

rekreacion; ofrim online(drejtpërdrejt në internet) të publikimeve, jo që shkarkohen; 

publikimi i teksteve, përveç teksteve të publicitetit; publikime elektronik te desktopit     

44   Këshillim shëndetësore; shërbime të konsultimit online(drejtpërdrejt në internet) për 

grim; këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; konsulencë në fushën e kujdesit të trupit dhe 

bukurisë; shërbime visagists (kozmetike); shërbime në sallone të bukurisë 
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komerciale për konsumator në lidhje me përzgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

shërbime te importit dhe eksportit; ofrim i tregut online (drejtpërdrejt në internet) për 

shitjen dhe blerjeve e produkteve dhe shërbimeve; promovimi i shitjes për të tjerët; 

paraqitja i mallrave ne mediet e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shpërndarja 

e mostrave; dhënie me qira e hapësirës reklamuese; organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; publikimi i teksteve publicitare; administrimi i programeve të 

besnikërisë së konsumatoreve; marketing; reklamim; shërbime te shitjes me shumicë dhe 

pakicë ne lidhje me  artikujt e tualeti, preparatet për përkujdesjen e bukurisë dhe preparatet 

për pastrimin e trupit, preparatet për pastrim dhe aroma, fuels (substanca që mund të 

konsumohet për të prodhuar energji), dhe illuminants (ndriçues), preparatet për  shtesa 

dietike dhe ushqimet dietetike, ushqime për bebe, preparate sanitare dhe artikuj, preparate 

mjekësore dhe veterinare dhe artikuj, makina kuzhine, makina pastrimi, mjete higjiene dhe 

bukurie për njerëz dhe kafshë, mjete për preparatet ushqimore, incizim i përmbajtjeve, 

aparate, instrumente dhe kabllo për elektrik, xham dhe syze dielli dhe lente e kontaktit, 

ushqime ndihmese dhe biberon, aparate dhe instrumente mjekësore dhe veterinare, ndriçues 

dhe reflektor ndriçues, gatimi i ushqimeve dhe pijeve, ngrohjes, i ftohjes dhe pajisjet për 

trajtimin, pjesë dhe pajisje për automjete, instrumentet e kohës, furnizim me artikuj shkrimi 

dhe edukimi, materiale të shtypura, valixhe, çanta, kuleta dhe transportues te tjerë, ombrella 

dhe çadra për mbrojtje nga rrezet e  diellit, orendi dhe artikuj dekorativ, brusha dhe artikuj 

te tjerë për pastrim, materialet e brushave, komplete enësh,  komplet i tenxhereve për zierje 

, enë, kozmetik dhe pajisje tualeti dhe artikuj për banjë, pe dhe fije, mallra tekstili, veshje, 

artikuj dhe pajisje sportive, lodra , lojëra,  lodra dhe novelties (lodra prej figurave te 

ndryshme), ushqim dhe pije, duhan dhe produktet e duhanit(duke përfshirë zëvendësuesit)  

dhe artikuj për përdorim me duhan   

38   Ofrim i kanaleve të telekomunikacionit për shërbime te teleshopingut; ofrim i qasjeve 

në platforma dhe portale të internetit; transmetimi i postës elektronike; buletine elektronike 

të shërbimeve të bordeve [shërbimet e telekomunikacionit]; ofrim online(drejtpërdrejt në 

internet) i forumeve; shërbime të telekomunikacionit   

40   Qëndisje; gdhendje; shtypje e fotografive; libërlidhje; shtypje   

41   Organizimi i garave sportive; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; shërbime të 

argëtimit; prezantimi i shfaqjeve drejtpërdrejt; shërbime për lojërat e fatit; informacion për 

rekreacion; ofrim online(drejtpërdrejt në internet) të publikimeve, jo që shkarkohen; 

publikimi i teksteve, përveç teksteve të publicitetit; publikime elektronik te desktopit     

44   Këshillim shëndetësore; shërbime të konsultimit online(drejtpërdrejt në internet) për 

grim; këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; konsulencë në fushën e kujdesit të trupit dhe 

bukurisë; shërbime visagists (kozmetike); shërbime në sallone të bukurisë   
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(511) 35   Përpunimi i rregullave administrative; negocimi dhe konsultimi e transaksioneve 

tregtare për palët e treta; Shërbimet e telemarketingut; informacione dhe këshilla 

komerciale për konsumator në lidhje me përzgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

shërbime te importit dhe eksportit; ofrim i tregut online (drejtpërdrejt në internet) për 

shitjen dhe blerjeve e produkteve dhe shërbimeve; promovimi i shitjes për të tjerët; 

paraqitja i mallrave ne mediet e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shpërndarja 

e mostrave; dhënie me qira e hapësirës reklamuese; organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; publikimi i teksteve publicitare; administrimi i programeve të 

besnikërisë së konsumatoreve; marketing; reklamim; shërbime te shitjes me shumicë dhe 

pakicë ne lidhje me  artikujt e tualeti, preparatet për përkujdesjen e bukurisë dhe preparatet 

për pastrimin e trupit, preparatet për pastrim dhe aroma, fuels (substanca që mund të 

konsumohet për të prodhuar energji), dhe illuminants (ndriçues), preparatet për  shtesa 

dietike dhe ushqimet dietetike, ushqime për bebe, preparate sanitare dhe artikuj, preparate 

mjekësore dhe veterinare dhe artikuj, makina kuzhine, makina pastrimi, mjete higjiene dhe 

bukurie për njerëz dhe kafshë, mjete për preparatet ushqimore, incizim i përmbajtjeve, 

aparate, instrumente dhe kabllo për elektrik, xham dhe syze dielli dhe lente e kontaktit, 

ushqime ndihmese dhe biberon, aparate dhe instrumente mjekësore dhe veterinare, ndriçues 

dhe reflektor ndriçues, gatimi i ushqimeve dhe pijeve, ngrohjes, i ftohjes dhe pajisjet për 

trajtimin, pjesë dhe pajisje për automjete, instrumentet e kohës, furnizim me artikuj shkrimi 

dhe edukimi, materiale të shtypura, valixhe, çanta, kuleta dhe transportues te tjerë, ombrella 

dhe çadra për mbrojtje nga rrezet e  diellit, orendi dhe artikuj dekorativ, brusha dhe artikuj 

te tjerë për pastrim, materialet e brushave, komplete enësh,  komplet i tenxhereve për zierje 

, enë, kozmetik dhe pajisje tualeti dhe artikuj për banjë, pe dhe fije, mallra tekstili, veshje, 

artikuj dhe pajisje sportive, lodra , lojëra,  lodra dhe novelties (lodra prej figurave te 

ndryshme), ushqim dhe pije, duhan dhe produktet e duhanit(duke përfshirë zëvendësuesit)  

dhe artikuj për përdorim me duhan   

38   Ofrim i kanaleve të telekomunikacionit për shërbime te teleshopingut; ofrim i qasjeve 

në platforma dhe portale të internetit; transmetimi i postës elektronike; buletine elektronike 

të shërbimeve të bordeve [shërbimet e telekomunikacionit]; ofrim online(drejtpërdrejt në 

internet) i forumeve; shërbime të telekomunikacionit  

40   Qëndisje; gdhendje; shtypje e fotografive; libërlidhje; shtypje 
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41   Organizimi i garave sportive; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; shërbime të 

argëtimit; prezantimi i shfaqjeve drejtpërdrejt; shërbime për lojërat e fatit; informacion për 

rekreacion; ofrim online(drejtpërdrejt në internet) të publikimeve, jo që shkarkohen; 

publikimi i teksteve, përveç teksteve të publicitetit; publikime elektronik te desktopit     

44   Këshillim shëndetësore; shërbime të konsultimit online(drejtpërdrejt në internet) për 

grim; këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; konsulencë në fushën e kujdesit të trupit dhe 

bukurisë; shërbime visagists (kozmetike); shërbime në sallone të bukurisë 

  

 

 

 

(111)  24780 

(151)  18/04/2019 

(181)  27/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/823 

(732)  Max Mara Fashion Group S.r.l Via 

Pietro Giannone 10 10121 Torino, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  WEEKEND MAX MARA 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lekurë dhe imitimi i lekurës; lekurë dhe gezof te kafsheve; valixhe dhe çanta 

mbartëse; ombrella dhe çadra dielli; bostun; kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; qafore, 

zinxhire dhe veshje për kafshe   

25   Veshje, këpucë, kapela   

35   Reklamat, menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyres   

 

 

(111)  24781 

(151)  18/04/2019 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/828 

(591)  E gjelbër, e gjelbër e ndritshme, e 

bardhë 

(732)  INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Benzinë [karburante]; karburante; karburantet e lëngshme për makina   

35   Shpallje [Reklamim]; promovimi i shitjeve për palët e treta   

39   Shpërndarja (distribuimi) e produkteve; shkarkimi (shërbimet e shkarkimit); ngarkimi 

(shërbimet e ngarkimit); transporti i mallrave; magazinimi   
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(111)  24782 

(151)  18/04/2019 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/829 

(591)  E gjelbër, e zezë, e bardhë 

(732)  INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Dizel [karburante]; karburante; karburantet e lëngshme për makina   

35   Shpallje [reklamim]; promovimi i shitjeve për palët e treta   

39   Shpërndarja (distribuimi) e produkteve; shkarkimi (shërbimet e shkarkimit); ngarkimi 

(shërbimet e ngarkimit); transporti i mallrave; magazinimi   

 

 

 

(111)  24783 

(151)  18/04/2019 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/830 

(591)  e bardhë, e kaltër 

(732)  INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

 Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve, 

dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët   

37   Shërbimet e shërbimeve, mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, 

pastrimi, larja, lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve   

43   Shërbimet e kujdesit (ushqimit), restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te 

ushqimeve te shpejta; kafene-restorante; dhënia me qira shërbimit  të strehimit të 

përkohshëm-hoteliere   
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(111)  24777 

(151)  18/04/2019 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/831 

(591)  E kaltër, e bardhë, e kuqe 

(732)  INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

 Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Hulumtimi i opinionit publik; rregullimin e sallës së ekspozitës; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese; anketimi i opinionit publik/anketimi; 

marrëdhëniet publike / propaganda; sistematizimi i të dhënave për dosjen qendrore; 

veprimtaritë tregtare, tregtia me pakicë e produkteve jo ushqimore dhe ushqimore; 

shpalljet/reklamim; promovimi i shitjeve; njoftimet e biznesit; botimi i teksteve 

reklamuese; shpërndarja e reklamave; organizimi i ekspozitave për qëllime tregtare ose 

reklamuese; njoftimet për shtyp; promovimi i shitjeve për palët e treta; hulumtimi/ 

marketingu i tregut/; kontrolli i llogarisë; shpërndarja e materialeve/fletushkave 

reklamuese, prospekteve, materialit te shtypur dhe mostrave/; ndarja/shpërndarja/model; 

shpërndarja e materialeve reklamuese/fletëpalosjeve, broshurave, materialeve te shtypura, 

mostrave; shpërndarja e reklamave; botimi i teksteve reklamuese; reklamat në radio; 

reklamimi përmes televizionit; rregullimi i dokumentacionit reklamues; reklamat postare; 

dhënia me qira e materialit reklamues; botimi i teksteve reklamuese; shpërndarja e 

materialit reklamues; dërgimi i materialeve reklamuese; dizajni i materialeve reklamuese; 

reklamimi me korrespondencë; raportimi statistikor; kërkimi për tregun; konsumatorët 

(ofrimi i këshillave dhe informatave komerciale për konsumatorët); prezantimi/demonstrimi 

i produktit, prezantimi i produkteve në të gjitha mjetet e komunikimit me qëllim të shitjes 

me pakicë   

37   Larja e automjeteve; larja e veturës; asistencë ne prishjet e automjeteve; stacionet e 

shërbimit; pastrimi i automjeteve; lustrimi i automjetit, fryrja e gomave; mbushja me 

karburant, ndërrimi i vajit   

39   Shpërndarja/distribuimi i produkteve/; shpërndarja/distribumi i mallrave/; shkarkim; 

transporti ndërkombëtar i mallrave në rrugë, hekurudhë, lumë dhe trafik detar; transporti, 

paketimin dhe deponimi i produkteve; transporti me kamionë dhe cisterna; magazinimin e 

mallrave   

40   Ndërrimi i mbeturinave teknologjike, mbeturinave të ngurta   

43   Restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te ushqimeve te shpejta; kafene-

restorante; dhënia me qira shërbimit  të strehimit të përkohshëm-hoteliere   
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(111)  24775 

(151)  18/04/2019 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/832 

(591)  e kaltër 

(732)  INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve, 

dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët   

37   Shërbimet e shërbimeve, mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, 

pastrimi, larja, lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve   

43   Shërbimet e kujdesit (ushqimit), restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te 

ushqimeve te shpejta; kafene-restorante; dhënia me qira shërbimit  të strehimit të 

përkohshëm-hoteliere 

  

 

 

 

(111)  24773 

(151)  18/04/2019 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/833 

(591)  e kaltër, e bardhë 

(732)  INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve, 

dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët   

37   Shërbimet e shërbimeve, mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, 

pastrimi, larja, lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve   

43   Shërbimet e kujdesit (ushqimit), restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te 

ushqimeve te shpejta; kafene-restorante; dhënia me qira shërbimit  të strehimit të 
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përkohshëm-hoteliere   

 

 

 

(111)  24772 

(151)  18/04/2019 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/834 

(591)  e kaltër, e bardhë, e kuqe 

(732)  INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve, 

dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët   

37   Shërbimet e shërbimeve, mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, 

pastrimi, larja, lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve   

43   Shërbimet e kujdesit (ushqimit), restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te 

ushqimeve te shpejta; kafene-restorante; dhënia me qira shërbimit  të strehimit të 

përkohshëm-hoteliere 

 

   

 

 

(111)  24769 

(151)  18/04/2019 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/835 

(591)  e kaltër,  

(732)  INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve, 

dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët   

37   Shërbimet e shërbimeve, mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, 

pastrimi, larja, lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve   



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

248 

 

43   Shërbimet e kujdesit (ushqimit), restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te 

ushqimeve te shpejta; kafene-restorante; dhënia me qira shërbimit  të strehimit të 

përkohshëm-hoteliere   

 

 

 

(111)  24768 

(151)  18/04/2019 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/836 

(591)  e kaltër, e bardh , e kuqe 

(732)  INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve, 

dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët   

37   Shërbimet e shërbimeve, mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, 

pastrimi, larja, lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve   

43   Shërbimet e kujdesit (ushqimit), restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te 

ushqimeve te shpejta; kafene-restorante; dhënia me qira shërbimit  të strehimit të 

përkohshëm-hoteliere 

 

 

 

(111)  24771 

(151)  18/04/2019 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/837 

(591)  e kaltër, e bardh , e kuqe 

(732)  INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve, 

dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët   

37   Shërbimet e shërbimeve, mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, 

pastrimi, larja, lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve   

43   Shërbimet e kujdesit (ushqimit), restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te 

ushqimeve te shpejta; kafene-restorante; dhënia me qira shërbimit  të strehimit të 

përkohshëm-hoteliere   
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(111)  24774 

(151)  18/04/2019 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/838 

(732)  INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  INA ANTIFRIZ 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Agjentët kundër ngrirjës [antifriz]; agjentë kundër ngrirjes për sistemet e ftohjes 

në automjete   

 

 

 

(111)  24778 

(151)  18/04/2019 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/840 

(732)  INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  INA HIPENOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vaji me përmbajtje minerale për ingranazhet, vajrat sintetike për ndërruesit e 

shpejtësive dhe makanizmat e ndërtimit   

 

 

 

(111)  24789 

(151)  23/04/2019 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/841 

(732)  INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. 

Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  INA HIDRAOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vaji hidraulik me përmbajtje minerale   
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(111)  24801 

(151)  23/04/2019 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/845 

(591)  e bardhë, e kaltër e lehtë, e kaltër e 

erret   

(732)  GoPro, Inc.,  3000 Clearview Way,  

San Mateo, CA 94402, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisjet fotografike, përkatësisht kamerat, kamerat dixhitale, kamerat video; 

pajisje elektronike te bartshme për regjistrimin, ruajtjen, transmetimin ose riprodhimin e 

përmbajtjes fotografike, përmbajtje për video dhe multimedia; çanta, mbulesa dhe pajisje 

për kamera, domethënë bateri, lente, shikuesit dixhitalë të fotografive, adaptor (mbushes) 

pa tela, adaptorë të rrymës, unaza përshtatëse për bashkimin e objekteve me kamera, 

telekomandë, mikrofona, karta SD, njesi drite per fotografi, pajisje montimi për pajisje 

fotografike, trekëmbësh dhe shiritat e kamerës; kellef dhe çantat për aparat fotografik; 

softuer kompjuterik për përdorim në lidhje me pajisjet fotografike per video dhe kamerat, 

domethënë, softuer për marrjen, kapjen, menaxhimin, përpunimin, operimin, shikimin, 

ruajtjen, përpunimin, rregullimin, kombinimin, ndarjen, manipulimin, modifikimin, 

komentimin, transmetimin dhe shfaqjen e të dhënave, imazhe, video, fotografi multimediale 

dhe të dhëna të tjera digjitale; softuer për ekran dhe celular të redaktimit të fotografive dhe 

videove; softuer kompjuterik dhe aplikacione softuerike për përdorim në ngarkimin, 

shkarkimin, redaktimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe shpërndarjen e përmbajtjes fotografike 

dhe video nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale dhe lokale dhe nëpërmjet pajisjeve 

mobile; skedarë multimedialë të shkarkueshëm që përmbajnë skedarë dixhitalë audio dhe 

video që përmbajnë imazhe të krijuara nga përdoruesi, video, skedarë multimedia dhe të 

dhëna të tjera digjitale; aparate për kamerë, domethënë, mbajtëse, pajisje shtes te mençura, 

shirita, platforma, mbajtësit, pajimet, kallepet dhe pajisjet përkatëse për mbajtjen, 

montimin, pozicionimin dhe manovrimin e kamerave; kamera per foto sferike dhe video 

kamera; kamera për prodhimin e 360 shikimeve; kamera panoramike; tabela qendrore dhe 

harder dhe softuer përkatës për kamerat sferike të fotografive dhe të gjiruer me video; 

mjetet softuerike dhe aplikacionet për të mbështetur përmbajtjen video sferike; softuer 

kompjuterik për marrjen, gjirimin, menaxhimin, përpunimin, operimin, shikimin, ruajtjen, 

përpunimin, rregullimin, kombinimin, ndarjen, manipulimin, modifikimin, komentimin, 

transmetimin dhe shfaqjen e përmbajtjes sferike dhe panoramike të fotografive dhe të 

videove; zgjidhje të energjise për kamerat sferike të fotografive dhe të gjirimeve me video, 

duke përfshirë bateritë, adaptorët pa tela, përshtatësit e rrymës dhe ngarkuesit; zgjidhje me 

porosi të pajisjeve të kamerave; zgjidhje me platforma të integruara me porosi; shkopinj 

vetjakë, domethënë, monopodët me dorë; rripa  për fiksimin e kamerës, përkatësisht brezat 

e kokës, shiritat, brezat e shpatullave dhe brezat e gjoksit; pajisje për montim të kamerave; 

bazat për kamerat; mbajtëset për kamerat; shtrengues për kamera; mbulesa per mbrojtje për 
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kamerat; çanta për ruajtjen e kamerave; çanta mbrojtës te papërshkueshëm nga uji dhe jo i 

papërshkueshëm nga uji për kamerat; mbulesa mbrojtëse për lentet e kamerave; filma 

mbrojtës të përshtatur për ekranet e kamerave; xham mbrojtës prej plastike; filtra për pajisje 

fotografike; telat dhe kabllot për rrjetin elektrik të aparateve; ngarkuesit (adopteret) e murit; 

ngarkuesit e makinave   

41   Shërbimet fotografike dhe video, domethënë, zënjen fotografike dhe video; sigurimin e 

përmbajtjeve audio, audiovizive, multimediale, fotografike dhe video të cilat nuk mund të 

shkarkohen, për qëllime arsimore në fushën e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi, 

sporti, kulture, komedie, biznesi, bukuri personale, ngjarjet e tanishme, ruajtjen e mjedisit 

dhe çështjet e qëndrueshmërisë, ushqimit, financave, teknologjisë, udhëtimit, librave, arteve 

të bukura, muzikës, artit, shkencës, letërsisë, kohës së lirë, lojrave, religjionit, artit dhe 

filantropisë; ofrimi i shërbimeve arsimore, domethënë, kryerja e klasave/trajnimeve në 

fushat e fotografisë, videografisë, pajisjeve kompjuterike dhe aplikacioneve softuerike; 

sigurimin e trajnimeve, udhëzimeve, këshillave mësimore dhe këshillave në fushën e 

fotografisë, videografisë; sigurimin e përmbajtjes që mund të gjykohet përmes internetit, 

domethënë, fotot dhe përmbajtjet video të internetit që nuk mund të shkarkohen për qëllime 

arsimore dhe argëtuese në fushat e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi, sporti, 

kultura, komedia, biznesi, jetesa e shëndetshme dhe stili i jetës modës, bukurisë personale, 

ngjarjeve të tanishme, ruajtjes së mjedisit dhe çështjeve të qëndrueshmërisë, ushqimit, 

financës, teknologjisë, udhëtimit, librave, arteve të bukura, muzikës, artit, shkencës, 

letërsisë, kohës së lirë, lojrave, religjionit, artit dhe filantropisë; sigurimi i përmbajtjes 

audio, audiovizive, multimedia, foto dhe video për qëllime argëtimi dhe edukimi në fushën 

e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi, sporti, kultura, komedia, biznesi, jetesa e 

shëndetshme dhe mënyra e jetesës, mirëqenia, moda, bukuria personale, ngjarjet e 

tanishme, ruajtjen e mjedisit dhe çështjet e qëndrueshmërisë, ushqimit, financave, 

teknologjisë, udhëtimit, librave, arteve të bukura, muzikës, artit, shkencës, letërsisë, kohës 

së lirë, lojërave, religjionit, arteve dhe filantropisë, nëpërmjet një rrjeti pa tel, përmbajtje, 

domethënë, sigurimi i audiovizivit, multimedias dhe përmbajtjes video arsimore në internet 

në fushën e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi, sporti, kultura, komedia, biznesi, 

jetesa e shëndetshme dhe mënyra e jetesës, mirëqenia, moda, bukuri personale, ngjarje të 

tanishme, ruajtje mjedisore dhe çështje të qëndrueshmërisë, ushqim, financa, teknologji, 

udhëtime, libra, artet e bukura, muzikë, art, shkencë, literaturë, lojëra, religjione, artet dhe 

filantropinë, si dhe sigurimin e një uebfaqeje që përmban fotografi dhe video që nuk mund 

të shkarkohen me imazhe, video, fotografi multimediale dhe të dhëna të tjera digjitale për 

qëllime arsimore dhe argëtuese në fushën e mediave, arsimi, argëtim, sport, kulturë, 

komedi, biznes, jetë të shëndetshme dhe stilin e jetesës, mirëqenien, modën, bukurinë 

personale, ngjarjet e tanishme, ruajtjen e mjedisit dhe çështjet e qëndrueshmërisë, literaturë, 

kohën e lirë, lojrat, religjionin, artet dhe filantropinë; organizimin e ngjarjeve sportive dhe 

kulturore të komunitetit dhe organizimin e ngjarjeve sportive rajonale, shtetërore dhe 

kombëtare, dmth., biçikleta, bicikleta malore, motor dhe garat e makinave, tabela bore, ski, 

ski per kercime, tabela bore, lundrim ne uje (kajake), ngjitje ne shkembinje; shërbime 

argëtuese, domethënë, sigurimi i një uebfaqeje që paraqet prezantime jo të shkarkueshme 

fotografike, audio, video dhe multimediale në fushën e teknologjisë, udhëtimit, lajmeve të 

argëtimit, sportit, palestrës, aktiviteteve rekreative, ngjarjeve aktuale lajme, veçorive të 

veçanta të interesit në fushat e natyrës, njerëzit në argëtim, art, kulturë pop, sport aventurë, 

muzikë dhe fotografi; sigurimin e një uebfaqeje që përmban përmbajtje audio dhe video të 
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pa shkarkueshme për qëllime argëtimi dhe edukimi në fushën e teknologjisë, udhëtimit, 

argëtimit, sportit, palestrës, aktiviteteve rekreative, lajme, kerkesa të veçanta të interesit në 

fushën e shkencës, kulture, sportet aventureske, muzik dhe fotografi; ofrimin e një baze të 

dhënash në internet në fushën e fotografisë dhe videografisë për qëllime arsimore dhe 

argëtuese, që përmban informacione mësimore, imazhe, video, skedarë multimedialë dhe të 

dhëna të tjera digjitale në fushën e fotografisë dhe videografisë për lëndët në lidhje me 

teknologjinë, udhëtimin, sportive, palestër, rekreacion, lajme, karakteristika të veçanta 

interesi në fushën e shkencës, natyrës, njerëzve, artit, kulturës pop, sporteve aventureske, 

muzikës dhe fotografisë; shërbime bibliotekare drejtpredrejte (on-line), gjegjësisht, ofrimin 

e shërbimeve të bibliotekave elektronike të cilat përmbajnë fotografi dhe video nëpërmjet 

një rrjeti kompjuterik në internet; shërbime fotografike dhe videografike, domethënë, 

sigurimin e përmbajtjes fotografike dhe video për palët e treta që përdoren në krijimin e 

programeve televizive, reklamave televizive, filmave dhe filmave; sigurimi i revistave në 

internet, domethënë, blogje, për shkëmbimin e mendimeve, ideve, përvojave, komenteve, 

këshillave, teknikave dhe këshillave në fushën e fotografisë dhe videografisë; duke ofruar 

konferenca, seminare, punëtori dhe mësime në fushën e fotografisë dhe videografisë për 

qëllime argëtimi dhe edukimi   

42   Sigurimi i një platforme për mirëmbajtjen e ueb faqës për ngarkimin, shkarkimin, 

ruajtjen, shpërndarjen, redaktimin dhe ndarjen e fotografive, videove dhe përmbajtjes 

multimediale; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit jo të shkarkueshëm në 

internet për përdorim në ngarkimin, shkarkimin, ruajtjen, shpërndarjen, redaktimin dhe 

shpërndarjen e përmbajtjes fotografike, video dhe multimediale nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike vendore dhe globale dhe nëpërmjet pajisjeve mobile; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit informatik të softuerit ne re (cloud) të papërdorshëm drejtperdrejte 

(on-line) për përdorim në ngarkimin, shkarkimin, ruajtjen, shpërndarjen, redaktimin dhe 

shkëmbimin e përmbajtjeve fotografike, video dhe multimediale nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike vendore dhe globale dhe nëpërmjet pajisjeve mobile; Shërbimet e ndarjes së 

fotove nga pala të shfletuesi (peer-to-browser), domethënë, ofrojnë një faqe interneti që 

paraqet teknologji që u mundëson përdoruesve të ngarkojnë, shikojnë dhe shkarkojnë fotot 

dhe videot digjitale; Sigurimi i një faqe interneti që paraqet përdorimin e përkohshëm të 

softuereve që nuk mund të shkarkohen duke lejuar përdoruesit e faqes së internetit të 

ngarkojnë video drejtperdrejte (on-line) për ndarjen me të tjerët për qëllime argëtimi; 

Sigurimi i një ueb faqe që u jep përdoruesve të kompjuterit mundësinë për të ngarkuar, 

shkëmbyer dhe për të ndarë fotot, videot dhe video shkarkimet; Shërbimet kompjuterike, 

domethënë, sigurimin e platformave të kërkimit për t'i lejuar përdoruesit të lokalizojnë, 

qasen, kopjojnë, transmetojnë, modifikojnë dhe ndajnë përmbajtje fotografike, video dhe 

multimediale; shërbime për ndarjen e skedarëve, gjegjësisht sigurimin e një faqeje interneti 

që paraqet teknologji që u mundëson përdoruesve të shkarkojnë skedarë elektronikë që 

përmbajnë fotografi dhe video të krijuara nga përdoruesit në fushën e interesit të 

përgjithshëm; mbajtjen e objekteve në internet për të tjerët për bazat e të dhënave dhe 

bibliotekat e palëve të treta në fushën e fotografisë dhe videografisë 
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(540)  HERO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisjet fotografike, përkatësisht kamerat, kamerat dixhitale, kamerat video; 

pajisje elektronike te bartshme për regjistrimin, ruajtjen, transmetimin ose riprodhimin e 

përmbajtjes fotografike, përmbajtje për video dhe multimedia; çanta, mbulesa dhe pajisje 

për kamera, domethënë bateri, lente, shikuesit dixhitalë të fotografive, adaptor (mbushes) 

pa tela, adaptorë të rrymës, unaza përshtatëse për bashkimin e objekteve me kamera, 

telekomandë, mikrofona, karta SD, njesi drite per fotografi, pajisje montimi për pajisje 

fotografike, trekëmbësh dhe shiritat e kamerës; kellef dhe çantat për aparat fotografik; 

softuer kompjuterik për përdorim në lidhje me pajisjet fotografike per video dhe kamerat, 

domethënë, softuer për marrjen, kapjen, menaxhimin, përpunimin, operimin, shikimin, 

ruajtjen, përpunimin, rregullimin, kombinimin, ndarjen, manipulimin, modifikimin, 

komentimin, transmetimin dhe shfaqjen e të dhënave, imazhe, video, fotografi multimediale 

dhe të dhëna të tjera digjitale; softuer për ekran dhe celular të redaktimit të fotografive dhe 

videove; softuer kompjuterik dhe aplikacione softuerike për përdorim në ngarkimin, 

shkarkimin, redaktimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe shpërndarjen e përmbajtjes fotografike 

dhe video nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale dhe lokale dhe nëpërmjet pajisjeve 

mobile; skedarë multimedialë të shkarkueshëm që përmbajnë skedarë dixhitalë audio dhe 

video që përmbajnë imazhe të krijuara nga përdoruesi, video, skedarë multimedia dhe të 

dhëna të tjera digjitale; aparate për kamerë, domethënë, mbajtëse, pajisje shtes te mençura, 

shirita, platforma, mbajtësit, pajimet, kallepet dhe pajisjet përkatëse për mbajtjen, 

montimin, pozicionimin dhe manovrimin e kamerave; kamera per foto sferike dhe video 

kamera; kamera për prodhimin e 360 shikimeve; kamera panoramike; tabela qendrore dhe 

harder dhe softuer përkatës për kamerat sferike të fotografive dhe të gjiruer me video; 

mjetet softuerike dhe aplikacionet për të mbështetur përmbajtjen video sferike; softuer 

kompjuterik për marrjen, gjirimin, menaxhimin, përpunimin, operimin, shikimin, ruajtjen, 

përpunimin, rregullimin, kombinimin, ndarjen, manipulimin, modifikimin, komentimin, 

transmetimin dhe shfaqjen e përmbajtjes sferike dhe panoramike të fotografive dhe të 

videove; zgjidhje të energjise për kamerat sferike të fotografive dhe të gjirimeve me video, 

duke përfshirë bateritë, adaptorët pa tela, përshtatësit e rrymës dhe ngarkuesit; zgjidhje me 

porosi të pajisjeve të kamerave; zgjidhje me platforma të integruara me porosi; shkopinj 

vetjakë, domethënë, monopodët me dorë; rripa  për fiksimin e kamerës, përkatësisht brezat 

e kokës, shiritat, brezat e shpatullave dhe brezat e gjoksit; pajisje për montim të kamerave; 

bazat për kamerat; mbajtëset për kamerat; shtrengues për kamera; mbulesa per mbrojtje për 

kamerat; çanta për ruajtjen e kamerave; çanta mbrojtës te papërshkueshëm nga uji dhe jo i 

papërshkueshëm nga uji për kamerat; mbulesa mbrojtëse për lentet e kamerave; filma 

mbrojtës të përshtatur për ekranet e kamerave; xham mbrojtës prej plastike; filtra për pajisje 

fotografike; telat dhe kabllot për rrjetin elektrik të aparateve; ngarkuesit (adopteret) e murit; 
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ngarkuesit e makinave 
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(540)  GOPRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisjet fotografike, përkatësisht kamerat, kamerat dixhitale, kamerat video; 

pajisje elektronike te bartshme për regjistrimin, ruajtjen, transmetimin ose riprodhimin e 

përmbajtjes fotografike, përmbajtje për video dhe multimedia; çanta, mbulesa dhe pajisje 

për kamera, domethënë bateri, lente, shikuesit dixhitalë të fotografive, adaptor (mbushes) 

pa tela, adaptorë të rrymës, unaza përshtatëse për bashkimin e objekteve me kamera, 

telekomandë, mikrofona, karta SD, njesi drite per fotografi, pajisje montimi për pajisje 

fotografike, trekëmbësh dhe shiritat e kamerës; kellef dhe çantat për aparat fotografik; 

softuer kompjuterik për përdorim në lidhje me pajisjet fotografike per video dhe kamerat, 

domethënë, softuer për marrjen, kapjen, menaxhimin, përpunimin, operimin, shikimin, 

ruajtjen, përpunimin, rregullimin, kombinimin, ndarjen, manipulimin, modifikimin, 

komentimin, transmetimin dhe shfaqjen e të dhënave, imazhe, video, fotografi multimediale 

dhe të dhëna të tjera digjitale; softuer për ekran dhe celular të redaktimit të fotografive dhe 

videove; softuer kompjuterik dhe aplikacione softuerike për përdorim në ngarkimin, 

shkarkimin, redaktimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe shpërndarjen e përmbajtjes fotografike 

dhe video nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale dhe lokale dhe nëpërmjet pajisjeve 

mobile; skedarë multimedialë të shkarkueshëm që përmbajnë skedarë dixhitalë audio dhe 

video që përmbajnë imazhe të krijuara nga përdoruesi, video, skedarë multimedia dhe të 

dhëna të tjera digjitale; aparate për kamerë, domethënë, mbajtëse, pajisje shtes te mençura, 

shirita, platforma, mbajtësit, pajimet, kallepet dhe pajisjet përkatëse për mbajtjen, 

montimin, pozicionimin dhe manovrimin e kamerave; kamera per foto sferike dhe video 

kamera; kamera për prodhimin e 360 shikimeve; kamera panoramike; tabela qendrore dhe 

harder dhe softuer përkatës për kamerat sferike të fotografive dhe të gjiruer me video; 

mjetet softuerike dhe aplikacionet për të mbështetur përmbajtjen video sferike; softuer 

kompjuterik për marrjen, gjirimin, menaxhimin, përpunimin, operimin, shikimin, ruajtjen, 

përpunimin, rregullimin, kombinimin, ndarjen, manipulimin, modifikimin, komentimin, 

transmetimin dhe shfaqjen e përmbajtjes sferike dhe panoramike të fotografive dhe të 

videove; zgjidhje të energjise për kamerat sferike të fotografive dhe të gjirimeve me video, 

duke përfshirë bateritë, adaptorët pa tela, përshtatësit e rrymës dhe ngarkuesit; zgjidhje me 

porosi të pajisjeve të kamerave; zgjidhje me platforma të integruara me porosi; shkopinj 

vetjakë, domethënë, monopodët me dorë; rripa  për fiksimin e kamerës, përkatësisht brezat 

e kokës, shiritat, brezat e shpatullave dhe brezat e gjoksit; pajisje për montim të kamerave; 

bazat për kamerat; mbajtëset për kamerat; shtrengues për kamera; mbulesa per mbrojtje për 
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kamerat; çanta për ruajtjen e kamerave; çanta mbrojtës te papërshkueshëm nga uji dhe jo i 

papërshkueshëm nga uji për kamerat; mbulesa mbrojtëse për lentet e kamerave; filma 

mbrojtës të përshtatur për ekranet e kamerave; xham mbrojtës prej plastike; filtra për pajisje 

fotografike; telat dhe kabllot për rrjetin elektrik të aparateve; ngarkuesit (adopteret) e murit; 

ngarkuesit e makinave   

41   Shërbimet fotografike dhe video, domethënë, zënjen fotografike dhe video; sigurimin e 

përmbajtjeve audio, audiovizive, multimediale, fotografike dhe video të cilat nuk mund të 

shkarkohen, për qëllime arsimore në fushën e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi, 

sporti, kulture, komedie, biznesi, bukuri personale, ngjarjet e tanishme, ruajtjen e mjedisit 

dhe çështjet e qëndrueshmërisë, ushqimit, financave, teknologjisë, udhëtimit, librave, arteve 

të bukura, muzikës, artit, shkencës, letërsisë, kohës së lirë, lojrave, religjionit, artit dhe 

filantropisë; ofrimi i shërbimeve arsimore, domethënë, kryerja e klasave/trajnimeve në 

fushat e fotografisë, videografisë, pajisjeve kompjuterike dhe aplikacioneve softuerike; 

sigurimin e trajnimeve, udhëzimeve, këshillave mësimore dhe këshillave në fushën e 

fotografisë, videografisë; sigurimin e përmbajtjes që mund të gjykohet përmes internetit, 

domethënë, fotot dhe përmbajtjet video të internetit që nuk mund të shkarkohen për qëllime 

arsimore dhe argëtuese në fushat e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi, sporti, 

kultura, komedia, biznesi, jetesa e shëndetshme dhe stili i jetës modës, bukurisë personale, 

ngjarjeve të tanishme, ruajtjes së mjedisit dhe çështjeve të qëndrueshmërisë, ushqimit, 

financës, teknologjisë, udhëtimit, librave, arteve të bukura, muzikës, artit, shkencës, 

letërsisë, kohës së lirë, lojrave, religjionit, artit dhe filantropisë; sigurimi i përmbajtjes 

audio, audiovizive, multimedia, foto dhe video për qëllime argëtimi dhe edukimi në fushën 

e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi, sporti, kultura, komedia, biznesi, jetesa e 

shëndetshme dhe mënyra e jetesës, mirëqenia, moda, bukuria personale, ngjarjet e 

tanishme, ruajtjen e mjedisit dhe çështjet e qëndrueshmërisë, ushqimit, financave, 

teknologjisë, udhëtimit, librave, arteve të bukura, muzikës, artit, shkencës, letërsisë, kohës 

së lirë, lojërave, religjionit, arteve dhe filantropisë, nëpërmjet një rrjeti pa tel, përmbajtje, 

domethënë, sigurimi i audiovizivit, multimedias dhe përmbajtjes video arsimore në internet 

në fushën e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi, sporti, kultura, komedia, biznesi, 

jetesa e shëndetshme dhe mënyra e jetesës, mirëqenia, moda, bukuri personale, ngjarje të 

tanishme, ruajtje mjedisore dhe çështje të qëndrueshmërisë, ushqim, financa, teknologji, 

udhëtime, libra, artet e bukura, muzikë, art, shkencë, literaturë, lojëra, religjione, artet dhe 

filantropinë, si dhe sigurimin e një uebfaqeje që përmban fotografi dhe video që nuk mund 

të shkarkohen me imazhe, video, fotografi multimediale dhe të dhëna të tjera digjitale për 

qëllime arsimore dhe argëtuese në fushën e mediave, arsimi, argëtim, sport, kulturë, 

komedi, biznes, jetë të shëndetshme dhe stilin e jetesës, mirëqenien, modën, bukurinë 

personale, ngjarjet e tanishme, ruajtjen e mjedisit dhe çështjet e qëndrueshmërisë, literaturë, 

kohën e lirë, lojrat, religjionin, artet dhe filantropinë; organizimin e ngjarjeve sportive dhe 

kulturore të komunitetit dhe organizimin e ngjarjeve sportive rajonale, shtetërore dhe 

kombëtare, dmth., biçikleta, bicikleta malore, motor dhe garat e makinave, tabela bore, ski, 

ski per kercime, tabela bore, lundrim ne uje (kajake), ngjitje ne shkembinje; shërbime 

argëtuese, domethënë, sigurimi i një uebfaqeje që paraqet prezantime jo të shkarkueshme 

fotografike, audio, video dhe multimediale në fushën e teknologjisë, udhëtimit, lajmeve të 

argëtimit, sportit, palestrës, aktiviteteve rekreative, ngjarjeve aktuale lajme, veçorive të 

veçanta të interesit në fushat e natyrës, njerëzit në argëtim, art, kulturë pop, sport aventurë, 

muzikë dhe fotografi; sigurimin e një uebfaqeje që përmban përmbajtje audio dhe video të 
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pa shkarkueshme për qëllime argëtimi dhe edukimi në fushën e teknologjisë, udhëtimit, 

argëtimit, sportit, palestrës, aktiviteteve rekreative, lajme, kerkesa të veçanta të interesit në 

fushën e shkencës, kulture, sportet aventureske, muzik dhe fotografi; ofrimin e një baze të 

dhënash në internet në fushën e fotografisë dhe videografisë për qëllime arsimore dhe 

argëtuese, që përmban informacione mësimore, imazhe, video, skedarë multimedialë dhe të 

dhëna të tjera digjitale në fushën e fotografisë dhe videografisë për lëndët në lidhje me 

teknologjinë, udhëtimin, sportive, palestër, rekreacion, lajme, karakteristika të veçanta 

interesi në fushën e shkencës, natyrës, njerëzve, artit, kulturës pop, sporteve aventureske, 

muzikës dhe fotografisë; shërbime bibliotekare drejtpredrejte (on-line), gjegjësisht, ofrimin 

e shërbimeve të bibliotekave elektronike të cilat përmbajnë fotografi dhe video nëpërmjet 

një rrjeti kompjuterik në internet; shërbime fotografike dhe videografike, domethënë, 

sigurimin e përmbajtjes fotografike dhe video për palët e treta që përdoren në krijimin e 

programeve televizive, reklamave televizive, filmave dhe filmave; sigurimi i revistave në 

internet, domethënë, blogje, për shkëmbimin e mendimeve, ideve, përvojave, komenteve, 

këshillave, teknikave dhe këshillave në fushën e fotografisë dhe videografisë; duke ofruar 

konferenca, seminare, punëtori dhe mësime në fushën e fotografisë dhe videografisë për 

qëllime argëtimi dhe edukimi   

42   Sigurimi i një platforme për mirëmbajtjen e ueb faqës për ngarkimin, shkarkimin, 

ruajtjen, shpërndarjen, redaktimin dhe ndarjen e fotografive, videove dhe përmbajtjes 

multimediale; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit jo të shkarkueshëm në 

internet për përdorim në ngarkimin, shkarkimin, ruajtjen, shpërndarjen, redaktimin dhe 

shpërndarjen e përmbajtjes fotografike, video dhe multimediale nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike vendore dhe globale dhe nëpërmjet pajisjeve mobile; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit informatik të softuerit ne re (cloud) të papërdorshëm drejtperdrejte 

(on-line) për përdorim në ngarkimin, shkarkimin, ruajtjen, shpërndarjen, redaktimin dhe 

shkëmbimin e përmbajtjeve fotografike, video dhe multimediale nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike vendore dhe globale dhe nëpërmjet pajisjeve mobile; Shërbimet e ndarjes së 

fotove nga pala të shfletuesi (peer-to-browser), domethënë, ofrojnë një faqe interneti që 

paraqet teknologji që u mundëson përdoruesve të ngarkojnë, shikojnë dhe shkarkojnë fotot 

dhe videot digjitale; Sigurimi i një faqe interneti që paraqet përdorimin e përkohshëm të 

softuereve që nuk mund të shkarkohen duke lejuar përdoruesit e faqes së internetit të 

ngarkojnë video drejtperdrejte (on-line) për ndarjen me të tjerët për qëllime argëtimi; 

Sigurimi i një ueb faqe që u jep përdoruesve të kompjuterit mundësinë për të ngarkuar, 

shkëmbyer dhe për të ndarë fotot, videot dhe video shkarkimet; Shërbimet kompjuterike, 

domethënë, sigurimin e platformave të kërkimit për t'i lejuar përdoruesit të lokalizojnë, 

qasen, kopjojnë, transmetojnë, modifikojnë dhe ndajnë përmbajtje fotografike, video dhe 

multimediale; shërbime për ndarjen e skedarëve, gjegjësisht sigurimin e një faqeje interneti 

që paraqet teknologji që u mundëson përdoruesve të shkarkojnë skedarë elektronikë që 

përmbajnë fotografi dhe video të krijuara nga përdoruesit në fushën e interesit të 

përgjithshëm; mbajtjen e objekteve në internet për të tjerët për bazat e të dhënave dhe 

bibliotekat e palëve të treta në fushën e fotografisë dhe videografisë 
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(111)  24797 

(151)  23/04/2019 

(181)  29/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/855 

(732)  BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-

Str. 34 81739 Miinchen, DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  studioLine 

 

 
 

     

 
 

 

(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 

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 
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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)   

 

 

 

(111)  24770 

(151)  18/04/2019 

(181)  02/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/857 

(591)  E kalter (Pantone 2757C)  

(732)  Beiersdorf AG  Unnastraße 48  

20253 Hamburg, DE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfume, vajra esenciale, preparate kozmetike jo mjekësore   

 

 

 

(111)  24776 

(151)  18/04/2019 

(181)  02/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/858 

(732)  ERBAY PAZARLAMA VE 

TICARET ANONIM SIRKETI IKITELLİ 

OSB MAHALLESI HURRIYET BULVARI 

DEPARKO SAN. SITESI DEPARKO SK. 

NO:1/11 34306 BASAKSEHIR / 

ISTANBUL, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, kepune, kapele, rrobe kishtare (albs), çizme deri në kyçin e këmbës, 

përparëse [veshje], kravatë mëndafshi, pantallona të foshnjave [të brendshme], bandanas 

[shamitë], sandale të banjës, pantofla dushi, rrobat e banjës, kapele larjesh, rroba 

banje/mbathje banje, kostume banje, rrobat e plazhit, këpucë plazhi, rripa [veshje], beretë 

(kaple e rrafshet), përparëse, jo letre,  përparëse, me mëngë, jo letre, gëzof [për qafë], 

veshje pa meng [për femra], çizme (me mbulesa, çizme, çizme për sporti, pantallona të 
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shkurtra boksieri, sutjen, pantallona të ngushta, bluza me të brendshme me dekolte për gra, 

kapela me strehë, kapele [veshje për kokë], veshje e bardh prifterore, veshje, veshje për 

gjimnastikë, veshje të imitimeve të lëkurës, veshje prej lëkure, mantelet, jakë [veshje], 

kombinime [veshje], gjoksore, korset [veshje te brendshme], manshetë/rripa dore [veshje], 

veshje të çiklistëve, qafore te ndashme, mburoja te veshjes, kostume, fustan nate, veshore 

[veshje], këpucë te sheshta me rripa ose sandale, xhaketa të peshkimit, pajisje metalike për 

këpucë, këpucë futbolli/çizme futbolli, këllëf gëzofi për këmbë,  jo me nxemje elektrik, 

këpucë, shtresat e larta të këpucëve, shall i gjer leshi, gëzofi [veshje], pallto e gjate leshi 

[veshje], çizme gome/galloshe, llastik çorapesh, breza, doreza [veshje], këpucë gjimnastike, 

kapela për frizer, gjysmë-çizme, kornize kapelë [skelete], kapele, shirita koke [veshje], 

veshje koke, thembër për çizme, thembër për këpucë, takë, kapuça [veshje], çorape, xhaketa 

[veshje], triko [veshje], uniformat e xhudos, bluza/veshje te ngjitura – me rripa, uniformat e 

karatesë, kimonot, thurje/te brendhsme, trikotazh [veshje], lidhëse per çizme, dantelle 

[veshje], dollakë – pantollona të trasha [ngrohesit e këmbë], uniform – për shpetimin e 

jetës, veshje ushtarake legjionesh (ose veshje kishtare), velo, kostumet maskash, kapele te 

larta [kapele], dorashka, rripa beli per para [veshje], veshje të automobilisteve, gëzof 

[veshje], shall [zhurmëmbytës]/shall për qaf, kravatë, pajisje për këpucë për mos-rrëshqitje, 

veshje për jasht, pantallona të gjera/kominoshe fëmijësh, mbulesa/mbuloja, veshje letre, 

kapele letre [veshje], gëzof me kapuç, pelerina, peliqe, fund, xhepa, xhepat për veshje, 

ponço - një veshje e bërë nga një copë e trashë leshi me një çarje në mes për kokë, pizhame, 

veshje të gatshme, veshje të gatshme [pjesët e veshjeve], sandale, saris - një veshje 

pambuku ose mëndafshi të hollë për gra, sarongs – shami e holle e lidhur në bel, qe 

përdoret si veshje për gra, brez për veshje, shalle, shami e gjerë për krih, gjoks këmishe, 

jaka këmishe, këmishë, këpucë, këmisha me mëngë të shkurtra, kapele dushi, çizmet e 

skive, doreza per ski, funde, pantallona të shkurtra, kapele të kafkës, maska të gjumit, 

pantofla, veshje te rrëshqitshme [nen-veshje], çorape, llastik çorapesh, shtroja te 

brendshme, thembra për këpucë, gete/veshje të ngushta kembesh për sport, triko sportive, 

këpucë sportive, kanptierë sportive, çorape, çorape të gjata, xhaketa, kopsë për çizmet e 

futbollit, xhakete [veshje], kostume, aski/mbathje për veshjet [mbajtëse], çorape djersitje-

absorbues, veshje për djerse-nënveshje/veshje për djerse-veshje te brendshme, çorape 

absorbuese djersitje, veshje djerse/pulover/bluza [bluza], veshje te trasha [ndërresa]/bluza 

të ngushta [ndërresa], bluza me meng, triko, këllëf (maje) për këpucë, togë – veshje e gjate, 

kapele të lartë, shiritat e pantallonave/shiritat e xhepave, pantallona, çallmë - kapelë grash, 

veshje të brendshme të poshtme, uniformat, valenki [çizme], vellot [veshje], kapele me 

strehe, [veshje për kokë], xhaketa, veshje të papërshkueshme nga uji, buzë për këpucë, 

kostume të papërshkueshme nga uji për skijim, shami koke, këpucë prej druri 

   

 

 

(111)  24799 

(151)  23/04/2019 

(181)  03/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/861 

(732)  KVASAC d.o.o. Prudnička 98 

10291 Prigorje Brdovečko, HR 

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

(540)  PANE VERO 
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Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(511) 30   Miell; bukë; kripë; maja, pluhur pjekjeje; përmirësuesit e bukës (aditivët dhe 

përbërësit për përgatitjen dhe përmirësimin e produkteve të pjekurinave; para-përzierjet për 

pjekje; përzierjet për prodhimin e produkteve të pjekjurinave (furrave)   

 

 

 

(111)  24800 

(151)  23/04/2019 

(181)  03/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/862 

(732)  KVASAC d.o.o. Prudnička 98 

10291 Prigorje Brdovečko, HR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  PANE PURO 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell; bukë; kripë; maja, pluhur pjekjeje; përmirësuesit e bukës (aditivët dhe 

përbërësit për përgatitjen dhe përmirësimin e produkteve të pjekurinave; para-përzierjet për 

pjekje; përzierjet për prodhimin e produkteve të pjekjurinave (furrave)   

 

 

 

(111)  24802 

(151)  23/04/2019 

(181)  03/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/863 

(732)  KVASAC d.o.o. Prudnička 98 

10291 Prigorje Brdovečko, HR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  SUPERIOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell; bukë; kripë; maja, pluhur pjekjeje; përmirësuesit e bukës (aditivët dhe 

përbërësit për përgatitjen dhe përmirësimin e produkteve të pjekurinave; para-përzierjet për 

pjekje; përzierjet për prodhimin e produkteve të pjekjurinave (furrave)   

 

 

 

(111)  24804 

(151)  23/04/2019 

(181)  03/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/864 

(732)  KVASAC d.o.o. Prudnička 98 

10291 Prigorje Brdovečko, HR 

(540)  di-go 
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(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

 

(511) 30   Miell; bukë; kripë; maja, pluhur pjekjeje; përmirësuesit e bukës (aditivët dhe 

përbërësit për përgatitjen dhe përmirësimin e produkteve të pjekurinave; para-përzierjet për 

pjekje; përzierjet për prodhimin e produkteve të pjekjurinave (furrave) 

   

 

 

(111)  24828 

(151)  25/04/2019 

(181)  04/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/897 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  CORES 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, të papërpunuara ose të prodhuara; produktet e duhanit; 

zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla); 

çakmak; shkrepëse; artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh; 

aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre; 

cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes; 

pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me 

qëllim të thithjes  

  

 

 

 

(111)  24840 

(151)  25/04/2019 

(181)  04/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/898 

(732)  TELEFUNKEN Licenses GmbH 

Bockenheimer Landstrasse 101 

60325 Frankfurt, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  TELEFUNKEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Vegla elektrike të kuzhines të vogla dhe të mëdha dhe pajisje shtëpiake; Pajisje 

elektrike të vogla dhe të mëdha dhe pajisje shtëpiake; përpunuesit e ushqimit (elektrike); 
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makina për prerjen e ushqimit (elektrike); makina për prerjen e bukës; makineritë për 

përgatitjen e ushqimit elektrik, domethënë, për përzierjen, përpunimin, prerjen, prerjen 

dhe/ose marinimin e ushqimit; aparate nxitjeje për qëllime shtëpiake; miksera elektrike; 

grires elektrike; blenderë të ushqimit elektrik; makine elektrike për lëngje; thikë (elektrike) 

për të hapur konserve; mullinj elektrikë për krip; mullinj elektrike për piper; mullinj 

elektrike të kafesë; shtrydhesh frutash, elektrike; aparat për të prepe fruta, aparat elektirk 

për të përgatitur qull; aparat për të përgatitur qull; presa elektrike filtruese për ndarjen e 

materialit prej balte nga uji dhe/ose lëngje të tjera ose për ndarjen e lengjeve te frutave nga 

levoret e fturave; pajisjet elektrike te qumështit, aparatet e larjes; makinë larese e eneve; 

makina larëse për rroba; pastruesit me vakum; instalimet e pastrimit të vakumit qendror; 

brushat për pastruesit me vakum; pastruese elektrike; thasë per makinat me elekrtike; 

pajisje pastrimi që përdorin avull; pajisje shtytje rrotulluese me avull, të lëvizshëm, për 

pëlhura; makineritë e ngrirjes së veshjeve elektrike për qëllime shtëpiake ose komerciale të 

pastrimit të thata dhe të larjeve, duke përfshirë këmishat, jakë dhe shtesat për mansheta 

(këllëf gezofi); makinat tharëse; pajisje per hekurosje; motorë me avull; makina lustruese; 

mjetet me rryme dhe aksesorët; sharre, sharre rrethore; sharrë elektrike me motor; makinë 

zdruguese, disqet e mprehta për prerje; disqet e mprehta; heqësit e vidave; Shoferët e 

vidave; vegla elektrike ose elektrike; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme; 

Makina qepëse; mbledhesit e plehrave; koshat e plehrave; vegla rrotulluese dhe aksesorë, 

domethënë shpuesit, makina bluarje për bluarjen e metaleve, drurit, qeramikës dhe 

plastikës, makina lustruese për përdorim në lustrim të metaleve, drurit, qeramikës dhe 

plastikës, sharrat, sharrat rrethore, motoçikletat, zinxhirët, disqet dhe kacavidhësët; printera, 

pra, printera 3D; turiela; pajisje për mjetet elektrike, domethënë, makine për preprjen e 

flokeve, sharat; gjeneratorë elektrikë   

9   Aparate optike, pajisjet, pajisjet dhe instrumentet; aparatura për matje, peshim dhe 

monitorim; aparatura për marrjen e tinguje, imazheve, dhe radio transmetimi, regjistrimi 

dhe/ose marrje; pajisjet e zërit, imazhit dhe ruajtjen e të dhënave; pajisjet e përpunimit të të 

dhënave; aparate për riprodhimin e zërit; aparat radiofonik; audio aparate; video aparate; 

marrës audio dhe/ose video; transmetuesit audio dhe/ose video; aparatura per vezhgim, 

sinjalizimi, matje, kontrolli ose ndërrimi; televizoret, aparatet televizive dhe pjesët e tyre; 

video lojërat dhe/ose regjistruesit; lojtarët dhe regjistruesit e DVD-ve; lojtarët dhe/ose 

regjistruesit e disqeve optike dixhitale dhe media të tjera dixhitale optike për ruajtjen e të 

dhënave; kamera; kamera fotografike; kamerat për video; ekranet digjitale të sinjalizimit; 

korniza fotografike dixhitale; shenja ndriçuese; projektoret; projektoret e imazheve, 

projektuesit digjitalë dhe/ose video projektoret; modema; aparate për lundrim; instrumente 

lundrimi; aparatura për gjetjen e drejtimit; gjurmuesit; skanera; pajisjet për ndriqim natën, 

elektriket; aparate dhe instrumente optike; syze; peshore elektrike; stacionet e lëvizshme të 

motit; stacionet digjitale të motit; orët e radios; diodat për emitimin e dritës (LEDs); 

qelizat-copa fotovoltanike; aparate me rreze x (jo mjekësore); lazer (jo mjekësor); 

Ergometri; aparate dëgjimi (jo mjekësore), domethënë televizorë dhe audio per dëgjim 

ndihmës dhe pajisje dëgjimi; audio amplifikuesit; produkte të amplifikimit personal të zërit 

(PSAPs); lojtarët audio dhe/ose regjistruesit; stereos personale; lojtarët MP3; luajtët audio 

portativ; altoparlantë; vëzhgues të skenës; kutitë e drejtpërdrejta; kufje per koke; kufje per 

vesh; vëzhgues në vesh; pajisje zanore për amplifikim; akorduesit; kompresorë të zerit; 

mikrofona; tuba për produkte audio, amplifikatorë, para-amplifikatorë, dhe/ose instrumente 

muzikore; tuba për mikrofona; barazues (audio); kufizues (audio); portat (audio); disk 
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rrotullues; konvertuesit, audio miksera; shkallezuesit (audio); përforcues; para-përforcues; 

zmadhuesit e zërit; transmetuesit e radios; radio; aparatet e radios dhe pjesët e tyre; 

detektorë me rreze infra të kuqe; radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); aparate 

telekomunikimi; makina përgjigjëse; makina për faks; telefona të mençur; telefonat celular; 

telefonat; telefona me video; telefona për fëmijë; aparatet dhe pajisjet e 

radiokomunikacionit; antenat; hidrolokator; aparat radar (per matjen e shpejtesise); aparat 

matës radar; aparat matës të shpejtësisë; enët satelitore; kartat magnetike të koduara; karta 

(chip kartelat); gjysmëpërçuesit; kartat e identifikimit të koduara; media per ruajtje; CD; 

DVD; Shkopinj USB; aparatet ndryshim; sensore; sirena; alarmet; instalimet e alarmit; 

lexuesit e kontrollit të qasjes; kontrollet e llambave të komunikacionit; sistemet e kontrollit 

të shpejtësisë; aparat radar të trafikut; rreguluesit e ndriqimit; çelsa; brava elektronike; 

tabela elektronike njoftimi; makina të automatizuara (ATM); llogrites- pasqyrë me shifra; 

video lojë konsolë; regjistrat e keshit; rregullatorët për të kontrolluar nivelin ose sasinë e 

zërit, temperaturës, dritës; modema; serveret; terminalet (stacionet) e të dhënave; 

transferues; printera; softuere; softure të shkarkueshëm; softuere të regjistruar; softuere për 

prodhimin, përzierjen, redaktimin dhe/ose kontrollimin e tingujve dhe muzikës; programet 

kompjuterike; softuere operativ; lojra kompjuterike; aplikacionet/ app softuerike; shtojca; 

ora te mençura; doreza te mençura; shiritat që komunikojnë të dhëna me pajisje të tjera 

elektronike; syze të mençura; audio ndërlidhje; ndërlidhje për kompjutera; kompjutera; 

harduere kompjuterik; kompjutera për shenime; PC tabletë; kompjutera laptop; lexuesit 

elektronikë të librave; monitoruesit; filma mbrojtëse për ekranet e telefonave celularë, filma 

mbrojtëse për ekranet kompjuterike dhe filmat mbrojtës për ekranet e tabletëve; kompjutera 

të veshur; gjurmuesit e aktivitetit të veshur; mausi i kompjuterit; tastierë kompjuteri; bateri; 

mjete elektrike, të përfshirë në klasën 09; bateri elektrike; bateritë diellore; ngarkuesit e 

baterive; bankat e energjisë; akumulatorët; adapteret; lidhje; veshje inteligjente të sigurisë 

(rroba të mençura); telekomandë; kabllot; kabllot elektrike dhe telat; priza dhe bazat; 

siguresat; termostatët, rregullatorët; montim i murit për TV dhe aparate audio; ngarkues; 

kabinete për TV dhe aparate audio; mikrofona me tel; çanta dhe mbulime për telefona, 

mikrofonë, altoparlantë, kufje, kufje, kompjutera tabletë, fletore, aparate fotografike, 

kamera, radio portative dhe/ose pajisje audio; kabinete për altoparlantë   

11   Pajisje elektrike shtepiake dhe enë kuzhinë të të gjitha llojeve, të përfshira në klasën 

11, pajisje te ndryshme si furrë, ngrohes, pajisje për gatim, pjekja, ftohje, tharja dhe 

ventilimi; aparat me ajër të kondicionuar; ventilatorë; fuza - fladitese; fuza për aparaturat 

me ajër të kondicionuar; filtra për ajër të kondicionuar; aparat për ftohje të ajrit; instalimet e 

ajrit të kondicionuar; instalimet dhe aparatet e ventilimit, domethënë, kondicionerët, 

ventilatorët dhe aparatet ventilues për përdorim shtëpiak ose komercial me ose pa funksion 

ngrohje; aparate për ajër të kondicionuar për automjete; aparatet dhe makinat për pastrimin 

e ajrit; unazat e gatimit; grilla; furra; furrat me mikrovalë; tavoline për përgatitjen e 

ushqimit; furrat e gazit; furrat e pjekjes dhe garniturat; ventilatoret e ajrit për kuzhinë; 

pajisje për të përgatitur sanduiç; pajisje për të përgatitur uafera; pajisje për të përgatitur 

palepta; toster; pajisje per mbajtjen ngrohtë te ushqimit për kuzhina; shtypesit elektrik për 

senduiq ose tortilla; pjekëse kokoshkash elektrike; ngrohësit e ujit; kazanët e ujit; ngrohesit 

e shisheve; pjata te nxehta; pajisje per zierje vezësh; furra elektrike; furra me gaz; pajisje 

per gatim te shejt (ekspres); furra me presion; pajisje për pergatitjen e vezeve; tenxhere për 

oriz; makina për përgatitjen e bukës; makina për pjekje të bukës; aparat i kafes; aparat 

elektrike i kafes; aparat i ekspresove; apart i çajit; aparat elektrik i kosit; radiatorë 
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(ngrohje); ngrohesit e klimes; elementet e ngrohjes; tharëse dore; akumulatorët e 

nxehtësisë; ngrohësit për automjete; ngrohësit e ujit; kaldaja me ujë; aparatet dhe instalimet 

e ngrohjes, domethënë, rezervuarët e ujit të nxehtë; aparatet elektrike për ngrohjen e 

hapësirës dhe ngrohësit e dhomave; qilima të ndezur elektrikisht; batanije të nxehura 

elektrikisht; jastëkët e ngrohur elektrikisht; ngrohje elektrike rrezatuese; frigoriferë; ngrirës; 

kabinete ftohëse; freskuese vere te levizshme; aparat për ftohje të pijeve; avulluese; makina 

për akullore; aparatet e kujdesit për flokët, në veçanti tharëse, stilizimet e flokëve, kapuçët 

e flokëve dhe kapuçët e tharjes; makina për tharjen e rrobave; tharësit me ajër të ngrohtë 

portativ; tharëse flokësh; dehidratorët elektrikë; avullore me pëlhurë; aparatet për ndriçim, 

dritat, ndriçimet dhe llambat; kolektorët diellorë termikë për ngrohje; furrat diellore; fenerë 

për ndriçim; pishtarë elektrikë për ndriçim; fener ndriçues; dritat e biçikletave; poq elektrik; 

aparatet e ndriçimit për automjete; tuba ndriçues për ndriçim;  shpërndarësit e dritës; 

aparatet e ndriçimit, domethënë, instalimet e ndriçimit dhe/ose llambat e lehta; dritat e 

tavanit; dritat e kopshtit; llambat e rrugëve; llambat; mantelet e llambave; llampat me rreze 

ultraviolet, jo për qëllime mjekësore; reflektorët e llambave; llampat e sigurisë; llampat 

elektrike; tuba shkarkues elektrik për ndriçim; drita elektrike për pemët e Krishtlindjes; 

baza për dritat elektrike; ndriçimi i dritës me diodë (LED); llambat e dritës (LED) të 

sigurisë; avullore elektrike i fytyrës; aparat për rrezitje   

 

   

 

 

(111)  24841 

(151)  25/04/2019 

(181)  04/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/899 

(732)  TELEFUNKEN Licenses GmbH 

Bockenheimer Landstrasse 101 

60325 Frankfurt, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Vegla elektrike të kuzhines të vogla dhe të mëdha dhe pajisje shtëpiake; Pajisje 

elektrike të vogla dhe të mëdha dhe pajisje shtëpiake; përpunuesit e ushqimit (elektrike); 

makina për prerjen e ushqimit (elektrike); makina për prerjen e bukës; makineritë për 

përgatitjen e ushqimit elektrik, domethënë, për përzierjen, përpunimin, prerjen, prerjen 

dhe/ose marinimin e ushqimit; aparate nxitjeje për qëllime shtëpiake; miksera elektrike; 

grires elektrike; blenderë të ushqimit elektrik; makine elektrike për lëngje; thikë (elektrike) 

për të hapur konserve; mullinj elektrikë për krip; mullinj elektrike për piper; mullinj 

elektrike të kafesë; shtrydhesh frutash, elektrike; aparat për të prepe fruta, aparat elektirk 
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për të përgatitur qull; aparat për të përgatitur qull; presa elektrike filtruese për ndarjen e 

materialit prej balte nga uji dhe/ose lëngje të tjera ose për ndarjen e lengjeve te frutave nga 

levoret e fturave; pajisjet elektrike te qumështit, aparatet e larjes; makinë larese e eneve; 

makina larëse për rroba; pastruesit me vakum; instalimet e pastrimit të vakumit qendror; 

brushat për pastruesit me vakum; pastruese elektrike; thasë per makinat me elekrtike; 

pajisje pastrimi që përdorin avull; pajisje shtytje rrotulluese me avull, të lëvizshëm, për 

pëlhura; makineritë e ngrirjes së veshjeve elektrike për qëllime shtëpiake ose komerciale të 

pastrimit të thata dhe të larjeve, duke përfshirë këmishat, jakë dhe shtesat për mansheta 

(këllëf gezofi); makinat tharëse; pajisje per hekurosje; motorë me avull; makina lustruese; 

mjetet me rryme dhe aksesorët; sharre, sharre rrethore; sharrë elektrike me motor; makinë 

zdruguese, disqet e mprehta për prerje; disqet e mprehta; heqësit e vidave; Shoferët e 

vidave; vegla elektrike ose elektrike; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme; 

Makina qepëse; mbledhesit e plehrave; koshat e plehrave; vegla rrotulluese dhe aksesorë, 

domethënë shpuesit, makina bluarje për bluarjen e metaleve, drurit, qeramikës dhe 

plastikës, makina lustruese për përdorim në lustrim të metaleve, drurit, qeramikës dhe 

plastikës, sharrat, sharrat rrethore, motoçikletat, zinxhirët, disqet dhe kacavidhësët; printera, 

pra, printera 3D; turiela; pajisje për mjetet elektrike, domethënë, makine për preprjen e 

flokeve, sharat; gjeneratorë elektrikë   

9   Aparate optike, pajisjet, pajisjet dhe instrumentet; aparatura për matje, peshim dhe 

monitorim; aparatura për marrjen e tinguje, imazheve, dhe radio transmetimi, regjistrimi 

dhe/ose marrje; pajisjet e zërit, imazhit dhe ruajtjen e të dhënave; pajisjet e përpunimit të të 

dhënave; aparate për riprodhimin e zërit; aparat radiofonik; audio aparate; video aparate; 

marrës audio dhe/ose video; transmetuesit audio dhe/ose video; aparatura per vezhgim, 

sinjalizimi, matje, kontrolli ose ndërrimi; televizoret, aparatet televizive dhe pjesët e tyre; 

video lojërat dhe/ose regjistruesit; lojtarët dhe regjistruesit e DVD-ve; lojtarët dhe/ose 

regjistruesit e disqeve optike dixhitale dhe media të tjera dixhitale optike për ruajtjen e të 

dhënave; kamera; kamera fotografike; kamerat për video; ekranet digjitale të sinjalizimit; 

korniza fotografike dixhitale; shenja ndriçuese; projektoret; projektoret e imazheve, 

projektuesit digjitalë dhe/ose video projektoret; modema; aparate për lundrim; instrumente 

lundrimi; aparatura për gjetjen e drejtimit; gjurmuesit; skanera; pajisjet për ndriqim natën, 

elektriket; aparate dhe instrumente optike; syze; peshore elektrike; stacionet e lëvizshme të 

motit; stacionet digjitale të motit; orët e radios; diodat për emitimin e dritës (LEDs); 

qelizat-copa fotovoltanike; aparate me rreze x (jo mjekësore); lazer (jo mjekësor); 

Ergometri; aparate dëgjimi (jo mjekësore), domethënë televizorë dhe audio per dëgjim 

ndihmës dhe pajisje dëgjimi; audio amplifikuesit; produkte të amplifikimit personal të zërit 

(PSAPs); lojtarët audio dhe/ose regjistruesit; stereos personale; lojtarët MP3; luajtët audio 

portativ; altoparlantë; vëzhgues të skenës; kutitë e drejtpërdrejta; kufje per koke; kufje per 

vesh; vëzhgues në vesh; pajisje zanore për amplifikim; akorduesit; kompresorë të zerit; 

mikrofona; tuba për produkte audio, amplifikatorë, para-amplifikatorë, dhe/ose instrumente 

muzikore; tuba për mikrofona; barazues (audio); kufizues (audio); portat (audio); disk 

rrotullues; konvertuesit, audio miksera; shkallezuesit (audio); përforcues; para-përforcues; 

zmadhuesit e zërit; transmetuesit e radios; radio; aparatet e radios dhe pjesët e tyre; 

detektorë me rreze infra të kuqe; radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); aparate 

telekomunikimi; makina përgjigjëse; makina për faks; telefona të mençur; telefonat celular; 

telefonat; telefona me video; telefona për fëmijë; aparatet dhe pajisjet e 

radiokomunikacionit; antenat; hidrolokator; aparat radar (per matjen e shpejtesise); aparat 
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matës radar; aparat matës të shpejtësisë; enët satelitore; kartat magnetike të koduara; karta 

(chip kartelat); gjysmëpërçuesit; kartat e identifikimit të koduara; media per ruajtje; CD; 

DVD; Shkopinj USB; aparatet ndryshim; sensore; sirena; alarmet; instalimet e alarmit; 

lexuesit e kontrollit të qasjes; kontrollet e llambave të komunikacionit; sistemet e kontrollit 

të shpejtësisë; aparat radar të trafikut; rreguluesit e ndriqimit; çelsa; brava elektronike; 

tabela elektronike njoftimi; makina të automatizuara (ATM); llogrites- pasqyrë me shifra; 

video lojë konsolë; regjistrat e keshit; rregullatorët për të kontrolluar nivelin ose sasinë e 

zërit, temperaturës, dritës; modema; serveret; terminalet (stacionet) e të dhënave; 

transferues; printera; softuere; softure të shkarkueshëm; softuere të regjistruar; softuere për 

prodhimin, përzierjen, redaktimin dhe/ose kontrollimin e tingujve dhe muzikës; programet 

kompjuterike; softuere operativ; lojra kompjuterike; aplikacionet/ app softuerike; shtojca; 

ora te mençura; doreza te mençura; shiritat që komunikojnë të dhëna me pajisje të tjera 

elektronike; syze të mençura; audio ndërlidhje; ndërlidhje për kompjutera; kompjutera; 

harduere kompjuterik; kompjutera për shenime; PC tabletë; kompjutera laptop; lexuesit 

elektronikë të librave; monitoruesit; filma mbrojtëse për ekranet e telefonave celularë, filma 

mbrojtëse për ekranet kompjuterike dhe filmat mbrojtës për ekranet e tabletëve; kompjutera 

të veshur; gjurmuesit e aktivitetit të veshur; mausi i kompjuterit; tastierë kompjuteri; bateri; 

mjete elektrike, të përfshirë në klasën 09; bateri elektrike; bateritë diellore; ngarkuesit e 

baterive; bankat e energjisë; akumulatorët; adapteret; lidhje; veshje inteligjente të sigurisë 

(rroba të mençura); telekomandë; kabllot; kabllot elektrike dhe telat; priza dhe bazat; 

siguresat; termostatët, rregullatorët; montim i murit për TV dhe aparate audio; ngarkues; 

kabinete për TV dhe aparate audio; mikrofona me tel; çanta dhe mbulime për telefona, 

mikrofonë, altoparlantë, kufje, kufje, kompjutera tabletë, fletore, aparate fotografike, 

kamera, radio portative dhe/ose pajisje audio; kabinete për altoparlantë   

11   Pajisje elektrike shtepiake dhe enë kuzhinë të të gjitha llojeve, të përfshira në klasën 

11, pajisje te ndryshme si furrë, ngrohes, pajisje për gatim, pjekja, ftohje, tharja dhe 

ventilimi; aparat me ajër të kondicionuar; ventilatorë; fuza - fladitese; fuza për aparaturat 

me ajër të kondicionuar; filtra për ajër të kondicionuar; aparat për ftohje të ajrit; instalimet e 

ajrit të kondicionuar; instalimet dhe aparatet e ventilimit, domethënë, kondicionerët, 

ventilatorët dhe aparatet ventilues për përdorim shtëpiak ose komercial me ose pa funksion 

ngrohje; aparate për ajër të kondicionuar për automjete; aparatet dhe makinat për pastrimin 

e ajrit; unazat e gatimit; grilla; furra; furrat me mikrovalë; tavoline për përgatitjen e 

ushqimit; furrat e gazit; furrat e pjekjes dhe garniturat; ventilatoret e ajrit për kuzhinë; 

pajisje për të përgatitur sanduiç; pajisje për të përgatitur uafera; pajisje për të përgatitur 

palepta; toster; pajisje per mbajtjen ngrohtë te ushqimit për kuzhina; shtypesit elektrik për 

senduiq ose tortilla; pjekëse kokoshkash elektrike; ngrohësit e ujit; kazanët e ujit; ngrohesit 

e shisheve; pjata te nxehta; pajisje per zierje vezësh; furra elektrike; furra me gaz; pajisje 

per gatim te shejt (ekspres); furra me presion; pajisje për pergatitjen e vezeve; tenxhere për 

oriz; makina për përgatitjen e bukës; makina për pjekje të bukës; aparat i kafes; aparat 

elektrike i kafes; aparat i ekspresove; apart i çajit; aparat elektrik i kosit; radiatorë 

(ngrohje); ngrohesit e klimes; elementet e ngrohjes; tharëse dore; akumulatorët e 

nxehtësisë; ngrohësit për automjete; ngrohësit e ujit; kaldaja me ujë; aparatet dhe instalimet 

e ngrohjes, domethënë, rezervuarët e ujit të nxehtë; aparatet elektrike për ngrohjen e 

hapësirës dhe ngrohësit e dhomave; qilima të ndezur elektrikisht; batanije të nxehura 

elektrikisht; jastëkët e ngrohur elektrikisht; ngrohje elektrike rrezatuese; frigoriferë; ngrirës; 

kabinete ftohëse; freskuese vere te levizshme; aparat për ftohje të pijeve; avulluese; makina 
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për akullore; aparatet e kujdesit për flokët, në veçanti tharëse, stilizimet e flokëve, kapuçët 

e flokëve dhe kapuçët e tharjes; makina për tharjen e rrobave; tharësit me ajër të ngrohtë 

portativ; tharëse flokësh; dehidratorët elektrikë; avullore me pëlhurë; aparatet për ndriçim, 

dritat, ndriçimet dhe llambat; kolektorët diellorë termikë për ngrohje; furrat diellore; fenerë 

për ndriçim; pishtarë elektrikë për ndriçim; fener ndriçues; dritat e biçikletave; poq elektrik; 

aparatet e ndriçimit për automjete; tuba ndriçues për ndriçim;  shpërndarësit e dritës; 

aparatet e ndriçimit, domethënë, instalimet e ndriçimit dhe/ose llambat e lehta; dritat e 

tavanit; dritat e kopshtit; llambat e rrugëve; llambat; mantelet e llambave; llampat me rreze 

ultraviolet, jo për qëllime mjekësore; reflektorët e llambave; llampat e sigurisë; llampat 

elektrike; tuba shkarkues elektrik për ndriçim; drita elektrike për pemët e Krishtlindjes; 

baza për dritat elektrike; ndriçimi i dritës me diodë (LED); llambat e dritës (LED) të 

sigurisë; avullore elektrike i fytyrës; aparat për rrezitje     

 

 

 

(111)  24808 

(151)  24/04/2019 

(181)  16/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/943 

(732)  Dirk Rossmann GmbH  Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Alterra 

                           

 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; artikuj tualeti; preparate për pastrim dhe 

aromë; 

Preparate për pastrimin e trupit dhe preparate për përkujdesjen nda bukurisë; parfumeri dhe 

aromatizues; preparatet për higjienë orale; balsam, përveçse atyre për qëllime mjekësore; 

preparatet aloe vera për qëllime kozmetike; vaj bergamoti; gurë gërryes; yndyrë për qëllime 

kozmetike; Këna [ ngjyrë kozmetike]; komplete kozmetike, këllëf i mbushur me palloma 

me losion kozmetike; xhel  masazhi përveçse atyre për qëllime mjekësore; vaj për qëllime 

kozmetike; tampon pambuku për qëllime  kozmetike; lesh pambuku për qëllime kozmetike; 

preparate kozmetike për përkujdesje ndaj trupit; shkumës për përdorim kozmetik; vaj 

masazhe; krem i thonjve; krem qetësues i thonjve; xhel aloe vera për qëllime kozmetike; 

pastat e dhëmbëve; shirita pastrues te dhëmbëve; spërkatës freskues për frymëmarrje; 

shirita pastrues të gojës; gargarë, jo për qëllime mjekësore; pastë dhembesh; ujë tualeti; 

preparatet e tymosjes [parfume]; parfume; parfumeri; ujë livando; ekstraktet 

bimore[parfume]; grim; preparatet për grim; preparate personale dushi për qëllime  sanitare 

ose deodorante [tualeti]; preparate të ngopura me përmbajtës për largimin e grimit; 

ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; preparatet e kolagjenit për qëllime kozmetike; 

ngjyra kozmetike; gjel dushi për banjë; shkumë dush dhe shkumë vaske; palloma hedhëse 

me kompozime mbushëse pastrimi për përdorim në fytyrë; preparatet për kujdesin e 

lëkurës; krem kozmetike dhe losione; kozmetik për kujdesin e bukurisë; serume bukuri; 

preparate për dush; preparate për heqjen e flokëve dhe për rrojë; deodorantët dhe 

antiperspirantët; preparatet e flokëve dhe trajtimi; sapun dhe xhel; preparatet për kujdesin e 
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lëkurës, syrit dhe thonjve; maskara; preparatet kozmetike për qerpik; maska bukurie; pudër 

për grim; këllëf për buzëkuq; buzëkuq; shkëlqyes buzësh; laps kozmetike; laps i vetullave; 

preparate për largimin e grimit; kozmetik e vetullave; krem kozmetik; hijezues fytyre; 

losion për largimin e grimit; qumësht për largimin  grimit; grim i syve; lajner i syve; lapës 

lajner i syve; pluhur solid  kompakt[kozmetik]; pluhur solid  kompakt(kozmetik); ngjitëse 

për qerpikët e rremë, flokë, dhe thonj, pudër fytyre e shtypur; pudër fytyre lose; hijezues 

për  qepalla; përmirësues i pjesës se poshtme te syve; lapsa blush;  grim për fytyrë dhe trup; 

shkumës për grim; preparate për  grim dhe trup; laps grimi; preparate për vete 

rrezitje[kozmetik]; transferuesit dekorative për qëllime kozmetike; ngjyra te vetullave; gel i 

vetullave; lapës i syve; krem i zbukurimin e dukjes; ngjyra te faqeve; pudër fytyre; bazë 

kremi i but; pudër për grim; buzëkuq rouge; sapun; sapun për djersitje të këmbëve; sapun 

kundër djersës; pastrues personal për qëllime te higjienës intime, jo mjekësore; krem për 

larje; krem sapun; sapun kozmetike; xhel dushi; xhel banje; kripërat banje jo mjekësor; 

qumësht për banje; vaj për  banje; krip për banje, jo për qëllime mjekësore; sapun për 

banje; shkumë për banje;  flluska për dush; preparatet kozmetike për banje; preparate banje, 

jo për qëllime mjekësore; kundër djersitjes për përdorim personal; kundër djersitjes 

[tualeti]; sapunë deoderant; astringjent për qëllime kozmetike; krem zbardhjen e lëkurës; 

thonj te rrem; qerpikë te rreme; preparate kozmetike për përkujdesje lëkure; llak i thonjve; 

larguesit e llakut te thonjve; preparate për përkujdesjen e thonjve; qumësht pastrues për 

qëllime tualeti; preparate për mbrojtje nga dielli; ngjyra e flokëve; losion i flokëve; 

spërkatës i flokëve; shpërlarësit e flokëve [shampo-kondicionues]; shapon; shapo i thatë; 

shapon për bebe; drejtues flokësh; xhel stilizues; vaj për kondicionimin e flokëve; 

kondicionuest e flokëve për bebe; preparatet për depilim; preparatet e rrojës; vaje rose; 

aromatizuesit[vajra esencial]; vajrat për parfume dhe aroma; vajra etereal; exfoliant; 

preparatet për kujdesin e buzëve jo mjekësore; balsam i buzëve [jo mjekësore]; krem i 

duarve; maska dore për kujdesin e lëkurës    

21   Brusha dhe artikuj për bërjen e brushave; kozmetik dhe pajisje tualeti dhe artikuj për 

banjo; brusha grimi; pajisje për  kozmetik; pajisje për grim te syve; mallrat e brushave   

35   Shitje me pakicë; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë; shpërndarja me shumicë 

po ashtu edhe nëpërmjet internetit; shërbimet shitjes me pakicë dhe me shumicë në veçanti 

preparatet e pastrimit të aromave dhe kozmetikës   

 

 

 

(111)  24786 

(151)  23/04/2019 

(181)  17/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/946 

(300)  18/4 421 994  17/07/2018  FR 

(732)  CHANEL  135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, FR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  PARIS-RIVIERA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   buzëkuq; shkëlqyes për buzë; brushë për buzë; produktet për kujdesin e buzëve; 

lapsat për buzë; produkte të kujdesit për thonjtë; llaqet e thonjëve; pastrues thonjsh; produkt 
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largimin e llakut të thonjve; laps për vetull; laps për sy; hijet e syve; maskarat; vijëzues i 

syrit; qerpik artificaial; thonjë artificial; pluhurat për makiazh; skuqes; kremra dhe pastrues; 

sapunët; parfumet; vajra esenciale; aromatizues të shtëpisë; deodorantët personal; 

qumështët  kozmetik; kremra  për dush; shamponët, losionet për banjë; kripëra vaske (jo 

për qëllime mjekësore); kremra për flokë; llaqet e flokëve; xhelët e flokëve; zbutës për 

flokë; sapunët për rruajtje; xhelet dhe sapunët për rruajtje; kremra pas rroje; vajra të trupit; 

losione dhe kremra të trupit; emulsione të trupit; kremra kozmetike, losionet, produkte dhe 

pluhura për përkujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit; maska të bukurisë. Të gjitha këto 

produkte janë me origjinë frënge ose janë bërë në Francë 

 

 

 

 

(111)  24792 

(151)  23/04/2019 

(181)  17/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/947 

(300)  4421999  23/01/2018  FR 

(732)  CHANEL  135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, FR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  PARIS-DEAUVILLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   buzëkuq; shkëlqyes për buzë; brushë për buzë; produktet për kujdesin e buzëve; 

lapsat për buzë; produkte të kujdesit për thonjtë; llaqet e thonjëve; pastrues thonjsh; produkt 

largimin e llakut të thonjve; laps për vetull; laps për sy; hijet e syve; maskarat; vijëzues i 

syrit; qerpik artificaial; thonjë artificial; pluhurat për makiazh; skuqes; kremra dhe pastrues; 

sapunët; parfumet; vajra esenciale; aromatizues të shtëpisë; deodorantët personal; 

qumështët  kozmetik; kremra  për dush; shamponët, losionet për banjë; kripëra vaske (jo 

për qëllime mjekësore); kremra për flokë; llaqet e flokëve; xhelët e flokëve; zbutës për 

flokë; sapunët për rruajtje; xhelet dhe sapunët për rruajtje; kremra pas rroje; vajra të trupit; 

losione dhe kremra të trupit; emulsione të trupit; kremra kozmetike, losionet, produkte dhe 

pluhura për përkujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit; maska të bukurisë. Të gjitha këto 

produkte janë me origjinë frënge ose janë bërë në Francë   

 

 

 

(111)  24805 

(151)  23/04/2019 

(181)  17/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/948 

(732)  The Gillette Company LLC One 

Gillette Park Boston Massachusetts 02127 

, US 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

(540)  CROSSACTION 
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(511) 21   Brusha per dhembe, brusha per mishin e dhembeve dhe pjese dhe pajisje per 

goje, brusha elektrike per dhembe;  brusha dhe material per prodhimin e brushave, rremojsa 

per dhembe, materiale dhe instrumente per pastrimin dhe lustrimin e dhembeve natyral ose 

artificial, shampo, mbajtesit dhe tabakate per perdorim shtepiak dhe banjo, te cilet nuk jane 

nga metali i cmuar   

 

 

 

(111)  24839 

(151)  25/04/2019 

(181)  18/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/951 

(591)  Gjelbër dhe bardhë 

(732)  Vitaminka Trade sh.p.k. Marigona 

Rezidence, Graçanicë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

perimet e konservuara, të 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; akull   

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, kokrra drithërash, elb, susam, pemë dhe perime të 

freskëta, arra dhe thelpinj arrash, duke përfshirë arrat, lajthit, bajamet, arra  kokosi dhe 

kikirikë, krunde   

 

 

 

(111)  24796 

(151)  23/04/2019 

(181)  19/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/954 

(732)  Biocon Limited 20th KM, Hosur 

Road, Electronic City, Bangalore - 560100, 

IN 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

(540)  CANHERA 
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(511) 5   Preparate farmaceutike dhe medicinale   

 

 

 

(111)  24807 

(151)  24/04/2019 

(181)  19/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/957 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PIQRAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   
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VAZHDIME TË REGJISTRIMIT TË 

MARKAVE TREGTARE 
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(111) 8196 

(210) KS/M/ 2008/296 

(180) 11/04/2028 

(220) 11/04/2008 

(730) Dayco IP Holdings, LLC  1650 Research Drive, Suite 200, Troy, Michigan 48083, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23783 

(210) KS/M/ 2008/1933 

(180) 03/09/2028 

(220) 03/09/2008 

(730) GE Healthcare Bioprocess R&D AB  30 Bjorkgatan Uppsala SE-75184, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8948 

(210) KS/M/ 2008/1935 

(180) 03/09/2028 

(220) 03/09/2008 

(730) GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zártkoruen Mukodo Részvénytársaság  Váci ut 77 H-

1340 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8950 

(210) KS/M/ 2008/1940 

(180) 03/09/2028 

(220) 03/09/2008 

(730) GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zártkoruen Mukodo Részvénytársaság  Váci ut 77 H-

1340 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8952 

(210) KS/M/ 2008/1943 

(180) 03/09/2028 

(220) 03/09/2008 

(730) GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zártkoruen Mukodo Részvénytársaság  Váci ut 77 H-

1340 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12494 

(210) KS/M/ 2008/2007 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) VICTORINOX AG  Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9581 

(210) KS/M/ 2008/2284 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) UCB Biopharma SPRL   60, Allée de la Recherche, B-1070 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9296 

(210) KS/M/ 2008/2445 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Egon von Ruville GmbH  Billbrookdeich 112 22113 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18398 

(210) KS/M/ 2008/3714 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) E.C. S.r.l.  Via Mario Fusetti 12, 20143 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9384 

(210) KS/M/ 2008/3716 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) E.C. S.r.l.  Via Mario Fusetti 12, 20143 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9385 

(210) KS/M/ 2008/3721 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) E.C. S.r.l.  Via Mario Fusetti 12, 20143 Milano, IT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23768 

(210) KS/M/ 2008/3836 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11450 

(210) KS/M/ 2008/4355 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ΪD GROUP  162, boulevard de Fourmies, F-59100 ROUBAIX, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24083 

(210) KS/M/ 2008/4570 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) INVISTA Technologies S.à.r.l.  Kreuzackerstrstrasse 9, CH-9000, St. Gallen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24084 

(210) KS/M/ 2008/4577 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) INVISTA Technologies S.à.r.l.  Kreuzackerstrstrasse 9, CH-9000, St. Gallen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17388 

(210) KS/M/ 2008/5222 

(180) 10/07/2029 

(220) 10/07/2009 

(730) AstraZeneca AB  SE 151 85 Södertälje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15835 

(210) KS/M/ 2008/5249 

(180) 10/07/2029 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

276 

 

(220) 10/07/2009 

(730) AstraZeneca AB  SE 151 85 Södertälje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10194 

(210) KS/M/ 2008/5416 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GN Hearing A/S  Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10193 

(210) KS/M/ 2008/5419 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GN Hearing A/S  Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10191 

(210) KS/M/ 2008/5420 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GN Hearing A/S  Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17560 

(210) KS/M/ 2008/5561 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) NEPTUNE Société par Actions Simplifiée  42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9894 

(210) KS/M/ 2008/6029 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) VIACOM INTERNATIONAL INC.  1515 Broadway, New York, New York 1036, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20841 

(210) KS/M/ 2008/7065 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi VIPRO DOOEL   Industriska br.60, s.Prdejci 

1480 Gevgelija, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11098 

(210) KS/M/ 2008/7328 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Wilfried Franz Waldenhofer  14, Etzelsdorf, A-4643 PETTENBACH, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10922 

(210) KS/M/ 2008/7348 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Jobman Workwear AB  Fogdevägen 1, SE-183 64 TÄBY, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10915 

(210) KS/M/ 2008/7383 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Jan Becher-Karlovarska Becherovka, a.s.  T.G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, 

CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11131 

(210) KS/M/ 2008/7526 

(180) 18/09/2029 

(220) 18/09/2009 

(730) Top Shop International SA  Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16789 

(210) KS/M/ 2008/7581 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 
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(730) Polimer Kauçuk Sanayi ve Pazarlama A.Ş.  Huzur Mahallesi, İmam Çeşme Yolu Caddesi, 

Candan Sokak No: 3, Ayazağa-Sariyer, Istanbul, 34396, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16979 

(210) KS/M/ 2008/7920 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) IDILIA FOODS, S.L.  LEPANTO 410-414, 08025 BARCELONA, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11271 

(210) KS/M/ 2008/8091 

(180) 22/12/2028 

(220) 22/12/2008 

(730) Astex Pharmaceuticals, Inc.  4420 Rosewood Drive, Suite 200, Pleasanton, California 

94588, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11048 

(210) KS/M/ 2009/8226 

(180) 23/01/2029 

(220) 23/01/2009 

(730) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S ORGANITCHENA OTGOVORNOST 

"FINANSKONSULT"  Altzeko str. No.16 BG-4000 PLOVDIV, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24353 

(210) KS/M/ 2009/8270 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) Biskot Biskuvi Gida Sanayi ve Ticaret A.S.  Eregli Yolu Uzeri, Organize Sanayi Bolgesi, 

Karaman, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11110 

(210) KS/M/ 2009/8319 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) Swissôtel Management GmbH  Balz-Zimmermannstrasse 7 CH-8302 Kloten, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10759 

(210) KS/M/ 2009/8350 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) SEQIRUS UK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, 

whose registered office is at Point  29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 8AA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11241 

(210) KS/M/ 2009/8385 

(180) 13/02/2029 

(220) 13/02/2009 

(730) SOPHARMA AD  16, lliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11085 

(210) KS/M/ 2009/8392 

(180) 13/02/2029 

(220) 13/02/2009 

(730) SOPHARMA AD  16, lliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10792 

(210) KS/M/ 2009/8427 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16653 

(210) KS/M/ 2009/8437 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) CONSITEX S.A.  Via Ligornetto 13 6855 Stabio, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11391 

(210) KS/M/ 2009/8447 

(180) 20/02/2029 

(220) 20/02/2009 

(730) Yara Nederland B.V.  Industrieweg 10, 4541 HJ Sluiskil, NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11418 

(210) KS/M/ 2009/8466 

(180) 02/03/2029 

(220) 02/03/2009 

(730) Brand Management Group Ltd  Palm Grove House PO Box. 438 Road Town Tortola, VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11416 

(210) KS/M/ 2009/8467 

(180) 02/03/2029 

(220) 02/03/2009 

(730) Brand Management Group Ltd  Palm Grove House PO Box. 438, Road Town Tortola, VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12210 

(210) KS/M/ 2009/8468 

(180) 02/03/2029 

(220) 02/03/2009 

(730) Brand Management Group Ltd  Palm Grove House PO Box. 438 Road Town Tortola, VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12265 

(210) KS/M/ 2009/8471 

(180) 02/03/2029 

(220) 02/03/2009 

(730) Brand Management Group Ltd  Palm Grove House PO Box. 438 Road Town Tortola, VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12266 

(210) KS/M/ 2009/8472 

(180) 02/03/2029 

(220) 02/03/2009 

(730) EUROLAB sh.p.k.  Fusha e Pejës p.n., 30000 Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12268 

(210) KS/M/ 2009/8473 

(180) 02/03/2029 

(220) 02/03/2009 
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(730) EUROLAB sh.p.k.  Fusha e Pejës p.n., 30000 Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12271 

(210) KS/M/ 2009/8474 

(180) 02/03/2029 

(220) 02/03/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12273 

(210) KS/M/ 2009/8475 

(180) 02/03/2029 

(220) 02/03/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12275 

(210) KS/M/ 2009/8476 

(180) 02/03/2029 

(220) 02/03/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12274 

(210) KS/M/ 2009/8480 

(180) 05/03/2029 

(220) 05/03/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11071 

(210) KS/M/ 2009/8490 

(180) 06/03/2029 

(220) 06/03/2009 

(730) Elopak AS  P.O. Box 24, 3431 Spikkestad, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10973 

(210) KS/M/ 2009/8493 

(180) 06/03/2029 
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(220) 06/03/2009 

(730) BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED  First Floor, The Herbert Building, The Park, 

Carrickimines Dublin 18, D18K8YK, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10809 

(210) KS/M/ 2009/8508 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) Şölen Çikolata Gida San. Ve Tic. A. Ş  4. Organize Sanayi Bölgesi, 83412 No'lu Cadde 

No:4 Şehitkamil-Gaziantep, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10807 

(210) KS/M/ 2009/8510 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) Şölen Çikolata Gida San. Ve Ti. A.Ş.  4.Organize Sanayi Bölgesi, 83412 No'lu Cadde 

No:4 Şehitkamil Gaziantep , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10806 

(210) KS/M/ 2009/8511 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) Şölen Çikolata Gida San. Ve Tic. A.Ş.   4.Organize Sanayi Bölgesi, 83412 No'lu Cadde 

No:4 Şehitkamil Gaziantep, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10804 

(210) KS/M/ 2009/8515 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) CELIA Societe anonyme  La Chaussee aux Moines, 53400 CRAON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15483 

(210) KS/M/ 2009/8518 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) 1872 HOLDINGS, V.O.F.  P.O. Box 933, Road Town Tortola, VG 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11259 

(210) KS/M/ 2009/8522 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) CERAMICA VIVES, S.A.  Carretera Castellón, Km.22 12110 L'Alcora (Castellón), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10802 

(210) KS/M/ 2009/8523 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) INGETEAM S.A.  Parque Tecnológico de Bizkaia / Edificio 106  48170 Zamudio 

(Vizcaya), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10993 

(210) KS/M/ 2009/8549 

(180) 19/03/2029 

(220) 19/03/2009 

(730) Superga Trademark S.A.  207 Route d`Arlon L-1150 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10992 

(210) KS/M/ 2009/8550 

(180) 19/03/2029 

(220) 19/03/2009 

(730) Superga Trademark S.A  207 Route d`Arlon L-1150 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10991 

(210) KS/M/ 2009/8551 

(180) 19/03/2029 

(220) 19/03/2009 

(730) Superga Trademark S.A  207 Route d'Arlon L-1150 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11670 

(210) KS/M/ 2009/8563 

(180) 20/03/2029 

(220) 20/03/2009 
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(730) COBRA ELECTRONICS CORPORATION  6500 West Cortland Street Chicago, Illinois 

60707, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11604 

(210) KS/M/ 2009/8569 

(180) 25/03/2029 

(220) 25/03/2009 

(730) Otto Bock HealthCare GmbH  Max-Nädeer-Strasse 15, 37115 Duderstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11794 

(210) KS/M/ 2009/8591 

(180) 27/03/2029 

(220) 27/03/2009 

(730) ORONA, S. COOP.  Polígono Lastaola, s/n, 20120 HERNANI (GUIPUZCOA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11796 

(210) KS/M/ 2009/8592 

(180) 27/03/2029 

(220) 27/03/2009 

(730) ORONA, S. COOP.  Polígono Lastaola, s/n, 20120 HERNANI (GUIPUZCOA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12285 

(210) KS/M/ 2009/8603 

(180) 01/04/2029 

(220) 01/04/2009 

(730) SOLBJERG STALVAREFABRIK A/S  Industriomradet 107 8732 Hovedgard, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12257 

(210) KS/M/ 2009/8606 

(180) 01/04/2029 

(220) 01/04/2009 

(730) BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L.  Urola, 10 20230 Legazpia (Guipúzcoa), ES 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12259 

(210) KS/M/ 2009/8607 

(180) 01/04/2029 

(220) 01/04/2009 

(730) BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L.  Urola, 10 20230 Legazpia (Guipúzcoa), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11669 

(210) KS/M/ 2009/8615 

(180) 02/04/2029 

(220) 02/04/2009 

(730) Gigaset Communications GmbH  Hofmannstrasse 61, 81379 München, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11798 

(210) KS/M/ 2009/8617 

(180) 03/04/2029 

(220) 03/04/2009 

(730) ORONA, S. COOP.  Polígono Lastaola, s/n, 20120 HERNANI (GUIPUZCOA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11752 

(210) KS/M/ 2009/8630 

(180) 08/04/2029 

(220) 08/04/2009 

(730) ANTA (CHINA) CO., LTD  DONGSHAN INDUSTRIAL ZONE, CHIDIAN TOWN, 

JINJIANG CITY, FUJIAN PROVINCE, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15496 

(210) KS/M/ 2009/8631 

(180) 08/04/2029 

(220) 08/04/2009 

(730) ANTA (CHINA) CO., LTD  DONGSHAN INDUSTRIAL ZONE, CHIDIAN TOWN, 

JINJIANG CITY, FUJIAN PROVINCE, CN 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11751 

(210) KS/M/ 2009/8632 

(180) 08/04/2029 

(220) 08/04/2009 

(730) ANTA (CHINA) CO., LTD.  DONGSHAN INDUSTRIAL ZONE, CHIDIAN TOWN, 

JINJIANG CITY, FUJIAN PROVINCE, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12108 

(210) KS/M/ 2009/8641 

(180) 15/04/2029 

(220) 15/04/2009 

(730) Twentieth Century Fox Film Corporation  10201 West Pico Boulevard Los Angeles, 

California 90035, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11982 

(210) KS/M/ 2009/8642 

(180) 15/04/2029 

(220) 15/04/2009 

(730) IPSOS  35, rue du Val de Marne, F-75013 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11609 

(210) KS/M/ 2009/8646 

(180) 16/04/2029 

(220) 16/04/2009 

(730) MoneyGram International, Inc.  2828 N.Harwood Street, 15th Floor, Dallas, Texas 75201, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11733 

(210) KS/M/ 2009/8648 

(180) 16/04/2029 

(220) 16/04/2009 

(730) BUNGE ZRt.  Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12254 

(210) KS/M/ 2009/8685 

(180) 27/04/2029 
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(220) 27/04/2009 

(730) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.  VIA 

NIZZA 250, 10126 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11458 

(210) KS/M/ 2009/8686 

(180) 27/04/2029 

(220) 27/04/2009 

(730) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.  VIA 

NIZZA 250, 10126 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11457 

(210) KS/M/ 2009/8687 

(180) 27/04/2029 

(220) 27/04/2009 

(730) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.  VIA 

NIZZA 250, 10126 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12245 

(210) KS/M/ 2009/8699 

(180) 28/04/2029 

(220) 28/04/2009 

(730) CALLIGARIS S.P.A.  Via Trieste 12 33044 MANZANO (UD), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12246 

(210) KS/M/ 2009/8700 

(180) 28/04/2029 

(220) 28/04/2009 

(730) CALLIGARIS S.P.A.  Via Trieste 12 33044 MANZANO (UD), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12236 

(210) KS/M/ 2009/8701 

(180) 28/04/2029 

(220) 28/04/2009 

(730) CALLIGARIS S.P.A.  Via Trieste 12 33044 MANZANO (UD), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20457 

(210) KS/M/ 2009/8708 

(180) 28/04/2029 

(220) 28/04/2009 

(730) Playboy Enterprises International Inc.  680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 

60611, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20499 

(210) KS/M/ 2009/8709 

(180) 28/04/2029 

(220) 28/04/2009 

(730) Playboy Enterprises International, Inc.  680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 

60611, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11535 

(210) KS/M/ 2009/8710 

(180) 29/04/2029 

(220) 29/04/2009 

(730) MONTENAPO 79 S.R.L.  Via Montenapoleone, 5 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12649 

(210) KS/M/ 2009/8728 

(180) 06/05/2029 

(220) 06/05/2009 

(730) BIRRA PEJA SH.A.  Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11810 

(210) KS/M/ 2009/8743 

(180) 13/05/2029 

(220) 13/05/2009 

(730) ALFASIGMA S.p.A.  Via Ragazzi del 99, 5-40133 BOLOGNA (BO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11808 

(210) KS/M/ 2009/8749 

(180) 14/05/2029 

(220) 14/05/2009 
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(730) Genentech, Inc.  1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17431 

(210) KS/M/ 2009/8751 

(180) 14/05/2029 

(220) 14/05/2009 

(730) OM Pharma SA  22 rue du Bois-du-Lan CH-1217 Meyrin 2/Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17432 

(210) KS/M/ 2009/8752 

(180) 14/05/2029 

(220) 14/05/2009 

(730) OM Pharma SA  22 rue du Bois-du-Lan CH-1217 Meyrin 2/Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17433 

(210) KS/M/ 2009/8753 

(180) 14/05/2029 

(220) 14/05/2009 

(730) OM Pharma SA  22 rue du Bois-du-Lan CH-1217 Meyrin 2/Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11675 

(210) KS/M/ 2009/8754 

(180) 15/05/2029 

(220) 15/05/2009 

(730) PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  Kemalpaşa Asfalti, No: 1 

Pinarbaşi İZMİR, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10954 

(210) KS/M/ 2009/8770 

(180) 19/05/2029 

(220) 19/05/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17434 

(210) KS/M/ 2009/8772 

(180) 14/05/2029 

(220) 14/05/2009 

(730) OM Pharma SA   22 rue du Bois-du-Lan CH-1217 Meyrin 2/Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10943 

(210) KS/M/ 2009/8818 

(180) 02/06/2029 

(220) 02/06/2009 

(730) Brand Management Group Ltd  Palm Grove House PO Box. 438 Road Town Tortola, VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15510 

(210) KS/M/ 2009/8859 

(180) 04/06/2029 

(220) 04/06/2009 

(730) Union des Associations Européennes de Football (UEFA)  Route de Genéve 46, 1260 

Nyon, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11900 

(210) KS/M/ 2009/8893 

(180) 19/06/2029 

(220) 19/06/2009 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH    Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12563 

(210) KS/M/ 2009/8897 

(180) 23/06/2029 

(220) 23/06/2009 

(730) BUNGE ZRt.  Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12205 

(210) KS/M/ 2009/8901 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 
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(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12204 

(210) KS/M/ 2009/8903 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12202 

(210) KS/M/ 2009/8904 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12160 

(210) KS/M/ 2009/8905 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12278 

(210) KS/M/ 2009/8907 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11653 

(210) KS/M/ 2009/8908 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11654 

(210) KS/M/ 2009/8909 

(180) 24/06/2029 
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(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11655 

(210) KS/M/ 2009/8910 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11658 

(210) KS/M/ 2009/8913 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11659 

(210) KS/M/ 2009/8915 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11660 

(210) KS/M/ 2009/8916 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11661 

(210) KS/M/ 2009/8918 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11662 

(210) KS/M/ 2009/8919 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11512 

(210) KS/M/ 2009/8921 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11663 

(210) KS/M/ 2009/8922 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11665 

(210) KS/M/ 2009/8925 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11667 

(210) KS/M/ 2009/8928 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12281 

(210) KS/M/ 2009/8929 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12223 

(210) KS/M/ 2009/8930 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12221 

(210) KS/M/ 2009/8931 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12072 

(210) KS/M/ 2009/8934 

(180) 24/06/2029 

(220) 24/06/2009 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12427 

(210) KS/M/ 2009/8953 

(180) 02/07/2029 

(220) 02/07/2009 

(730) BioMarin Pharmaceutical Inc. (Delaware Corporation)  105 Digital Drive Novato, 

California 94949, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12562 

(210) KS/M/ 2009/8955 

(180) 02/07/2029 

(220) 02/07/2009 

(730) BUNGE ZRt.  Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17746 

(210) KS/M/ 2009/8973 

(180) 09/07/2029 

(220) 09/07/2009 
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(730) TOM TAILOR GmbH  Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17744 

(210) KS/M/ 2009/8974 

(180) 09/07/2029 

(220) 09/07/2009 

(730) TOM TAILOR GmbH  Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17149 

(210) KS/M/ 2009/8975 

(180) 09/07/2029 

(220) 09/07/2009 

(730) TOM TAILOR GmbH  Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17743 

(210) KS/M/ 2009/8976 

(180) 09/07/2029 

(220) 09/07/2009 

(730) TOM TAILOR GmbH  Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11929 

(210) KS/M/ 2009/8979 

(180) 13/07/2029 

(220) 13/07/2009 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16269 

(210) KS/M/ 2009/9055 

(180) 23/07/2029 

(220) 23/07/2009 

(730) MELLUSO DI BENIAMINO MELLUSO E C. S.A.S.  Viale Della Resistenza, n.181, 

80012 CALVIZZANO (NAPOLI), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12252 

(210) KS/M/ 2009/9068 

(180) 04/08/2029 

(220) 04/08/2009 

(730) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  Schwarzwaldallee 215 4058 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11879 

(210) KS/M/ 2009/9152 

(180) 21/08/2029 

(220) 21/08/2009 

(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, Eskisehir, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11638 

(210) KS/M/ 2009/9163 

(180) 21/08/2029 

(220) 21/08/2009 

(730) NOVARTIS AG  4002 Basel , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12311 

(210) KS/M/ 2009/9167 

(180) 24/08/2029 

(220) 24/08/2009 

(730) Chr. Hansen A/S  10-12-Bøge Allé, DK 2970 Hørsholm, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12360 

(210) KS/M/ 2009/9168 

(180) 24/08/2029 

(220) 24/08/2009 

(730) Chr. Hansen A/S  10-12-Bøge Allé, DK 2970 Hørsholm, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12077 

(210) KS/M/ 2009/9171 

(180) 24/08/2029 

(220) 24/08/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12074 

(210) KS/M/ 2009/9199 

(180) 27/08/2029 

(220) 27/08/2009 

(730) GACAFERI n.p.sh.  Fusha e Pejës p.n. 30000 Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11912 

(210) KS/M/ 2009/9231 

(180) 02/09/2029 

(220) 02/09/2009 

(730) EDELWEISS GMBH & CO. KG a German company  Oberstdorfer Strasse 7, 87435 

KEMPTEN, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11914 

(210) KS/M/ 2009/9372 

(180) 01/10/2029 

(220) 01/10/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11918 

(210) KS/M/ 2009/9471 

(180) 04/11/2029 

(220) 04/11/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11917 

(210) KS/M/ 2009/9472 

(180) 04/11/2029 

(220) 04/11/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11916 

(210) KS/M/ 2009/9473 

(180) 04/11/2029 
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(220) 04/11/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12164 

(210) KS/M/ 2009/9529 

(180) 14/04/2030 

(220) 14/04/2010 

(730) BUNGE ZRt.  Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12393 

(210) KS/M/ 2009/9577 

(180) 08/12/2029 

(220) 08/12/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12335 

(210) KS/M/ 2009/9578 

(180) 08/12/2029 

(220) 08/12/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11873 

(210) KS/M/ 2009/9647 

(180) 24/12/2029 

(220) 24/12/2009 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11871 

(210) KS/M/ 2009/9648 

(180) 24/12/2029 

(220) 24/12/2009 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13401 

(210) KS/M/ 2012/1109 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3919 

(210) KS/R/ 2008/67 

(180) 22/03/2029 

(220) 28/01/2008 

(730) PepsiCo, Inc. a North Carolina Corporation  700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 

10577, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3920 

(210) KS/R/ 2008/68 

(180) 22/03/2029 

(220) 28/01/2008 

(730) PepsiCo, Inc. a North Carolina Corporation  700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 

10577, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3922 

(210) KS/R/ 2008/70 

(180) 22/03/2029 

(220) 28/01/2008 

(730) PepsiCo, Inc. a North Carolina Corporation  700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 

10577, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3926 

(210) KS/R/ 2008/74 

(180) 22/03/2029 

(220) 28/01/2008 

(730) PepsiCo, Inc. a North Carolina Corporation  700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 

10577, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3963 

(210) KS/R/ 2008/177 

(180) 18/11/2029 

(220) 26/02/2008 

(730) S.C. Johnson & Son, Inc.  1525 Howe Street Racine, Wisconsin, 53403-2236, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 117 

(210) KS/R/ 2008/481 

(180) 03/03/2029 

(220) 06/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202 , 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 30 

(210) KS/R/ 2008/744 

(180) 28/06/2029 

(220) 30/05/2008 

(730) TBL Licensing LLC  200 Domain Drive Stratham, New Hampshire 03885, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 31 

(210) KS/R/ 2008/745 

(180) 28/06/2029 

(220) 30/05/2008 

(730) TBL Licensing LLC  200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2892 

(210) KS/R/ 2008/776 

(180) 11/03/2029 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3175 

(210) KS/R/ 2008/1267 

(180) 20/08/2029 

(220) 30/07/2008 

(730) Shell Brands International AG  Baarermatte 6340 Baar , CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3189 

(210) KS/R/ 2008/1283 

(180) 20/08/2029 

(220) 30/07/2008 

(730) Shell Brands International AG   Baarermatte, 6340 Baar , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3193 

(210) KS/R/ 2008/1291 

(180) 20/08/2029 

(220) 30/07/2008 

(730) Shell Brands International AG   Baarermatte, 6340 Baar , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3197 

(210) KS/R/ 2008/1296 

(180) 01/07/2029 

(220) 30/07/2008 

(730) Shell Brands International AG   Baarermatte, 6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3242 

(210) KS/R/ 2008/1317 

(180) 05/09/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) ALPINE ELECTRONICS INC.  1-7, YUKIGAYA OHTSUKA-CHO, OHTA-KU, 

TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3257 

(210) KS/R/ 2008/1357 

(180) 14/04/2029 

(220) 19/08/2008 

(730) Corning Incorporated   Houghton Park, Corning New York 14831, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3299 

(210) KS/R/ 2008/1451 

(180) 20/08/2029 
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(220) 22/08/2008 

(730) Shell Brands International AG   Baarermatte 6340 Baar , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5651 

(210) KS/R/ 2008/1485 

(180) 20/08/2029 

(220) 22/08/2008 

(730) Shell Brands International AG  Baarermatte, 6340 Baar , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5660 

(210) KS/R/ 2008/1498 

(180) 20/08/2029 

(220) 22/08/2008 

(730) Shell Brands International AG  Baarermatte, 6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1903 

(210) KS/R/ 2008/1618 

(180) 05/05/2029 

(220) 29/08/2008 

(730) NORITSU KOKI CO., LTD.  579-1, Umehara, Wakayama-Shi, Wakayama- Ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1832 

(210) KS/R/ 2008/1730 

(180) 03/08/2029 

(220) 03/09/2008 

(730) Brown-Forman Corporation (a Delaware corporation)  850 Dixie Highway, Louisville, 

Kentucky 40210, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 364 

(210) KS/R/ 2008/1824 

(180) 26/12/2015 

(220) 08/09/2008 

(730) Societe des Produits Nestle S.A  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 320 

(210) KS/R/ 2008/1826 

(180) 04/05/2029 

(220) 08/09/2008 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1810 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 329 

(210) KS/R/ 2008/1837 

(180) 30/03/2029 

(220) 08/09/2008 

(730) Wyeth Holdings LLC   235 East 42nd Street, 10017 New York, NY , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 407 

(210) KS/R/ 2008/1839 

(180) 30/03/2029 

(220) 08/09/2008 

(730) Wyeth Holding LLC  235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 408 

(210) KS/R/ 2008/1840 

(180) 30/03/2029 

(220) 08/09/2008 

(730) Wyeth Holdings Corporation  235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 842 

(210) KS/R/ 2008/1853 

(180) 04/05/2029 

(220) 08/09/2008 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 Vevey , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5661 

(210) KS/R/ 2008/1880 

(180) 14/04/2029 

(220) 09/09/2008 

(730) SNA HOLDINGS INC  1105 NORTH MARKET STREET, WILMINGTON, 

DELAWARE, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1963 

(210) KS/R/ 2008/2060 

(180) 18/06/2029 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska druţba d.d  1526 LJUBLJANA, Verovškova 57, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1857 

(210) KS/R/ 2008/2075 

(180) 25/06/2029 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d  1526 LJUBLJANA, Verovškova 57, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1854 

(210) KS/R/ 2008/2076 

(180) 25/06/2029 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d.  1526 LJUBLJANA, Verovškova 57, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3615 

(210) KS/R/ 2008/2161 

(180) 18/04/2029 

(220) 19/09/2008 

(730) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2416 

(210) KS/R/ 2008/2503 

(180) 05/05/2029 

(220) 23/09/2008 

(730) Reebok International Limited  4th Floor, 11-12 Pall Mall, London SW1Y 5LU, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2035 

(210) KS/R/ 2008/2884 

(180) 19/07/2029 

(220) 01/10/2008 
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(730) Jack Daniel's Properties, Inc. a Delaware corporation  4040 Civic Center Drive, Suite 528, 

San Rafael, California 94903, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4026 

(210) KS/R/ 2008/2891 

(180) 20/04/2029 

(220) 01/10/2008 

(730) Jack Daniel's Properties Inc.  4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 

94903, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2086 

(210) KS/R/ 2008/2892 

(180) 14/04/2029 

(220) 01/10/2008 

(730) Jack Daniel's Properties, Inc.  4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 

94903, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2093 

(210) KS/R/ 2008/2893 

(180) 14/04/2029 

(220) 01/10/2008 

(730) Jack Daniel's Properties, Inc.  4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 

94903, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4028 

(210) KS/R/ 2008/2898 

(180) 25/05/2029 

(220) 02/10/2008 

(730) SHARP KABUSHIKI KAISHA  22- 22, NAGAIKE-CHO, ABENO-KU, OSAKA, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4110 

(210) KS/R/ 2008/2983 

(180) 25/05/2029 

(220) 06/10/2008 

(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Nissan Motor Co. Ltd)  NO. 2 Takaracho, 

Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4114 

(210) KS/R/ 2008/2994 

(180) 17/08/2029 

(220) 07/10/2008 

(730) EXXON MOBIL CORPORATION  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 75039-2298, 

Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4117 

(210) KS/R/ 2008/2997 

(180) 16/06/2029 

(220) 07/10/2008 

(730) EXXON MOBIL CORPORATION  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 75039-2298, 

Texas, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4345 

(210) KS/R/ 2008/3299 

(180) 16/06/2029 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 75039-2298, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4350 

(210) KS/R/ 2008/3304 

(180) 16/06/2029 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 75039-2298, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4355 

(210) KS/R/ 2008/3305 

(180) 17/08/2029 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 75039-2298, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4351 

(210) KS/R/ 2008/3307 

(180) 16/06/2029 
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(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 75039-2298, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4439 

(210) KS/R/ 2008/3339 

(180) 01/07/2029 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving,Texas 75039-2298, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2169 

(210) KS/R/ 2008/3474 

(180) 16/01/2029 

(220) 15/10/2008 

(730) Farmaceutsko-hemijska industrija ZDRAVLJE akcionarsko drustvo  16000 Leskovac, 

Vlajkova 199, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7050 

(210) KS/R/ 2008/3696 

(180) 16/01/2029 

(220) 15/10/2008 

(730) SINALCO INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  Romerstrasse 109, 47179 Duisburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6327 

(210) KS/R/ 2008/3855 

(180) 16/04/2029 

(220) 15/10/2008 

(730) Stanić Beverages d.o.o.  Slavonska avenija 22 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1025 

(210) KS/R/ 2008/4585 

(180) 09/05/2020 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER INC.  235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 949 

(210) KS/R/ 2008/4595 

(180) 16/06/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER INC.  235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1072 

(210) KS/R/ 2008/4737 

(180) 10/03/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.  Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, 

Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1157 

(210) KS/R/ 2008/4741 

(180) 15/02/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) Epiroc Drilling Tools Aktiebolag  Box 521, 732 25 Fagersta, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 825 

(210) KS/R/ 2008/4811 

(180) 04/10/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) ELEY LIMITED  Selco Way, First Avenue, Minworth, Industrial Estate, Minworth, 

Sutton Coldfield, B76 1BA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5320 

(210) KS/R/ 2008/4959 

(180) 13/07/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) LRC Products Limited  103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5052 

(210) KS/R/ 2008/5211 

(180) 25/11/2029 

(220) 16/10/2008 
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(730) Kärntnermilch registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung  Villacher Strasse 92, 

9800 Spittal Drau Austria, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5149 

(210) KS/R/ 2008/5410 

(180) 22/06/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED  Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3058 

(210) KS/R/ 2008/6019 

(180) 10/10/2028 

(220) 06/11/2008 

(730) CBS Studios Inc.  4024 Radford Avenue, Studio City, California 91604, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3065 

(210) KS/R/ 2008/6026 

(180) 10/10/2028 

(220) 06/11/2008 

(730) CBS Studios Inc.  4024 Radford Avenue, Studio City, California 91604, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1040 

(210) KS/R/ 2008/6171 

(180) 04/06/2029 

(220) 14/11/2008 

(730) SEGA Games Co., Ltd.  Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1042 

(210) KS/R/ 2008/6173 

(180) 04/06/2029 

(220) 14/11/2008 

(730) SEGA Games Co., Ltd.  Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo , JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6941 

(210) KS/R/ 2008/6176 

(180) 23/02/2030 

(220) 14/11/2008 

(730) SEGA Games Co., Ltd.  Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6456 

(210) KS/R/ 2008/6257 

(180) 28/12/2025 

(220) 17/11/2008 

(730) ETNA, Société anonyme   4, rue Maryse Hilsz, F-92300 LEVALLOIS-PERRET, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5973 

(210) KS/R/ 2008/6603 

(180) 17/06/2029 

(220) 17/11/2008 

(730) Intervet International B.V.  Wim de Körverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1235 

(210) KS/R/ 2008/6653 

(180) 10/05/2029 

(220) 17/11/2008 

(730) JOHN CRANE, INC.  6400 OAKTON STREET, MORTON GROVE, ILL. 60053, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1324 

(210) KS/R/ 2008/6659 

(180) 10/05/2029 

(220) 17/11/2008 

(730) JOHN CRANE, INC.  6400 OAKTON STREET, MORTON GROVE, ILL. 60053, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3369 

(210) KS/R/ 2008/6727 

(180) 13/10/2028 

(220) 17/11/2008 
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(730) Tiffany and Company a New York corporation  727 Fifth Avenue, New York, New York, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6279 

(210) KS/R/ 2008/6924 

(180) 26/07/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) Volkswagen Aktiengesellschaft  38436 Wolfsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1541 

(210) KS/R/ 2008/7196 

(180) 05/07/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) Brown-Forman Distillery, Inc. a Delaware corporation  2921 Dixie Highway, Shively, 

Kentucky 40216, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1568 

(210) KS/R/ 2008/7294 

(180) 14/04/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) Sazerac Brands, LLC  10400 Linn Station Road, Suite 300 Louisville, Kentucky 40223, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6107 

(210) KS/R/ 2008/7331 

(180) 30/08/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien  Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6623 

(210) KS/R/ 2008/7378 

(180) 15/06/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) SWATYCOMET d.o.o.  Titova cesta 60, SI-2000 Maribor, SI 

_____________________________________________________________________ 

 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

312 

 

 

(111) 3720 

(210) KS/R/ 2008/7561 

(180) 03/08/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) Brown-Forman Corporation (a Delaware corporation)  850 Dixie Highway, Louisville, 

Kentucky 40210, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8606 

(210) KS/M/ 2008/177 

(220) 07/03/2008 

(730) Numatics, LLC 160 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8366 

(210) KS/M/ 2008/600 

(220) 09/05/2008 

(730) DPPU "VIVAKS" DOO Uvoz-izvoz Skopje Pero Nakov No.21, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14924 

(210) KS/M/ 2008/1116 

(220) 24/06/2008 

(730) Bora Creations S.L. 11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx) 07157 Andratx, Baleares, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16650 

(210) KS/M/ 2008/1120 

(220) 24/06/2008 

(730) Bora Creations S.L. 11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx) 07157 Andratx, Baleares, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16043 

(210) KS/M/ 2008/1362 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8416 

(210) KS/M/ 2008/1364 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16041 

(210) KS/M/ 2008/1365 

(220) 25/07/2008 
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(730) Ledo d.d. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16064 

(210) KS/M/ 2008/1370 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16065 

(210) KS/M/ 2008/1371 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8780 

(210) KS/M/ 2008/1372 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8558 

(210) KS/M/ 2008/1373 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8559 

(210) KS/M/ 2008/1379 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16789 

(210) KS/M/ 2008/7581 

(220) 26/11/2008 

(730) TEKNIK KAUCUK SANAYI ANONIM SIRKETI Kore Sehitleri Cad. Yuzbasi Kaya 

Aldogan Sk. No: 11/2, Zincirlikuyu, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16653 

(210) KS/M/ 2009/8437 

(220) 19/02/2009 

(730) CONSITEX S.A. Via Ligornetto 13 6855 Stabio, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10993 

(210) KS/M/ 2009/8549 

(220) 19/03/2009 

(730) Superga Trademark S.A. 42-44 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10992 

(210) KS/M/ 2009/8550 

(220) 19/03/2009 

(730) Superga Trademark S.A. 42-44 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10991 

(210) KS/M/ 2009/8551 

(220) 19/03/2009 

(730) Superga Trademark S.A. 42-44 Avenue De La Gare, L-1610 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11733 

(210) KS/M/ 2009/8648 

(220) 16/04/2009 

(730) BUNGE ZRt. Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12563 

(210) KS/M/ 2009/8897 

(220) 23/06/2009 

(730) BUNGE ZRt. Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12562 

(210) KS/M/ 2009/8955 

(220) 02/07/2009 

(730) BUNGE ZRt. Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12164 

(210) KS/M/ 2009/9529 

(220) 14/04/2010 

(730) BUNGE ZRt. Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21887 

(210) KS/M/ 2010/1066 

(220) 19/11/2010 

(730) Bora Creations S.L. 11, Calle Velázquez (Pto, de Andratx) 07157, Baleares, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14284 

(210) KS/M/ 2011/1094 

(220) 19/10/2011 

(730) S.I. TEX S.P.A. Via Villasanta 3, 20145 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15481 

(210) KS/M/ 2012/472 

(220) 04/05/2012 

(730) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland Swan Builiding, 3rd Floor 26 

Victoria Street Hamilton, HM12, BM 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15482 

(210) KS/M/ 2012/473 

(220) 04/05/2012 

(730) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland Swan Building, 3rd Floor 26 Victoria 

Street Hamilton, HM12, BM 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14545 

(210) KS/M/ 2012/475 

(220) 04/05/2012 

(730) LEDO d.d. ZAGREB Čavičeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18675 

(210) KS/M/ 2013/456 

(220) 08/05/2013 

(730) LEDO d.d. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20115 

(210) KS/M/ 2013/457 

(220) 08/05/2013 

(730) LEDO d.d. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18682 

(210) KS/M/ 2013/1055 

(220) 05/11/2013 

(730) Bora Creations S.L. 11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx) 07157 Andratx, Baleares, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17907 

(210) KS/M/ 2013/1163 

(220) 04/12/2013 

(730) DPPU "VIVAKS" DOO Uvoz-izvoz Skopje Pero Nakov No.21, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17911 

(210) KS/M/ 2013/1166 

(220) 04/12/2013 

(730) DPPU "VIVAKS" DOO Uvoz-izvoz Skopje pero Nakov No.21, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18704 

(210) KS/M/ 2014/105 

(220) 14/02/2014 

(730) Bora Creations S.L. 11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx) 07157 Andratx, Baleares, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18815 

(210) KS/M/ 2014/321 

(220) 10/04/2014 

(730) LEDO d.d. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4418 

(210) KS/M/ 2016/451 

(220) 01/04/2016 

(730) SEGA Games Co., Ltd. Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22237 

(210) KS/M/ 2016/1482 

(220) 30/11/2016 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22241 

(210) KS/M/ 2016/1483 

(220) 30/11/2016 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22744 

(210) KS/M/ 2017/417 

(220) 05/04/2017 

(730) Bora Creations S.L.  11, Calle Velázques (Pto. de Andratx) 07157 Andratx, Baleares, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2017/860 

(220) 14/07/2017 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23039 

(210) KS/M/ 2017/861 

(220) 14/07/2017 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2405 

(210) KS/R/ 2008/1606 

(220) 29/08/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2400 

(210) KS/R/ 2008/1620 

(220) 29/08/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2401 

(210) KS/R/ 2008/1621 

(220) 29/08/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2402 

(210) KS/R/ 2008/1622 

(220) 29/08/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2403 

(210) KS/R/ 2008/1623 

(220) 29/08/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2404 

(210) KS/R/ 2008/1624 

(220) 29/08/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3317 

(210) KS/R/ 2008/1625 

(220) 29/08/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2406 

(210) KS/R/ 2008/1626 

(220) 29/08/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3318 

(210) KS/R/ 2008/1627 

(220) 29/08/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2407 

(210) KS/R/ 2008/1681 

(220) 09/02/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2408 

(210) KS/R/ 2008/1682 

(220) 09/02/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2409 

(210) KS/R/ 2008/1683 

(220) 09/02/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 329 

(210) KS/R/ 2008/1837 

(220) 08/09/2008 

(730) Wyeth Holdings LLC  235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 407 

(210) KS/R/ 2008/1839 

(220) 08/09/2008 

(730) Wyeth Holding LLC 235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 408 

(210) KS/R/ 2008/1840 

(220) 08/09/2008 

(730) Wyeth Holdings Corporation 235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5271 

(210) KS/R/ 2008/5729 

(220) 17/10/2008 

(730) Electrolux Home Products, Inc. 10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 

28262, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3058 

(210) KS/R/ 2008/6019 

(220) 06/11/2008 

(730) CBS Studios Inc. 4024 Radford Avenue, Studio City, California 91604, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3065 

(210) KS/R/ 2008/6026 

(220) 06/11/2008 

(730) CBS Studios Inc. 4024 Radford Avenue, Studio City, California 91604, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1040 

(210) KS/R/ 2008/6171 

(220) 14/11/2008 

(730) SEGA Games Co., Ltd. Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1042 

(210) KS/R/ 2008/6173 

(220) 14/11/2008 

(730) SEGA Games Co., Ltd. Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3149 

(210) KS/R/ 2008/6175 

(220) 14/11/2008 

(730) SEGA Games Co., Ltd. Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6941 

(210) KS/R/ 2008/6176 

(220) 14/11/2008 

(730) SEGA Games Co., Ltd. Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6240 

(210) KS/R/ 2008/6554 

(220) 17/11/2008 

(730) CLT-UFA Société Anonyme  43, Bd. Pierre-Frieden, L-1543 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4416 

(210) KS/R/ 2008/6913 

(220) 18/11/2008 

(730) SEGA Games Co., Ltd. Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4417 

(210) KS/R/ 2008/6914 

(220) 18/11/2008 

(730) SEGA Games Co., Ltd. Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

324 

 

 

(111) 5900 

(210) KS/R/ 2008/7085 

(220) 18/11/2008 

(730) VARTA AG Daimlerstrasse 1, 73479 Ellwangen Jagst, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 8606 

(210) KS/M/ 2008/177 

(220) 07/03/2008 

(730) Numatics, LLC 46280 Dylan Drive, Novi, Michigan 48377, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8366 

(210) KS/M/ 2008/600 

(220) 09/05/2008 

(730) DPPU "VIVAKS" DOO Uvoz-izvoz Skopje Bul. Treta Makedonska Brigada 92, 

1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9287 

(210) KS/M/ 2008/2433 

(220) 23/09/2008 

(730) GROTRIAN, HELFFERICH, SCHULZ, TH. STEINWEG NACHF. GMBH 

Grotrian-Steinweg-Strasse 2, 38112 BRAUNSCHWEIG, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17211 

(210) KS/M/ 2008/3428 

(220) 03/08/2012 

(730) Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V. Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX 

Delft, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17208 

(210) KS/M/ 2008/3434 

(220) 03/08/2012 

(730) Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V. Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX 

Delft, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17196 

(210) KS/M/ 2008/3448 

(220) 03/08/2012 

(730) Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.  Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX 

Delft, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18398 

(210) KS/M/ 2008/3714 

(220) 15/10/2008 

(730) E.C. S.r.l. Via Mario Fusetti 12, 20143 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9384 

(210) KS/M/ 2008/3716 

(220) 15/10/2008 

(730) E.C. S.r.l. Via Mario Fusetti 12, 20143 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9385 

(210) KS/M/ 2008/3721 

(220) 15/10/2008 

(730) E.C. S.r.l. Via Mario Fusetti 12, 20143 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10194 

(210) KS/M/ 2008/5416 

(220) 16/10/2008 

(730) GN Hearing A/S Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10193 

(210) KS/M/ 2008/5419 

(220) 16/10/2008 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

326 

 

(730) GN Hearing A/S Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10191 

(210) KS/M/ 2008/5420 

(220) 16/10/2008 

(730) GN Hearing A/S Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10357 

(210) KS/M/ 2008/7086 

(220) 14/11/2008 

(730) PERNOD RICARD ITALIA S.p.A. Viale Monza, 265-20126 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12271 

(210) KS/M/ 2009/8474 

(220) 02/03/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12273 

(210) KS/M/ 2009/8475 

(220) 02/03/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12275 

(210) KS/M/ 2009/8476 

(220) 02/03/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12274 

(210) KS/M/ 2009/8480 

(220) 05/03/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10802 

(210) KS/M/ 2009/8523 

(220) 11/03/2009 

(730) INGETEAM S.A. Parque Tecnológico de Bizkaia / Edificio 106  48170 Zamudio 

(Vizcaya), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10800 

(210) KS/M/ 2009/8524 

(220) 30/11/2009 

(730) INGETEAM S.A. Parque Tecnológico de Bizkaia / Edificio 106 48170 Zamudio 

(Vizcaya) , ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12257 

(210) KS/M/ 2009/8606 

(220) 01/04/2009 

(730) BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L. Urola, 10 20230 Legazpia (Guipúzcoa), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12259 

(210) KS/M/ 2009/8607 

(220) 01/04/2009 

(730) BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L. Urola, 10 20230 Legazpia (Guipúzcoa), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10954 

(210) KS/M/ 2009/8770 

(220) 19/05/2009 
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(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 
 

 

(111) 12077 

(210) KS/M/ 2009/9171 

(220) 24/08/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11914 

(210) KS/M/ 2009/9372 

(220) 01/10/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11918 

(210) KS/M/ 2009/9471 

(220) 04/11/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11917 

(210) KS/M/ 2009/9472 

(220) 04/11/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11916 

(210) KS/M/ 2009/9473 

(220) 04/11/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12393 

(210) KS/M/ 2009/9577 

(220) 08/12/2009 
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(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12335 

(210) KS/M/ 2009/9578 

(220) 08/12/2009 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13137 

(210) KS/M/ 2010/747 

(220) 10/08/2010 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13136 

(210) KS/M/ 2010/749 

(220) 10/08/2010 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17140 

(210) KS/M/ 2010/754 

(220) 10/08/2010 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12830 

(210) KS/M/ 2010/1041 

(220) 10/11/2010 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16192 

(210) KS/M/ 2010/1047 

(220) 11/11/2010 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12872 

(210) KS/M/ 2010/1048 

(220) 11/11/2010 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13231 

(210) KS/M/ 2011/371 

(220) 18/04/2011 

(730) Vertiv IT Systems, Inc. 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13231 

(210) KS/M/ 2011/371 

(220) 18/04/2011 

(730) Avocent Corporation  4991 Corporate Drive, Huntsville, Alabama 35805, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13068 

(210) KS/M/ 2011/1081 

(220) 12/10/2011 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16196 

(210) KS/M/ 2012/10 

(220) 10/01/2012 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14765 

(210) KS/M/ 2012/50 

(220) 20/01/2012 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14573 

(210) KS/M/ 2012/634 

(220) 13/06/2012 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262  Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15762 

(210) KS/M/ 2012/638 

(220) 14/06/2012 

(730) PIERRE BALMAIN S.A.S. 44, rue François 1er 75008 Paris  , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16201 

(210) KS/M/ 2013/330 

(220) 03/04/2013 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262  Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16209 

(210) KS/M/ 2013/332 

(220) 03/04/2013 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262  Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16212 

(210) KS/M/ 2013/333 

(220) 03/04/2013 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262  Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17184 

(210) KS/M/ 2013/334 

(220) 03/04/2013 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262  Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16218 

(210) KS/M/ 2013/337 

(220) 03/04/2013 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262  Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17526 

(210) KS/M/ 2013/1195 

(220) 13/12/2013 

(730) Qatar Airways Group (Q.C.S.C),  P.O. Box 22550, Doha, QA 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19795 

(210) KS/M/ 2015/539 

(220) 23/06/2015 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20726 

(210) KS/M/ 2016/200 

(220) 03/02/2016 

(730) JUB-H d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2332 

(210) KS/R/ 2008/4708 

(220) 16/10/2008 

(730) Alps Alpine Co., Ltd. 1-7, Yukigaya-otsukamachi, Ota-ku, Tokyo, 145-8501, JP 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3087 

(210) KS/R/ 2008/4710 

(220) 16/10/2008 

(730) Alps Alpine Co., Ltd. 1-7, Yukigaya-otsukamachi, Ota-ku, Tokyo, 145-8501, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1157 

(210) KS/R/ 2008/4741 

(220) 16/10/2008 

(730) Epiroc Drilling Tools Aktiebolag Box 521, 732 25 Fagersta, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3714 

(210) KS/R/ 2008/7409 

(220) 18/11/2008 

(730) Alps Alpine Co., Ltd. 1-7, Yukigaya-otsukamachi, Ota-ku, Tokyo, 145-8501, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 8606 

(210) KS/M/ 2008/177 

(220) 07/03/2008 

(730) ASCO, L.P. 160 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8020 

(210) KS/M/ 2008/227 

(220) 27/03/2008 

(730) JAMNICA plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8021 

(210) KS/M/ 2008/228 

(220) 27/03/2008 

(730) JAMNICA plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16043 

(210) KS/M/ 2008/1362 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo plus d.o.o. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8416 

(210) KS/M/ 2008/1364 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo plus d.o.o. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16041 

(210) KS/M/ 2008/1365 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo plus d.o.o. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16064 

(210) KS/M/ 2008/1370 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo plus d.o.o. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16065 

(210) KS/M/ 2008/1371 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo plus d.o.o. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8780 

(210) KS/M/ 2008/1372 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo plus d.o.o. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8558 

(210) KS/M/ 2008/1373 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo plus d.o.o. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8559 

(210) KS/M/ 2008/1379 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo plus d.o.o. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15923 

(210) KS/M/ 2008/2850 

(220) 27/07/2012 

(730) CHIWA PHARMA 63 Avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9333 

(210) KS/M/ 2008/3687 

(220) 15/10/2008 

(730) JAMNICA plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9336 

(210) KS/M/ 2008/3694 

(220) 15/10/2008 

(730) JAMNICA plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9340 

(210) KS/M/ 2008/3706 

(220) 15/10/2008 

(730) JAMNICA plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9341 

(210) KS/M/ 2008/3707 

(220) 15/10/2008 

(730) JAMNICA plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9342 

(210) KS/M/ 2008/3708 

(220) 15/10/2008 
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(730) JAMNICA plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9343 

(210) KS/M/ 2008/3717 

(220) 15/10/2008 

(730) JAMNICA plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23813 

(210) KS/M/ 2008/3919 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 19, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23814 

(210) KS/M/ 2008/3922 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23809 

(210) KS/M/ 2008/3928 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/3929 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23815 

(210) KS/M/ 2008/3930 

(220) 15/08/2012 
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(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23816 

(210) KS/M/ 2008/3931 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23821 

(210) KS/M/ 2008/3934 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23824 

(210) KS/M/ 2008/3935 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intelellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23826 

(210) KS/M/ 2008/3936 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Porperty GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23820 

(210) KS/M/ 2008/3937 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15943 

(210) KS/M/ 2008/3938 

(220) 31/12/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23823 

(210) KS/M/ 2008/3939 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23819 

(210) KS/M/ 2008/3940 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23776 

(210) KS/M/ 2008/3941 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23778 

(210) KS/M/ 2008/3956 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18483 

(210) KS/M/ 2008/7227 

(220) 09/11/2012 

(730) Greiner AG Greinerstraβe 70, A-4550 Kremsmünster, AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18484 

(210) KS/M/ 2008/7228 

(220) 09/11/2012 

(730) Greiner AG Greinerstraβe 70, A-4550 Kremsmünster, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11130 

(210) KS/M/ 2008/7521 

(220) 19/11/2008 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11131 

(210) KS/M/ 2008/7526 

(220) 18/09/2009 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11349 

(210) KS/M/ 2008/7534 

(220) 19/11/2008 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11347 

(210) KS/M/ 2008/7536 

(220) 19/11/2008 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16789 

(210) KS/M/ 2008/7581 

(220) 26/11/2008 

(730) Polimer Kauçuk Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Huzur Mahallesi, İmam Çeşme Yolu 

Caddesi, Candan Sokak No: 3, Ayazağa-Sariyer, Istanbul, 34396, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16979 

(210) KS/M/ 2008/7920 

(220) 05/12/2008 
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(730) IDILIA FOODS, S.L. LEPANTO 410-414, 08025 BARCELONA, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11610 

(210) KS/M/ 2009/8740 

(220) 08/05/2009 

(730) JAMNICA plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12551 

(210) KS/M/ 2010/126 

(220) 15/02/2010 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13137 

(210) KS/M/ 2010/747 

(220) 10/08/2010 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13136 

(210) KS/M/ 2010/749 

(220) 10/08/2010 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17140 

(210) KS/M/ 2010/754 

(220) 10/08/2010 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12830 

(210) KS/M/ 2010/1041 

(220) 10/11/2010 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

341 

 

(111) 16192 

(210) KS/M/ 2010/1047 

(220) 11/11/2010 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12872 

(210) KS/M/ 2010/1048 

(220) 11/11/2010 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13165 

(210) KS/M/ 2011/51 

(220) 21/01/2011 

(730) Kanne American International Tobacco Company FZE PO Box No. 61021, Jebel Ali 

Free Zone, Dubai, AE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13164 

(210) KS/M/ 2011/52 

(220) 21/01/2011 

(730) Kanne American International Tobacco Company FZE PO Box No. 61021, Jebel Ali 

Free Zone, Dubai, AE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13067 

(210) KS/M/ 2011/545 

(220) 24/05/2011 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13348 

(210) KS/M/ 2011/794 

(220) 26/07/2011 

(730) Luye Supply AG Bäumleingasse 22, 4051 Basel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13068 

(210) KS/M/ 2011/1081 

(220) 12/10/2011 
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(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16196 

(210) KS/M/ 2012/10 

(220) 10/01/2012 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14765 

(210) KS/M/ 2012/50 

(220) 20/01/2012 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15481 

(210) KS/M/ 2012/472 

(220) 04/05/2012 

(730) Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company 5 Eastgate Road Eastgate 

Business Park Little Island, Co.Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15482 

(210) KS/M/ 2012/473 

(220) 04/05/2012 

(730) Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company  5 Eastgate Road Eastgate 

Business Park Little Island, Co.Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14545 

(210) KS/M/ 2012/475 

(220) 04/05/2012 

(730) LEDO plus d.o.o.  Čavičeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14573 

(210) KS/M/ 2012/634 

(220) 13/06/2012 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262  Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16929 

(210) KS/M/ 2013/62 

(220) 22/01/2013 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16932 

(210) KS/M/ 2013/63 

(220) 22/01/2013 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16201 

(210) KS/M/ 2013/330 

(220) 03/04/2013 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16209 

(210) KS/M/ 2013/332 

(220) 03/04/2013 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262  Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16212 

(210) KS/M/ 2013/333 

(220) 03/04/2013 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262  Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17184 

(210) KS/M/ 2013/334 

(220) 03/04/2013 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16218 

(210) KS/M/ 2013/337 

(220) 03/04/2013 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262  Dol pri Ljubljani, SI 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

344 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18675 

(210) KS/M/ 2013/456 

(220) 08/05/2013 

(730) LEDO plus d.o.o. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20115 

(210) KS/M/ 2013/457 

(220) 08/05/2013 

(730) LEDO plus d.o.o. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18815 

(210) KS/M/ 2014/321 

(220) 10/04/2014 

(730) LEDO plus d.o.o. Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19026 

(210) KS/M/ 2014/803 

(220) 18/08/2014 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19785 

(210) KS/M/ 2015/49 

(220) 28/01/2015 

(730) Eckess-Granini Austria GmbH Pummerinfeld 1b 4490 St. Florian bei Linz, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19786 

(210) KS/M/ 2015/50 

(220) 28/01/2015 

(730) Eckess-Granini Austria GmbH Pummerinfeld 1b 4490 St. Florian bei Linz, AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20266 

(210) KS/M/ 2015/211 

(220) 16/03/2015 

(730) Jamnica plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20298 

(210) KS/M/ 2015/212 

(220) 16/03/2015 

(730) Jamnica plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20268 

(210) KS/M/ 2015/213 

(220) 16/03/2015 

(730) Jamnica plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22084 

(210) KS/M/ 2015/427 

(220) 27/05/2015 

(730) Edona Group SH.P.K. rr. Tahir Sinani nr.220, Vushtrri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19795 

(210) KS/M/ 2015/539 

(220) 23/06/2015 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21660 

(210) KS/M/ 2015/1157 

(220) 11/11/2015 

(730) "JAN SPIDER" d.o.o. Pitomača, Petra Preradovića 183, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20779 

(210) KS/M/ 2015/1258 

(220) 04/12/2015 

(730) "JAN-SPIDER" d.o.o. Pitomača, Petra Preradovića 183, HR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20781 

(210) KS/M/ 2015/1259 

(220) 04/12/2015 

(730) "JAN-SPIDER" d.o.o. Pitomača, Petra Preradovića 183, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20787 

(210) KS/M/ 2015/1260 

(220) 04/12/2015 

(730) "JAN-SPIDER" d.o.o. Pitomača, Petra Preradovića 183, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20788 

(210) KS/M/ 2015/1261 

(220) 04/12/2015 

(730) "JAN-SPIDER" d.o.o. Pitomača, Petra Preradovića 183, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20790 

(210) KS/M/ 2015/1262 

(220) 04/12/2015 

(730) "JAN-SPIDER" d.o.o. Pitomača, Petra Preradovića 183, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20791 

(210) KS/M/ 2015/1263 

(220) 04/12/2015 

(730) "JAN-SPIDER" d.o.o. Pitomača, Petra Preradovića 183, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20792 

(210) KS/M/ 2015/1264 

(220) 04/12/2015 

(730) "JAN-SPIDER" d.o.o. Pitomača, Petra Preradovića 183, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 80 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

347 

 

 

(111) 20801 

(210) KS/M/ 2015/1265 

(220) 04/12/2015 

(730) "JAN-SPIDER" d.o.o. Pitomača, Petra Preradovića 183, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20726 

(210) KS/M/ 2016/200 

(220) 03/02/2016 

(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21222 

(210) KS/M/ 2016/279 

(220) 19/02/2016 

(730) Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Business & Technology 

Park Dublin 17 D17 E400, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21327 

(210) KS/M/ 2016/592 

(220) 27/04/2016 

(730) Jamnica plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21165 

(210) KS/M/ 2016/593 

(220) 27/04/2016 

(730) Jamnica plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21167 

(210) KS/M/ 2016/594 

(220) 27/04/2016 

(730) Jamnica plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21336 

(210) KS/M/ 2016/595 

(220) 27/04/2016 
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(730) Jamnica plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24882 

(210) KS/M/ 2018/379 

(220) 27/03/2018 

(730) SALBOS d.o.o. Tuzla Ljubače bb, 75000 Tuzla, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3440 

(210) KS/R/ 2008/1590 

(220) 29/08/2008 

(730) Amoy Food Limited 11-15 Dai Fu Street, Tai Po industrial Estate, New Territories, 

Hong Kong, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3500 

(210) KS/R/ 2008/1705 

(220) 02/09/2008 

(730) Amoy Food Limited 11-15 Dai Fu Street, Tai Po industrial Estate, New Territories, 

Hong Kong, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3871 

(210) KS/R/ 2008/2558 

(220) 25/09/2008 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21979 

(210) KS/R/ 2008/2571 

(220) 26/09/2008 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6327 

(210) KS/R/ 2008/3855 

(220) 15/10/2008 

(730) Stanić Beverages d.o.o. Slavonska avenija 22 10000 Zagreb, HR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6543 

(210) KS/R/ 2008/6263 

(220) 17/11/2008 

(730) Eckess-Granini Austria GmbH Pummerinfeld 1b 4490 St. Florian bei Linz, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6240 

(210) KS/R/ 2008/6554 

(220) 17/11/2008 

(730) RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH Picassoplatz 1, D-50679 Köln, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7054 

(210) KS/R/ 2008/6762 

(220) 18/11/2008 

(730) PROEX Sh.P.K. Rr. Fehmi Lladrovci 32, 10000 Prishtina, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6288 

(210) KS/R/ 2008/7799 

(220) 19/11/2008 

(730) Albaugh Europe Sàrl Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6534 

(210) KS/R/ 2008/7969 

(220) 19/11/2008 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 
 

 
 


