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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME TË MARKAVE TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2017/15 

(220) 11/01/2017 

(731) Genericon Pharma Gesellschaft 

m.b.H. Hafnerstrasse 211 8054 Graz, AT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  RAMICOMP  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente ushqimore dhe preparate dietetike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/91 

(220) 03/02/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue,  

New York, N.Y. 10022, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SMARTGEN 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim ne lavanderi; pastrim, 

lustrim, preparatet për fërkim dhe preparate gërryese; sapun; parfume, vajra esenciale, 

kozmetikë, losionet e flokëve; pastat e dhëmbëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/138 

(220) 13/02/2017 

(300) 016062821  18/11/2016  EU 

(731) MIESZKO S.A. ul. Aleje 

Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, PL 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  Mieszko Marcepanki Original 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira, sheqerka  
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(210) KS/M/ 2017/195 

(220) 22/02/2017 

(300) 143606  02/11/2016  BG 

(731) Georgi Stoyanov Stoyanov 

130 Dunav str., fl.2; 4000 Plovdiv, BG 

(591) Ngjyrë kafe, e gjelbër, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Ushqim me bazë pemësh për meze; Përzierje të frutave të thara; Shufra organike 

me bazë-lajthish dhe me bazë farërash; çipse frutash; Ushqim për meze me bazë perimesh.   

30  Oriz i aromatizuar; Biskota; çipse nga kokra gruri; Biskota të mbështjella me çokollatë 

aromatike; Biskota të aromatizuara me fruta; Biskota të cilat kanë mbështjellës çokollate; 

Biskota që përmbajnë fruta; Biskota gjysëm të mbuluara me çokollatë; Shufra të mbushura 

me çokollatë; Brusketa-skaje buke; Shufra muesli (përzierje); Shufra drithrash (cereal); 

Përgatitje drithrash; Krekerë (biskota); Ushqim për meze me bazë orizi; Oriz; Kek orizi; 

Çipse orizi; Biskota orizi; Kek orizi për meze; Krekkerë orizi; Krekerë orizi (senbei); 

Kreker në formë topthash (arare); Oriz kërcëllues (çips); Përzierje orizi; Muesli (farëra); 

Ushqim për meze me bazë drithrash (cereal); Taralli (krekerë Italian); Ëmbëlsira çokollate.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/213 

(220) 28/02/2017 

(300) 63242/2016  28/10/2016  CH 

(731) Philip Morris Products S.A 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DIFFERENT FOR A REASON 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek;snus;zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë);cigare 

elektronike;produktet për ngrohjen e duhanit;pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për 

ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion;solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike;artikuj 

për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf 

për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse.  

41  Arsimim; sigurim i trajnimeve; zbavitje; aktivitete sportive dhe kulturore.  
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(210) KS/M/ 2017/214 

(220) 28/02/2017 

(300) 63243/2016  28/10/2016  CH 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CHESTERFIELD DIFFERENT 

FOR A REASON 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek;snus;zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë);cigare 

elektronike;produktet për ngrohjen e duhanit;pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për 

ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion;solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike;artikuj 

për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf 

për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse.  

41  Arsimim; sigurim i trajnimeve; zbavitje; aktivitete sportive dhe kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/329 

(220) 20/03/2017 

(731) Under Control Commercial Brokerage 

L.L.C Office 1202, owned by Al Sheikh 

Batty Al Maktom, Deira, Riqqat Al 

Buttain,Dubai., AE 

(740)  Arben Avdiu, "Ana" sh.p.k.  

Lagja e Spitalit rr: "Malush Kosova", 10000, 

Prishtinë 
 

(540)  OSCAR 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan; artikujt e duhanxhinjve, shkrepësa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/330 

(220) 20/03/2017 

(731) I.J. Tobacco Industry FZE 

Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah, 

United Arab Emirates, AE 

(740)  Arben Avdiu, "Ana" sh.p.k.  

Lagja e Spitalit rr: "Malush Kosova"  10000, 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   
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(511) 34  Duhan; artikujt e duhanxhinjve, shkrepësa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/331 

(220) 21/03/2017 

(300) 87/192,347  04/10/2016  US 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) 

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ESKANZA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve gastro-

intestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, 

sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve, dhe sëmundjeve respiratore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/332 

(220) 21/03/2017 

(731) Six Continents Hotels,Inc. 

3 Ravina Drive, Antlanta, Georgia 30346, 

US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  CROWNE PLAZA 

 

 
     

 

(511) 43  Shërbime hoteli, shërbime moteli, shërbime të sigurimit të vendosjes;shërbime të 

vendosjes së përkohshme;shërbime të sigurimit të vendosjes në hotele dhe llojeve tjera të 

vendosjes;shërbime të sigurimit të informatave për pushim dhe planifikim lidhur me 

vendosjen;shërbime bari, shërbime të koktej pushimoreve dhe organizim dhe mbajtje të 

koktejeve dhe shërbime të klubeve të natës;shërbime kafenesh, restorantesh dhe snek 

baresh;shërbime keteringu për sigurim ushqimi dhe pijesh;shërbime të lajmërimit dhe 

ç’lajmërimit në hotele;shërbime të informatave elektronike të cilat kanë të bëjnë me 
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hotelet;shërbime këshillëdhënëse dhe shërbime konsultash të cilat kanë të bëjnë me të 

lartpërmendurën.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/333 

(220) 21/03/2017 

(731) Guess?, Inc. 1444 S. Alameda Street 

Los Angeles, CA 90021, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

N.T.SH. "AA & D" Kodra e Diellit, zona e 

jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapuna, parfuma, ujë kolonjë, kozmetikë, losione, losion për flokë.  

9  Galanteri për sy, duke përfshirë syza për diell dhe korniza për syza;mbështjellësa dhe 

qeska për paisje portative elektronike, paisje personale elektronike, telefona celular, 

telefona mobil, telefona, kompjuterë, kompjuterë laptopa, tablet kompjuterë, notëbuk 

kompjuterë, MP3 plejera, plejera portativ të muzikës, ndihmësa  personal digjital (PDA-

personal digjital assistants), paisje elektronike leximi, kamera digjitale (foto aparate) dhe 

kamera.  

14  Stoli dhe orë, duke përfshirë bylyzykë (rrathë dore), vathë, unaza, qafore, unaza për 

gjishtërinj të këmbëve, kapëse për kravata (kolare), gjilpëra të jakave të xhaketave, pulla 

për manzheta, mbajtëse të çelësave, bylyzkë (brez) për orë, orë xhepi, orë dore.  

18  Prodhime nga lëkura dhe imitimi i lëkurës, duke përfshirë valigje, çanta, kuleta 

(portofol), mbajtëse për çelësa, organizues, çanta shpine, çanta atashe dhe çanta dore, rripa.  

25  Rroba burrash, grash, dhe për fëmije, posaqërisht të brendshme, mbathje, rroba për not, 

kapela, mbulesa për kokë, fustana shtëpije, pixhama, çarapë, dorëza, mbajtësa dhe tregera, 

rripa, kolare (kravata), nënkëmisha, çarapë, këmisha, kanatiere (maica), pjesë të poshtëme 

të trenerkave, dukserica (bluza për fëmijë dhe të rinj), pjesë të thurura të veshjeve të 

sipërme, funda, brekë, pantallona, pantallona të shkurtër, xhempera, xhinsa, jelek, mantele, 

xhaketa, kombinezona, blejzera, dresa, shalla, bluza, pulovera me pulla per zbërthim, 

mbulesa dhe fustana festiv, këmisha për golf, trenerka, bluza me qafe (golf), veshje dhe 

polo kanatiere; brekë për gra, sutjene, maica me askia, maica deri në fund të gjoksit, 

korsete, maica pa mangë, brekë me këmbëza të shkurtëra dhe veshje grash njëpjesëshe; 

brekë meshkujsh dhe bokserica; rroba nga lëkura dhe nga imitimi i lëkurës, duke përfshirë 

xhaketa, blejzera, dorëza, xhinse, pantallona, jelekë, maica, maica pa mëngë, pjesë të 

sipërme të rrobave, këmisha, sheshira dhe kapela, funda dhe pantallona të shkurtër, këpucë 

dhe çizme.  

35  Sherbime në lidhje me qarkullimin e mallit dhe reklamave në lidhje me veshmbathje të 

burrave, grave dhe fëmijve si dhe aksesorëve personal dhe galanteri.  
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(210) KS/M/ 2017/334 

(220) 21/03/2017 

(731) Guess?, Inc. 1444 S. Alameda Street 

Los Angeles, CA 90021, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

N.T.SH. "AA & D" Kodra e Diellit, zona e 

jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  GUESS 

 

 
     

 

(511) 3  Sapuna, parfuma, ujë kolonjë, kozmetikë, losione, losion për flokë.  

9  Galanteri për sy, duke përfshirë syza për diell dhe korniza për syza;mbështjellësa dhe 

qeska për paisje portative elektronike, paisje personale elektronike, telefona celular, 

telefona mobil, telefona, kompjuterë, kompjuterë laptopa, tablet kompjuterë, notëbuk 

kompjuterë, MP3 plejera, plejera portativ të muzikës, ndihmësa  personal digjital (PDA-

personal digjital assistants), paisje elektronike leximi, kamera digjitale (foto aparate) dhe 

kamera.  

14  Stoli dhe orë, duke përfshirë bylyzykë (rrathë dore), vathë, unaza, qafore, unaza për 

gjishtërinj të këmbëve, kapëse për kravata (kolare), gjilpëra të jakave, pulla për manzheta, 

mbajtëse të çelësave, bylyzkë (brez) për orë, orë xhepi, orë dore.  

18  Prodhime nga lëkura dhe imitimi i lëkurës, duke përfshirë valigje, çanta, kuleta 

(portofol), mbajtëse për çelësa, organizues, çanta shpine, çanta atashe dhe çanta dore, rripa.  

25  Rroba burrash, grash, dhe për fëmije, posaqërisht të brendshme, mbathje, rroba për not, 

kapela, mbulesa për kokë, fustana shtëpije, pixhama, çarapë, dorëza, mbajtësa dhe tregera, 

rripa, kolare (kravata), nënkëmisha, çarapë, këmisha, kanatiere (maica), pjesë të poshtëme 

të trenerkave, dukserica (bluza për fëmijë dhe të rinj), pjesë të thurura të veshjeve të 

sipërme, funda, brekë, pantallona, pantallona të shkurtër, xhempera, xhinsa, jelek, mantele, 

xhaketa, kombinezona, blejzera, fustana, shalla, bluza, pulovera me pulla per zbërthim, 

mbulesa dhe fustana festiv, këmisha për golf, trenerka, bluza me qafe (rolke), veshje dhe 

polo kanatiere;brekë për gra, sutjene, maica me askia, maica deri në fund të gjoksit, korsete, 

maica pa mangë, brekë me këmbëza të shkurtëra dhe veshje grash njëpjesëshe;brekë 

meshkujsh dhe bokserica;rroba nga lëkura dhe nga imitimi i lëkurës, duke përfshirë 

xhaketa, blejzera, dorëza, xhinse, pantallona, jelekë, maica, maica pa mëngë, pjesë të 

sipërme të rrobave, këmisha, sheshira dhe kapela, funda dhe pantallona të shkurtër, këpucë 

dhe çizme.  

35  Sherbime në lidhje me qarkullimin e mallit dhe reklamave në lidhje me veshmbathje të 

burrave, grave dhe fëmijve si dhe aksesorëve personal dhe galanteri.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/335 

(220) 21/03/2017 

(731) Guess?, Inc. 1444 S. Alameda Street 

Los Angeles, CA 90021, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

N.T.SH. "AA & D" Kodra e Diellit, zona e 

jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  GUESS BY MARCIANO 
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(511) 3  Sapuna, parfuma, ujë kolonjë, kozmetikë, losione, losion për flokë  

9  Galanteri për sy, duke përfshirë syza për diell dhe korniza për syza;mbështjellësa dhe 

qeska për paisje portative elektronike, paisje personale elektronike, telefona celular, 

telefona mobil, telefona, kompjuterë, kompjuterë laptopa, tablet kompjuterë, notëbuk 

kompjuterë, MP3 plejera, plejera portativ të muzikës, ndihmësa  personal digjital (PDA-

personal digjital assistants), paisje elektronike leximi, kamera digjitale (foto aparate) dhe 

kamera  

14  Stoli dhe orë, duke përfshirë bylyzykë (rrathë dore), vathë, unaza, qafore, unaza për 

gjishtërinj të këmbëve, kapëse për kravata (kolare), gjilpëra të jakave, pulla për manzheta, 

mbajtëse të çelësave, bylyzkë (brez) për orë, orë xhepi, orë dore  

18  Prodhime nga lëkura dhe imitimi i lëkurës, duke përfshirë valigje, çanta, kuleta 

(portofol), mbajtëse për çelësa, organizues, çanta shpine, çanta atashe dhe çanta dore, rripa  

25  Rroba burrash, grash, dhe për fëmije, posaqërisht të brendshme, mbathje, rroba për not, 

kapela, mbulesa për kokë, fustana shtëpije, pixhama, çarapë, dorëza, mbajtësa dhe tregera, 

rripa, kolare (kravata), nënkëmisha, çarapë, këmisha, kanatiere (maica), pjesë të poshtëme 

të trenerkave, dukserica (bluza për fëmijë dhe të rinj), pjesë të thurura të veshjeve të 

sipërme, funda, brekë, pantallona, pantallona të shkurtër, xhempera, xhinsa, jelek, mantele, 

xhaketa, kombinezona, blejzera, fustana, shalla, bluza, pulovera me pulla per zbërthim, 

mbulesa dhe fustana festiv, këmisha për golf, trenerka, bluza me qafe (rolke), veshje dhe 

polo kanatiere; brekë për gra, sutjene, maica me askia, maica deri në fund të gjoksit, 

korsete, maica pa mangë, brekë me këmbëza të shkurtëra dhe veshje grash njëpjesëshe; 

brekë meshkujsh dhe bokserica; rroba nga lëkura dhe nga imitimi i lëkurës, duke përfshirë 

xhaketa, blejzera, dorëza, xhinse, pantallona, jelekë, maica, maica pa mëngë, pjesë të 

sipërme të rrobave, këmisha, sheshira dhe kapela, funda dhe pantallona të shkurtër, këpucë 

dhe çizme  

35  Sherbime në lidhje me qarkullimin e mallit dhe reklamave në lidhje me veshmbathje të 

burrave, grave dhe fëmijve si dhe aksesorëve personal dhe galanteri  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/336 

(220) 22/03/2017 

(300) 87/192,320  04/10/2016  US 

(731) 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 
 

(540)  VALTESKA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve gastro-

intestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, 

sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve, dhe sëmundjeve respiratore  
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(210) KS/M/ 2017/337 

(220) 22/03/2017 

(300) 016 055 915  17/11/2016  EU 

(731) MEGGLE AG Megglestraße 6-12 

83512 Wasserburg, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi; vaj dhe yndyrë për ushqim; lyrës dhe drezing 

për buk me bazë qumështi, proteinave, yndyrës (të cilat nuk janë përfshirë në këtë klasë); 

lyrës ose drezing për buk me bazë të proteinave të sojës për ushqim (të cilat nuk janë 

përfshirë në këtë klasë); qumësht për kafe dhe çaj të cilët kryesisht përbëhen nga 

karbohidratet, proteinave dhe/ose yndyrës; kakao gjalpë; dezert i përgaditur më parë ose 

dezerte pluhur dhe shujta të tjera të ngjajshme me bazë qumështi; supa; kumshtë për 

ushqim; kumshtë, kazeinë, koncentrate nga frutat ose proteinat për ushqim; duke përfshirë 

të gjitha produktet e lartëpërmendura gjithashtu në formë pluhuri për përdorim në ushqim; 

lëngje nga frutat dhe perimet për zierje; marmeladë, reçel; yndyrë shtazore dhe/ose bimore 

në formë pluhuri (yndyrë për ushqim); gjalpë dhe preparate nga gjalpi, ajka, produkte nga 

ajka, ajka bimore, produkte nga ajka bimore, qumësht i thartuar, jogurt, pije nga jogurti, 

qumësht pa laktozë, produkte nga qumështi pa laktozë; ajka për kafe, imitimi djathit, 

kumshtit, djath nga qumështi i thartuar, djath, grimtësira frutash, qumësht soje 

(zëvendësues për qumësht), ajka, pije nga qumështi, pije nga qumështi ku mbizotëron 

qumështi, margarinë, gjalpë kokosi, sallatë frutash, xhelatinë frutash, kakao ajkë, salcë kosi, 

mileram, djath i njomë (krem), caciki, pije nga qumështi i fermentuar, lloj i djathit gjerman, 

vurda (djath tradicional).  

30  Produkte të bukëpjekësve, bukë, të lyera, mbushura; pite; pite bukë e mbushur; miell; 

preparate nga drithërat; pica, pasta ose produkte të bukës, duke përfshirë edhe ato të cilat 

janë të mbështjellura dhe/ose mbushura me suxhuk dhe/ose mish dhe/ose djath dhe/ose 

fruta dhe/ose perime dhe/ose këpurdha; shujta-uzhina, përkatësisht bagjet (bukë franqeze) 

dhe/ose tost sanduiqi dhe/ose rriska të bukës dhe/ose pite bukë, të cilat kryesisht janë të 

lagura dhe/ose mbushura me suxhuk dhe/ose produkte të mishit, si dhe me djath dhe/ose 

fruta dhe/ose perime dhe/ose këpurdha; pjekurina dhe produkte ëmbëlsirash, majonez; salca 

(shtesa për gjellë), posaçërisht salca për sallatë dhe sose; sose (shtesa për ushqim), erëza; 

koncentrate nga kakao për industri ushqimore; bukë dhe produkte të bukës, gjithashtu të 

lyera ose mbështjellura me gjalpë, preparate me bazë gjalpi, djathi, preparate me bazë djathi 

dhe/ose preparateve nga soja; pjekurina dhe produkte ëmbëlsirash; akullore, akullore 

pluhur; krip për ushqim; ëmbëlsues natyral; karamele sheqeri; lyerës ose salca në bazë të 

karbohidrateve (të cilat janë të përfshira në këtë klasë); lyerës nga frutat; puding  

32  Lëngje nga frutat dhe perimet të cilat përdoren për pije dhe/ose përgaditjen e pijeve ose 
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për shtesa për pije;pije jo alkoolike, posaçërisht pije të cilat përmbajnë qumësht dhe 

produkte të qumështit (të cilat janë përfshirë në këtë klasë);shurupe dhe preparate të tjera 

për përgaditjen e pijeve;preparate për përgaditjen e pijeve alkoolike me bazë ajke, 

qumështi, kumështi, laktozës, frutave, kakaos dhe/ose proteinave (të cilat nuk janë përfshirë 

në këtë klasë);pije nga kumështi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/338 

(220) 22/03/2017 

(300) 016055923  17/11/2016  US 

(731) MEGGLE AG Megglestraße 6-12 

83512 Wasserburg, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi; vaj dhe yndyrë për ushqim; lyrës dhe drezing 

për buk me bazë qumështi, proteinave, yndyrës (të cilat nuk janë përfshirë në këtë klasë); 

lyrës ose drezing për buk me bazë të proteinave të sojës për ushqim (të cilat nuk janë 

përfshirë në këtë klasë); qumësht për kafe dhe çaj të cilët kryesisht përbëhen nga 

karbohidratet, proteinave dhe/ose yndyrës; kakao gjalpë; dezert i përgaditur më parë ose 

dezerte pluhur dhe shujta të tjera të ngjajshme me bazë qumështi; supa; kumshtë për 

ushqim; kumshtë, kazeinë, koncentrate nga frutat ose proteinat për ushqim; duke përfshirë 

të gjitha produktet e lartëpërmendura gjithashtu në formë pluhuri për përdorim në ushqim; 

lëngje nga frutat dhe perimet për zierje; marmeladë, reçel; yndyrë shtazore dhe/ose bimore 

në formë pluhuri (yndyrë për ushqim); gjalpë dhe preparate nga gjalpi, ajka, produkte nga 

ajka, ajka bimore, produkte nga ajka bimore, qumësht i thartuar, jogurt, pije nga jogurti, 

qumësht pa laktozë, produkte nga qumështi pa laktozë; ajka për kafe, imitimi djathit, 

kumshtit, djath nga qumështi i thartuar, djath, grimtësira frutash, qumësht soje 

(zëvendësues për qumësht), ajka, pije nga qumështi, pije nga qumështi ku mbizotëron 

qumështi, margarinë, gjalpë kokosi, sallatë frutash, xhelatinë frutash, kakao ajkë, salcë kosi, 

mileram, djath i njomë (krem), caciki, pije nga qumështi i fermentuar, lloj i djathit gjerman, 

vurda (djath tradicional).  

30  Produkte të bukëpjekësve, bukë, të lyera, mbushura; pite; pite bukë e mbushur; miell; 

preparate nga drithërat; pica, pasta ose produkte të bukës, duke përfshirë edhe ato të cilat 

janë të mbështjellura dhe/ose mbushura me suxhuk dhe/ose mish dhe/ose djath dhe/ose 

fruta dhe/ose perime dhe/ose këpurdha; shujta-uzhina, përkatësisht bagjet (bukë franqeze) 

dhe/ose tost sanduiqi dhe/ose rriska të bukës dhe/ose pite bukë, të cilat kryesisht janë të 

lagura dhe/ose mbushura me suxhuk dhe/ose produkte të mishit, si dhe me djath dhe/ose 

fruta dhe/ose perime dhe/ose këpurdha; pjekurina dhe produkte ëmbëlsirash, majonez; salca 
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(shtesa për gjellë), posaçërisht salca për sallatë dhe sose; sose (shtesa për ushqim), erëza; 

koncentrate nga kakao për industri ushqimore; bukë dhe produkte të bukës, gjithashtu të 

lyera ose mbështjellura me gjalpë, preparate me bazë gjalpi, djathi, preparate me bazë djathi 

dhe/ose preparateve nga soja; pjekurina dhe produkte ëmbëlsirash; akullore, akullore 

pluhur; krip për ushqim; ëmbëlsues natyral; karamele sheqeri; lyerës ose salca në bazë të 

karbohidrateve (të cilat janë të përfshira në këtë klasë); lyerës nga frutat; puding  

32  Lëngje nga frutat dhe perimet të cilat përdoren për pije dhe/ose përgaditjen e pijeve ose 

për shtesa për pije;pije jo alkoolike, posaçërisht pije të cilat përmbajnë qumësht dhe 

produkte të qumështit (të cilat janë përfshirë në këtë klasë);shurupe dhe preparate të tjera 

për përgaditjen e pijeve;preparate për përgaditjen e pijeve alkoolike me bazë ajke, 

qumështi, kumështi, laktozës, frutave, kakaos dhe/ose proteinave (të cilat nuk janë përfshirë 

në këtë klasë);pije nga kumështi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/362 

(220) 24/03/2017 

(300) 2016/02021  27/09/2016  IE 

(731) Gilead Sciences Ireland UC 

IDA Business and Technology Park  

Carrigtohill, Co. Cork, IE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VOSEVI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/533 

(220) 21/04/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DELOMTRA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  
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(210) KS/M/ 2017/568 

(220) 02/05/2017 

(300) 3198615  24/11/2016  UK 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  LENOR KISS 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për larje dhe substancat tjera për larje rrobash;preparate për pastrimin, 

kujdesin, trajtimin dhe zbukurimin e pëlhurave;zbutës të pëlhurave, përmirësues të 

pëlhurave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/569 

(220) 02/05/2017 

(300) 3198614  24/11/2016  UK 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  DAZZLE  

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për larje dhe substancat tjera për larje rrobash;preparate për pastrimin, 

kujdesin, trajtimin dhe zbukurimin e pëlhurave;zbutës të pëlhurave, përmirësues të 

pëlhurave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/603 

(220) 11/05/2017 

(731) N.SH. Renta Car "MARA" 

Ferizaj Magj. Prishtinë-Ferizaj, KS 

 
 

(540)  MARA  

 

 
     

 

(511) 12  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.  

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

36  Sigurimet; Çështjet financiare; Çështjet monetare; Çështjet e patundshmërisë.  

38  Telekomunikacione.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.  
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(210) KS/M/ 2017/604 

(220) 11/05/2017 

(731) N.SH. Renta Car "MARA" 

Ferizaj Magj. Prishtinë-Ferizaj, KS 

(591) E gjelbert, bardhë dhe e zezë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.  

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

36  Sigurimet; Çështjet financiare; Çështjet monetare; Çështjet e patundshmërisë.  

38  Telekomunikacione.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/769 

(220) 19/06/2017 

(731) Mexhid Mustafa 

Rr. Rilindja Nr. 9, Lagja Veternik 

10000, Prishtine, KS 

(591) E kaltër e zbehtë, e hirtë e lehtë, e 

hirtë e zezë, e verdhë 

(740)  Veton Sahiti Shita & Associates 

L.L.C. Garibaldi Numer 51, Hyrja. 3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)  Government 

 

 
     

 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/770 

(220) 19/06/2017 

(731) Mexhid Mustafa Rr. Rilindja Nr. 9, 

Lagja Veternik 10000, Prishtine 

(591) E kaltër e zbehtë, e hirtë e lehtë, e 

hirtë e zezë, e verdhë 

(740)  Veton Sahiti 

Garibaldi Numer 51, Hyrja. 3, 10000 

Prishtina 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 34  Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse  
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(210) KS/M/ 2017/771 

(220) 20/06/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

 New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte për kujdes personal, kryesisht, preparate për pastrimin e lëkurës dhe 

trupit;sapun shkop;sapun për duar në formë të lëngët;xhel dushi dhe krema;për larjen e 

trupit;preparate për pëkrujdesin e flokëve;deodorant, sprej antidjerse dhe për ndërsjetlla për 

përdorim personal;lagështues për trup dhe lëkurë, llosione dhe kremëra;pluhur talk;preparet 

për rroje;preparate kozmetike për rrezitje dhe preparate për të mbrojtur lëkurën nga efekti i 

diellit;lecka të mbushura me tretesire pastruese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/772 

(220) 20/06/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

 New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte për kujdes personal, kryesisht, preparate për pastrimin e lëkurës dhe 

trupit; sapun shkop; sapun për duar në formë të lëngët; xhel dushi dhe krema; për larjen e 

trupit; preparate për pëkrujdesin e flokëve; deodorant, sprej antidjerse dhe për ndërsjetlla 

për përdorim personal; lagështues për trup dhe lëkurë, llosione dhe kremëra; pluhur talk; 

preparet për rroje; preparate kozmetike për rrezitje dhe preparate për të mbrojtur lëkurën 

nga efekti i diellit; lecka të mbushura me tretesire pastruese.” 
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(210) KS/M/ 2017/773 

(220) 20/06/2017 

(731) ILIRIJA, d.o.o. Tržaška cesta 40, 

1000 Ljubljana, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  LIDERA 

 

 
     

 

(511) 3  Sapunë; parfume, vajra esenciale, vajra eterike; produkte kozmetike; losione 

flokësh; pasta dhe pluhur dhëmbësh; preparate kozmetike për kujdesin ndaj lëkurës; kremra 

kozmetike; deodorante; krem deodorant; krem deodorant për shputa; sapun deodorant; 

antiperspirantë (produkte tualeti); deodorant antiperspirant; preparate për heqjen e qimeve, 

produkte depilimi; pudër për heqjen e qimeve, pudër depilimi; kremra depilimi; spraj 

depilimi; dyllë depilimi; dekoloarntë për qëllime kozmetike; preparate për zbardhimin dhe 

zbehjen e qimeve të trupit; kremra për zbardhimin dhe zbehjen e qimeve të trupit.  

5  Anhidrotikë, preparate për pakësimin e djersitjes (për qëllime mjekësore).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/774 

(220) 21/06/2017 

(731) Valon Bytyqi “VB Studio” Sh.p.k 

Rruga: “ Enver Maloku” nr.4D, 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Njomza Hoxha  

Rruga: “ Nëna Terezë” 49/E nr.3, 10000 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Shërbime të realizuara nga kontraktorët apo nënkontraktorët në ndërtim apo 

realizimin e objekteve të përhershme,  shërbimet e realizuara nga personat apo organizatat e 

angazhuara në restaurimin e objekteve në gjendjen e tyre origjinale apo në ruajtjen e tyre 

duke mos ndryshuar veçoritë e tyre fizike apo kimike. 

Shërbimet që kanë të bëjnë me ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave apo linjave të 

transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara në fushën e ndërtimit si ato të 

ngjyrosjes, hidraulikëve, instaluesve të ngrohjes apo mbulojave;shërbime ndihmëse për 

shërbimet e ndërtimit sikurse inspektimet e planeve të ndërtimit, shërbimet e ndërtimit të 

anijeve;Shërbimet që përfshijnë marrjen me qera/përvetësimit të mjeteve të punës dhe 

materialeve ndërtimore;shërbimet e riparimit, p.sh shërbimet që marrin përsipër vënien e 

ndonjë objekti në gjendje të mirë pas prishjes, dëmtimit, përkeqësimit apo shkatërrimit të 

pjesshëm ( restaurimi i objektit ekzistues apo ndonjë objekt tjetër që është bërë i papërsosur 

dhe duhet të restaurohet në gjendjen e tij origjinale). Shërbime të ndryshme riparuese si ato 

në fushën e energjisë elektrike, mobiljeve, instrumenteve, mjeteve të punës, etj. Shërbime 
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të mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar asnjë 

veçori të tij  

42  Shërbimet e ofruara nga personat, individual apo kolektivë, në lidhje me aspektet 

teorike dhe praktike të aktivitetve si: shërbimet e ofruara nga anëtarët e profesioneve 

sikurse kimistët, fizikantët, inxhinierët, programues të teknologjisë informative, etj. 

Shërbimet e inxhinierëve dhe shkenctarëve të cilët realizojnë vlerësime, hulumtime dhe 

raporte në fushat e shkencore dhe teknologjike (përfshirë konsulencë në 

teknologji);shërbime teknologjike dhe kompjuterike për sigurimin e të dhënave dhe 

informatave personale dhe financiare dhe detektimin e qasjes së paautorizuar në të dhëna 

dhe informata;shërbime në hulumtime shkencore për qëllime mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/775 

(220) 21/06/2017 

(731) Zijadin Ismajli  UNITETI SH.P.K 

Fshati Topanicë, komuna  Kamenicë, KS 

(591)    Ngjyrat që mbrohen: 

E bardha, e kaltër, e verdh, vjollce, 

(740)  Qazim Hasanaj RENOA SH.P.K 

RENOA SH.P.K Rr, UCK. Nr, 18, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Shami të ngopura me locione kozmetike; produkte kozmetike; krem për 

bebe;shampo për bebe;preparate larëse për bebe;produkte higjienike.  

5   Pelena; pelena një përdorimshe për bebe;, materiale për fashim; dezinfektues; vata për 

ushqim me gji; ushqim për bebe, preparate dietike që përdoren në mjeksi, emplaster, 

materijale për fasha.  

35  Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/776 

(220) 21/06/2017 

(731) MS QUALITY” SH.P.K. Banulle-

Lipjan 14000, Rr “Hasan Prishtina, KS 

(740)  Valon Pacolli Banulle-Lipjan 14000, 

Rr “Hasan Prishtina” 
 

(540)  LIPI 
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(511) 32  Birrë, ujë mineral dhe gazuar, si dhe pije të tjera jo alkoolike; pije dhe lëngje të 

frutave, shirupe dhe preparate të tjera për përgaditjen e lëngjeve. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/777 

(220) 21/06/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

 New York, N.Y. 10022 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte për kujdes personal, kryesisht, preparate për pastrimin e lëkurës dhe 

trupit; sapun; sapun për duar në formë të lëngët; xhel dushi dhe krema; për larjen e trupit; 

preparate për përkujdesin e flokëve; deodorant, sprej antidjerse dhe për nënsqetulla për 

përdorim personal; lagështues për trup dhe lëkurë, losione dhe kremëra, vajëra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/778 

(220) 21/06/2017 

(731) Dr. Falk Pharma GmbH 

Leinenweberstrase 5, D-79108 Freiburg, DE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Fehmi Agani", 

Prishtine 
 

(540)  RIFACIN-FALK 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet medicinale, përgatitjet mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare 

për qëllime mjekësore; ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinar; ushqim për foshnje; shtojca dietike për njerëzit dhe kafshët; Ilaçe materiale 

për fashim; material për ndalimin e dhëmbëve; dyll dentar; bar dezinfektues; preparate për 

shkatërimin e parazitëve; këpurdhëvrasës; herbicidë.   
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(210) KS/M/ 2017/779 

(220) 21/06/2017 

(731) Dr. Falk Pharma GmbH 

Leinenweberstrase 5, D-79108 Freiburg, DE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Fehmi Agani", 

Prishtine 
 

(540)  RIFAFALK 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet medicinale, përgatitjet mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare 

për qëllime mjekësore; ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinar; ushqim për foshnje; shtojca dietike për njerëzit dhe kafshët; Ilaçe materiale 

për fashim; material për ndalimin e dhë,bëve; dyll dentar; bar dezinfektues; preparate për 

shkatërimin e parazitëve; këpurdhëvrasës; herbicidë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/780 

(220) 21/06/2017 

(731) GRUPI KOHA – KOHAVISION 

KTV Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e 

RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë / Kosovë, KS 

(740)  Berat Bicaj Sheshi Nena Tereze 

Nr:31; 10 000 Prishtinë / Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/781 

(220) 21/06/2017 

(731) GRUPI KOHA – KOHAVISION 

KTV Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e 

RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë / Kosovë, KS 

(740)  Berat Bicaj Sheshi Nena Tereze 

Nr:31; 10 000 Prishtinë / Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre 
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38  Telekomunikacione  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/782 

(220) 21/06/2017 

(731) GRUPI KOHA – KOHAVISION 

KTV Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e 

RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë / Kosovë, KS 

(740)  Berat Bicaj  Sheshi Nena Tereze 

Nr:31; 10 000 Prishtinë / Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim;ofrim trajnimesh;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/783 

(220) 21/06/2017 

(731) GRUPI KOHA – KOHA NET 

Sheshi Nena Tereze Nr:31; 10 000 Prishtinë 

/ Kosovë, KS 

(740)  Berat Bicaj  Sheshi Nena Tereze 

Nr:31; 10 000 Prishtinë / Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/784 

(220) 21/06/2017 

(731) GRUPI KOHA – KOHA DITORE 

Sheshi Nena Tereze, Nr: 31; 10000 Prishtinë 

/ Kosovë, KS 

(740)  Berat Bicaj  

Sheshi Nena Tereze Nr:31; 10 000 Prishtinë 

/ Kosovë 

(540)   
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(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/785 

(220) 21/06/2017 

(731) GRUPI KOHA  Sheshi Nena Tereze 

Nr:31; 10 000 Prishtinë / Kosovë, KS 

(740)  Berat Bicaj Sheshi Nena Tereze 

Nr:31; 10 000 Prishtinë / Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/786 

(220) 21/06/2017 

(731) Fidan Ibrahimi 1016833041 

Mitrovice, KS 
 

(540)  PRISHTINAPRESS 

 

 
     

 

(511) 35  Aktivitete marketingu, aktivitete promocioni, dhe publikimi: Agjensi publiciteti, 

Agjensi reklamash, Prezantime të mallrave në median komunikuese, për qëllime shitjeje, 

Produkt reklamimi, Publicitet, Reklama tregtare në television, Reklamim në Internet 

nëpërmjet një rrjeti kompjuterash, Reklamim në radio, Reklamim në television, Reklamime  

38  Telekomunikacione: Agjenci Lajmesh  

41  Aktivitete argëtuese, Argëtim në radio, Argëtim televiziv, Dhënia me qira e 

regjistrimeve të zërit, Dhënia me qira e regjistruesve të video-kasetave, Dhënia me qira 

regjistrimeve të zërit, Montim video-kasetash, Organizimi i shfaqjeve, Performanca 

(Prezantimi i drejtpërdrejtë), Performanca të drejtpërdrejta (Prezantimi i —), , Prodhimi i 

programeve në radio dhe television, Prodhim filmash, Programe në radio dhe television 

(Prodhimi i —), Programe televizioni (Prodhimi i programeve të radios dhe —), Regjistrim 

në video-kaseta, Studio filmash, Shkrimi i teksteve, të ndryshme nga tekstet publicitare, 

Tekste (Botimi i —), të ndryshme nga tekstet publicitare, Zbavitje 
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(210) KS/M/ 2017/787 

(220) 21/06/2017 

(731) Fidan Ibrahimi 1016833041 

Mitrovice, KS 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 35  Aktivitete marketingu, aktivitete promocioni, dhe publikimi: Agjensi publiciteti, 

Agjensi reklamash, Prezantime të mallrave në median komunikuese, për qëllime shitjeje, 

Produkt reklamimi, Publicitet, Reklama tregtare në television, Reklamim në Internet 

nëpërmjet një rrjeti kompjuterash, Reklamim në radio, Reklamim në television, Reklamime  

38  Telekomunikacione: 

- Agjenci Lajmesh  

41  Aktivitete argëtuese, Argëtim në radio, Argëtim televiziv, Dhënia me qira e 

regjistrimeve të zërit, Dhënia me qira e regjistruesve të video-kasetave, Dhënia me qira 

regjistrimeve të zërit, Montim video-kasetash, Organizimi i shfaqjeve, Performanca 

(Prezantimi i drejtpërdrejtë), Performanca të drejtpërdrejta (Prezantimi i —), , Prodhimi i 

programeve në radio dhe television, Prodhim filmash, Programe në radio dhe television 

(Prodhimi i —), Programe televizioni (Prodhimi i programeve të radios dhe —), Regjistrim 

në video-kaseta, Studio filmash, Shkrimi i teksteve, të ndryshme nga tekstet publicitare, 

Tekste (Botimi i —), të ndryshme nga tekstet publicitare, Zbavitje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/788 

(220) 21/06/2017 

(731) “NPT. FRESH-CO” 

NRB: 600203434 Rr.Beteja e Loxhës, Pejë. 

Pa numer., KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës;  

5  Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore; 

Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 
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për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide. 

Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualetin; 

Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët; 

Shtesë dietike, që synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore; 

Zëvendësimet e miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinar; 

Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore.  

16  Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

Shtypshkronja; Material libralidhës; fotografitë; shkrimi; Ngjitësa për shkrimi ose për 

qëllime shtëpiake; Materialet e artistëve; Furça bojë; Makina shkrimi dhe pajisjet e zyrës 

(përveç mobiljeve); Material udhëzues dhe mësimdhënës (përveç aparatit); Materialet 

plastike për paketim (nuk janë përfshirë në klasa të tjera); Lloji i printerëve; Blloqe 

printimi. Thika letre; dublues; Fletë plastike, thasë dhe çanta për paketim dhe paketim  

24  Tekstile dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; Shtresat e shtratit; 

Mbulesa per tryeze 

Tekstile (mallra copë) dhe mbulime tekstili për përdorim shtëpiak 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/789 

(220) 21/06/2017 

(731) “NPT. FRESH-CO” 

NRB: 600203434 Rr.Beteja e Loxhës, Pejë. 

Pa numer., KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës;  

5  Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore; 

Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide. 

Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualetin; 

Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët; 

Shtesë dietike, që synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore; 

Zëvendësimet e miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor 
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ose veterinar; 

Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore  

16  Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

Shtypshkronja; Material libralidhës; fotografitë; shkrimi; Ngjitësa për shkrimi ose për 

qëllime shtëpiake; Materialet e artistëve; Furça bojë; Makina shkrimi dhe pajisjet e zyrës 

(përveç mobiljeve); Material udhëzues dhe mësimdhënës (përveç aparatit); Materialet 

plastike për paketim (nuk janë përfshirë në klasa të tjera); Lloji i printerëve; Blloqe 

printimi. Thika letre; dublues; Fletë plastike, thasë dhe çanta për paketim dhe paketim  

24  Tekstile dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; Shtresat e shtratit; 

Mbulesa per tryeze 

Tekstile (mallra copë) dhe mbulime tekstili për përdorim shtëpiak 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/790 

(220) 21/06/2017 

(731) “NPT. FRESH-CO” 

NRB: 600203434 Rr.Beteja e Loxhës, Pejë. 

Pa numer, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës;  

5  Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore; 

Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide. 

Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualetin; 

Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët; 

Shtesë dietike, që synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore; 

Zëvendësimet e miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinar; 

Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore  

16  Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

Shtypshkronja; Material libralidhës; fotografitë; shkrimi; Ngjitësa për shkrimi ose për 

qëllime shtëpiake; Materialet e artistëve; Furça bojë; Makina shkrimi dhe pajisjet e zyrës 
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(përveç mobiljeve); Material udhëzues dhe mësimdhënës (përveç aparatit); Materialet 

plastike për paketim (nuk janë përfshirë në klasa të tjera); Lloji i printerëve; Blloqe 

printimi. Thika letre; dublues; Fletë plastike, thasë dhe çanta për paketim dhe paketim  

24  Tekstile dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; Shtresat e shtratit; 

Mbulesa per tryeze 

Tekstile (mallra copë) dhe mbulime tekstili për përdorim shtëpiak 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/796 

(220) 22/06/2017 

(731) Amgen Inc (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

Kodra e Diellit, Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  AIMOVIG 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike të cilat perdoren për prevenimin, 

mbajtjen nën kontrollë dhe trajtimin e kokëdhimbjeve, kokëdhimbjeve në formë të 

migrenës, dhimbjeve në kokë, dhe çrregullimeve apo gjendjeve neurologjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/797 

(220) 22/06/2017 

(731) All-Star Distribution L.L.C. 

Rruga e Pejës, Fushë Kosovë,  

Kosovë, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

Kodra e Diellit, Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për perdorim në levanderi; preparate 

për pastrim, shkëlqim, ferkim dhe gërryerje; sapune; parfumeri, vajra esenciale, artikuj 

kozmetik, losion për flokë; pasta dhëmbësh   

21  Artikuj dhe enë shtëpiake apo kuzhine (jo nga metalet e çmuara apo mveshje nga këto 

metale); krehëra dhe sfungjerë; brusha (duke përjashtuar penelet); materiale për krijim 

furçash; instrumente dhe materiale për pastrim; lesh çeliku; xham i papërpunuar apo gjysëm 

i përpunuar (përjashtuar xhamin e përdorur për ndërtim); artikuj prej qelqi, porcelan dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tjera   
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39  Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; tregëtimi me shumicë dhe pakicë i 

produkteve të cilët përfshihen në klasat 3 dhe 21  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/798 

(220) 22/06/2017 

(731) Yara International ASA  

Drammensveien 131 0277 Oslo, NO 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  SUPER FK  

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike për përdorim në industri, agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; 

fertilizues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/800 

(220) 22/06/2017 

(731) Shiseido Americas Corporation a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 301 Route 17 

North, 10th Floor, Rutherford, New Jersey 

07070, United States of America, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë, preparate kozmetike, jo  preparate mjekësore për përkujdesën e 

lëkurës, preparate  mbrojtëse  nga  dielli, preparate për diellzim, parfume  

21  Brushë kozmetike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/801 

(220) 22/06/2017 

(731) Shiseido Americas Corporation a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware  

301 Route 17 North, 10th Floor, Rutherford, 

New Jersey 07070, United States of 

America, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NARS 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë, preparate kozmetike, jo  preparate mjekësore për përkujdesën e 
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lëkurës, preparate  mbrojtëse  nga  dielli, preparate për diellzim, parfume  

21  Brushë kozmetike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/802 

(220) 27/06/2017 

(300) 87/363,552  08/03/2017  US 

(731) ThermiGen, LLC 8304 Esters Blvd., 

Suite 890, 75063 Irving, Texas, U.S.A., US 

(740)  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtine 
 

(540)  THERMIVA 

 

 
     

 

(511) 10  Paisje medicinale për aplikimin e temperaturës që kontrollohet me valë të 

energjisë  me radio-frekuencë  tek trupi dhe lëkura e pacientit“  

44  Shërbime për operime kirurgjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/803 

(220) 28/06/2017 

(731) Drustvo za proizvodstvo,trgovija i 

uslugi na golemo i malo MULTIPROM 

DOOEL ul. INDUSTRISKA bb, 

Istocna industriska zona 1040 Madjari, 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  DOLCE VITA CAKE BAR 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/804 

(220) 28/06/2017 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 5  Preparatet farmaceutike mjekësore; substanca diete të përshtatur për përdorim në 

mjekësi; shtesa diete (shtesa ushqyese) për njerëz 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/805 

(220) 28/06/2017 

(731) LO.LI.PHARMA S.R.L 

Via dei Luxardo, 33 00156 ROME-ITALY, 

IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  ANDROSITOL  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe mjekësore; shtesa dietike; ushqim dietik dhe substanca 

të përshtatura për qëllime mjekësore 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/806 

(220) 29/06/2017 

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway,  

Birmingham Business Park, Birmingham 

B37 7YN, UK 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 Prishtina 
 

(540)  SPORTSMAERT TT 

 

 
     

 

(511) 12  Goma  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/807 

(220) 29/06/2017 

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway,  

Birmingham Business Park, Birmingham 

B37 7YN, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  GEOMAX ENDURO 

 

 
     

 

(511) 12  Goma  
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(210) KS/M/ 2017/808 

(220) 29/06/2017 

(300) 700584  29/12/2016  CH 

(731) David AG Hauptstrasse 141  

CH-9434 AU, CH 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  DAVID 

 

 
     

 

(511) 32  Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike, veçanërisht pije energjike; 

 Pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/809 

(220) 30/06/2017 

(731) Drustvo za trgovija, proizvodstvo, 

uslugi, špedicija, uvoz-izvoz PEKABESKO 

AD ul.10 br.44 s.Kadino, 1041 Ilinden, 

1000 Skopje, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  PEKABETA 

 

 
     

 

(511) 29  Djathi, djathi i shkrirë, qumështi dhe produktet e ti, mishi, peshku, shpezët, 

kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, produktet e mishit; pâté (paste e krijuar me copëza 

mishi),pemët dhe perimet e ngrira, të thara dhe të ziera;  vajrat dhe yndyrat për ushqim  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave  

44  shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/810 

(220) 30/06/2017 

(731) ALMIRALL, S.A. Ronda General 

Mitre, 151 08022 Barcelona, ES 

(591) E gjelbërt (Pantone 2239), E kaltërt 

(Pantone 295) 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh, shampon, preparate jo-medicinale 

për kujdesin ndaj lëkurës  

5  Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

medicinale; ushqime dhe substanca dietike të adoptuara për përdorim medicinal apo 
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veterinar, ushqim për foshnjet; shtojca dietike për përdorim nga njerzit dhe kafshët; 

leukoplastet, materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; 

preparate për mbytjen e paraziteve; fungicide; herbicide, preparate farmaceutike dhe 

sanitare për përdorim dermatologjik për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të lëkurës; preparate dhe shtojca ushqyese për përdorim medicinal, shtojca 

dietike ushqyese për përdorim medicinal, shtojca nga vitaminat  

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/811 

(220) 30/06/2017 

(731) Frutex Sh.p.k.Shaqir Palushaj 

Therande brigade 123 , KS 

(591) E kuqe,e kaltër,  e bardhë, e verdhë 

 
 

(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  

33  Pije alkoolike (perjashtuar birat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/812 

(220) 30/06/2017 

(731) Spar Österreichische Warenhandels-

AG Europastrasse 3 A-5015 Salzburg, 

Austria, AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Parfumeri, vajra esencial, kozmetikë, losione flokësh, dentifricë, aerosole (avull) 

për përdorim personal; i gjith malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi 

organik, ose i prodhuara nga materiale të pa përpunuara natyrale  

4  Vajra industrial dhe graso; lubrifikantë; kompozime për lidhje të pluhurit; karburantë 

(përfshi karburantët alkoolikë) dhe ndriçues; kandila; qirinj dylli; ndriçues nate dhe qirinj 

për ndriçim; i gjith malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, ose i 

prodhuara nga materiale të pa përpunuara natyrale  

5  Leukoplast, materiale për fashim; fill pambuku; herbicide, pesticide; i gjith malli i 
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lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga materiale të pa 

përpunuara natyrale  

16  Letër, karton dhe mallra të bërë nga këtomateriale; i gjith malli i lartëpërmendur i tëri 

natyral dhe nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga materiale të pa përpunuara natyrale  

21  Krehër dhe sfungjer; brusha (pos brushave për pikturim); i gjith malli i lartëpërmendur i 

tëri natyral dhe nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga materiale të pa përpunuara 

natyrale  

24  Tekstile; mbulesa krevati dhe tavoline, mallra tekstili, nëse nuk janë të përfshirë në 

klasat tjera; i gjith malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, ose i 

prodhuara nga materiale të pa përpunuara natyrale  

25  Veshje, përfshi çizme, veshmbathje, çorape (geta), triko për meshkuj, papuçe; i gjith 

malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga 

materiale të pa përpunuara natyrale  

29  Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, thara 

dhe të ziera; zhele, xhemë; vezë; qumsht dhe produkte qumshti; vajra dhe yndyra 

ushqimore; mish i konservuar, pesh i konservuar dhe perime të konservuara, kastraveca; i 

gjith malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga 

materiale të pa përpunuara natyrale  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime të bëra 

nga drithërat, bukë, biskota, torta, pasta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, 

pluhur për pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); erëza; akull; piper; i gjith 

malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga 

materiale të pa përpunuara natyrale  

31  Prodhime bujqësie, kopshtarie dhe pylli dhe fara të cilat nuk janë të përfshira në klasat 

tjera; kafshë të gjalla; pemë dhe perime të freskëta; farëra, bimë dhe lule natyrale; ushqim 

për kafshë; malt birre; i gjith malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, 

ose i prodhuara nga materiale të pa përpunuara natyrale  

32  Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; ale dhe porter (birra); 

shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve; i gjith malli i lartëpërmendur i tëri natyral 

dhe nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga materiale të pa përpunuara natyrale  

33  Vene, pije të forta alkoolike dhe likerë; i gjith malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe 

nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga materiale të pa përpunuara natyrale  

35  Reklamim; asistencë në menaxhimin e biznesit, asistencë në udhëheqjen e 

korporataave; asistencë në implementimin e transaksioneve të korporatës; të gjitha 

sherbimet e lartëpërmendura në lidhje me shitjen e produkteve natyrale ose produkteve nga 

bujqësia organike  

36  Sigurime, çështje finansiare; të gjitha sherbimet e lartëpërmendura në lidhje me shitjen 

e produkteve natyrale ose produkteve nga bujqësia organike  
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(210) KS/M/ 2017/813 

(220) 03/07/2017 

(731) Mergim Ademi,  

Rruga “Bekim Osmani” nr. 23, Ferizaj, KS 
 

(540)  GioGio Gelato 

 

 
     

 

(511) 29  xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të qumështit; vajra 

ushqimor dhe yndyra  

30  ëmbëlsira; akullore;  akull; çamçakëz.    

35  reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione të zyrës;marketing  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/814 

(220) 03/07/2017 

(731)  DAW SE Rossdörfer Str. 50             

64372 Ober-Ramstadt, DE 

(591) e kuqe, portokalli, e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 1  Produkte kimike të cilat përdoren në industri; produkte për ruajtjen dhe 

hidroizilimin e materialeve ndertimore, pllaka të kulmeve, beton dhe cement, pos ngjyrave 

dhe vajrave; rrëshirë e papërpunuar artificiale e sintetike dhe plastikë e papërpunuar; tretësa 

(kimik); tretësat për vernik dhe llaqe; adhezivë (ngjitës) të cilët perdoren në industri; ngjitës 

(adhezivë) për tapeta; adhezivë (ngjitës) i cili përdoret në ndërtimtari; mbushës për trajtimin 

e sipërfaqeve para se të ngjyrosen (të cilët nuk janë përfshirë në klasa tjera).  

2  Ngjyra; vernik; llaqe; gllazurë (material  rrafshues); shtresë për mveshje; mjete për 

mbrojtje nga korrozioni; nënshtresa (baza) për ngjyrë; colorant (ngjyrosës); materiale për 

ngjyrosje; pastë për ngjyrosje; mjete  bazike për trajtimin e sipërfaqeve para ngjyrosjes 

(mordants), përforcues për ngjyra; fiksues; sikativ (mjete për tharje) për ngjyra; rrëshira 

natyrale të papërpunuara; preparate për zbërthim  dhe lidhje  të ngjyrave dhe llaqeve; tretës 

për zbërthimin e ngjyrave; mjete për mbrojtjen e drurit,  mjete bazike për trajtimin e 

sipërfaqeve të drurit dhe vajra për mbrojtje të drurit; ngjyra duke përfshirë dhe ngjyra 

strukturale; ngjyra baktericide dhe /ose fungicide; mjete për mbrojtje nga korrozioni; 

preparate mbrojtëse për metal; metale në formë foljesh dhe pluhuri  për piktorë, dekoraterë, 

shtypësa dhe artistë  

19  Materiale ndertimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, posaçërisht profile 

binaresh (shina të profilizuar) dhe profile këndore, profile fundore;pjesë për rregullim dhe 

nivelizim, distancues për përdorim  në  ndërtimtari, pragje, çdo gjë jo nga metali apo 

kryesisht jo nga metali;guri natyral dhe artificial;llaç (material ndërtimor);kuarc;gips 

(material ndërtimor);materiale për mveshje;panela për mure dhe tavane (plafone)[jo nga 

metali apo kryesisht jo nga metali të dedikuara për ndërtimtari];bashkedyzime për 

përforcime të thurjeve (pëlhurave)  të dedikuara  për ndërtimtari;mjete për mbushje 
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(material ndërtimor);materiale ndërtimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, 

posaçërisht materiale stabilizuese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/815 

(220) 03/07/2017 

(731) DAW SE Rossdörfer Str. 50 64372 

Ober-Ramstadt, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ALPINA 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike të cilat përdoren në industri;produkte për ruajtjen dhe 

hidroizilimin e materialeve ndertimore, pllaka të kulmeve, beton dhe cement, pos ngjyrave 

dhe vajrave;rrëshirë e papërpunuar artificiale e sintetike dhe plastikë e papërpunuar;tretësa 

(kimik);tretësat për vernik dhe llaqe;adhezivë (ngjitës) të cilët perdoren në industri;ngjitës 

(adhezivë) për tapeta;adhezivë (ngjitës) i cili përdoret në ndërtimtari;mbushës për trajtimin 

e sipërfaqeve para se të ngjyrosen (të cilët nuk janë përfshirë në klasa tjera).  

2  Ngjyra; vernik; llaqe; gllazurë (material  rrafshues); shtresë për mveshje; mjete për 

mbrojtje nga korrozioni; nënshtresa (baza) për ngjyrë; colorant (ngjyrosës); materiale për 

ngjyrosje; pastë për ngjyrosje; mjete  bazike për trajtimin e sipërfaqeve para ngjyrosjes 

(mordants), përforcues për ngjyra; fiksues; sikativ (mjete për tharje) për ngjyra; rrëshira 

natyrale të papërpunuara; preparate për zbërthim  dhe lidhje  të ngjyrave dhe llaqeve; tretës 

për zbërthimin e ngjyrave; mjete për mbrojtjen e drurit,  mjete bazike për trajtimin e 

sipërfaqeve të drurit dhe vajra për mbrojtje të drurit; ngjyra duke përfshirë dhe ngjyra 

strukturale; ngjyra baktericide dhe /ose fungicide; mjete për mbrojtje nga korrozioni; 

preparate mbrojtëse për metal; metale në formë foljesh dhe pluhuri  për piktorë, dekoraterë, 

shtypësa dhe artistë.  

19  Materiale ndertimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, posaçërisht profile 

binaresh (shina të profilizuar) dhe profile këndore, profile fundore; pjesë për rregullim dhe 

nivelizim, distancues për përdorim  në  ndërtimtari, pragje, çdo gjë jo nga metali apo 

kryesisht jo nga metali; guri natyral dhe artificial; llaç (material ndërtimor); kuarc; gips 

(material ndërtimor); materiale për mveshje; panela për mure dhe tavane (plafone)[jo nga 

metali apo kryesisht jo nga metali të dedikuara për ndërtimtari]; bashkedyzime për 

përforcime të thurjeve (pëlhurave)  të dedikuara  për ndërtimtari; mjete për mbushje 

(material ndërtimor); materiale ndërtimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, 

posaçërisht materiale stabilizuese  
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(210) KS/M/ 2017/816 

(220) 03/07/2017 

(731) DAW SE Rossdörfer Str. 50              

64372 Ober-Ramstadt, DE 

(591) zi, kaltërt, gjelbërt, verdhë, kuqe, 

portokalli, vjollcë (violet) 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Produkte kimike të cilat përdoren në industri; produkte për ruajtjen dhe 

hidroizilimin e materialeve ndertimore, pllaka të kulmeve, beton dhe cement, pos ngjyrave 

dhe vajrave; rrëshirë e papërpunuar artificiale e sintetike dhe plastikë e papërpunuar; tretësa 

(kimik); tretësat për vernik dhe llaqe; adhezivë (ngjitës) të cilët perdoren në industri; ngjitës 

(adhezivë) për tapeta; adhezivë (ngjitës) i cili përdoret në ndërtimtari; mbushës për trajtimin 

e sipërfaqeve para se të ngjyrosen (të cilët nuk janë përfshirë në klasa tjera).  

2  Ngjyra; vernik; llaqe; gllazurë (material  rrafshues); shtresë për mveshje; mjete për 

mbrojtje nga korrozioni; nënshtresa (baza) për ngjyrë; colorant (ngjyrosës); materiale për 

ngjyrosje; pastë për ngjyrosje; mjete  bazike për trajtimin e sipërfaqeve para ngjyrosjes 

(mordants), përforcues për ngjyra; fiksues; sikativ (mjete për tharje) për ngjyra; rrëshira 

natyrale të papërpunuara; preparate për zbërthim  dhe lidhje  të ngjyrave dhe llaqeve; tretës 

për zbërthimin e ngjyrave; mjete për mbrojtjen e drurit,  mjete bazike për trajtimin e 

sipërfaqeve të drurit dhe vajra për mbrojtje të drurit; ngjyra duke përfshirë dhe ngjyra 

strukturale; ngjyra baktericide dhe /ose fungicide; mjete për mbrojtje nga korrozioni; 

preparate mbrojtëse për metal; metale në formë foljesh dhe pluhuri  për piktorë, dekoraterë, 

shtypësa dhe artistë  

17  Materiale për mbyllje (per ndalim  te rrjedhjes se fluideve), mbrojtje nga nxehtësia dhe 

për  izolim;  ngjyra izoluese, vernik izolues, pëlhura (thurje) izoluese, gips izolues; materje 

për izolimin e ndërtimeve nga  lagështia; rrëshira artificiale dhe sintetike (si produkte 

gjysëm  te përfunduara); pëlhura në formë të pjesëve për sisteme izoluese të përbëra 

(kompozite)  të nxehtësisë; shirita (breze) izoluese; materiale për izolimin e nxehtësisë; 

panela  izoluese; baza në formë të rrjetave nga fijet e qelqëta dhe/ose plastika, si pjesë e 

sistemeve kompozite (komplekse)  të izolimit të nxemjes; folije plastike pos atyre për 

qellime paketimi; shirita ngjitëse dhe breze të ngushtë (strips) për ndërtesa  

19  Materiale ndertimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, posaçërisht profile 

binaresh (shina të profilizuar) dhe profile këndore, profile fundore; pjesë për rregullim dhe 

nivelizim, distancues për përdorim  në  ndërtimtari, pragje, çdo gjë jo nga metali apo 

kryesisht jo nga metali; guri natyral dhe artificial; llaç (material ndërtimor); kuarc; gips 

(material ndërtimor); materiale për mveshje; panela për mure dhe tavane (plafone)[jo nga 

metali apo kryesisht jo nga metali të dedikuara për ndërtimtari]; bashkedyzime për 

përforcime të thurjeve (pëlhurave)  të dedikuara  për ndërtimtari; mjete për mbushje 

(material ndërtimor); materiale ndërtimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, 

posaçërisht materiale stabilizuese  
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(210) KS/M/ 2017/817 

(220) 03/07/2017 

(731) DAW SE Rossdörfer Str. 50             

64372 Ober-Ramstadt, DE 

(591) zi, kaltërt, gjelbërt, verdhë, kuqe, 

portokalli, vjollcë (violet) 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Produkte kimike të cilat përdoren në industri; produkte për ruajtjen dhe 

hidroizilimin e materialeve ndertimore, pllaka të kulmeve, beton dhe cement, pos ngjyrave 

dhe vajrave; rrëshirë e papërpunuar artificiale e sintetike dhe plastikë e papërpunuar; tretësa 

(kimik); tretësat për vernik dhe llaqe; adhezivë (ngjitës) të cilët perdoren në industri; ngjitës 

(adhezivë) për tapeta; adhezivë (ngjitës) i cili përdoret në ndërtimtari; mbushës për trajtimin 

e sipërfaqeve para se të ngjyrosen (të cilët nuk janë përfshirë në klasa tjera).  

2  Ngjyra; vernik; llaqe; gllazurë (material  rrafshues); shtresë për mveshje; mjete për 

mbrojtje nga korrozioni; nënshtresa (baza) për ngjyrë; colorant (ngjyrosës); materiale për 

ngjyrosje; pastë për ngjyrosje; mjete  bazike për trajtimin e sipërfaqeve para ngjyrosjes 

(mordants), përforcues për ngjyra; fiksues; sikativ (mjete për tharje) për ngjyra; rrëshira 

natyrale të papërpunuara; preparate për zbërthim  dhe lidhje  të ngjyrave dhe llaqeve; tretës 

për zbërthimin e ngjyrave; mjete për mbrojtjen e drurit,  mjete bazike për trajtimin e 

sipërfaqeve të drurit dhe vajra për mbrojtje të drurit; ngjyra duke përfshirë dhe ngjyra 

strukturale; ngjyra baktericide dhe /ose fungicide; mjete për mbrojtje nga korrozioni; 

preparate mbrojtëse për metal; metale në formë foljesh dhe pluhuri  për piktorë, dekoraterë, 

shtypësa dhe artistë  

17  Materiale për mbyllje (per ndalim  te rrjedhjes se fluideve), mbrojtje nga nxehtësia dhe 

për  izolim;  ngjyra izoluese, vernik izolues, pëlhura (thurje) izoluese, gips izolues; materje 

për izolimin e ndërtimeve nga  lagështia; rrëshira artificiale dhe sintetike (si produkte 

gjysëm  te përfunduara); pëlhura në formë të pjesëve për sisteme izoluese të përbëra 

(kompozite)  të nxehtësisë; shirita (breze) izoluese; materiale për izolimin e nxehtësisë; 

panela  izoluese; baza në formë të rrjetave nga fijet e qelqëta dhe/ose plastika, si pjesë e 

sistemeve kompozite (komplekse)  të izolimit të nxemjes; folije plastike pos atyre për 

qellime paketimi; shirita ngjitëse dhe breze të ngushtë (strips) për ndërtesa  

19  Materiale ndertimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, posaçërisht profile 

binaresh (shina të profilizuar) dhe profile këndore, profile fundore; pjesë për rregullim dhe 

nivelizim, distancues për përdorim  në  ndërtimtari, pragje, çdo gjë jo nga metali apo 

kryesisht jo nga metali; guri natyral dhe artificial; llaç (material ndërtimor); kuarc; gips 

(material ndërtimor); materiale për mveshje; panela për mure dhe tavane (plafone)[jo nga 

metali apo kryesisht jo nga metali të dedikuara për ndërtimtari]; bashkedyzime për 

përforcime të thurjeve (pëlhurave)  të dedikuara  për ndërtimtari; mjete për mbushje 

(material ndërtimor); materiale ndërtimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, 
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posaçërisht materiale stabilizuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/818 

(220) 03/07/2017 

(300)  

(731) DAW SE Rossdörfer Str. 50             

64372 Ober-Ramstadt, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CAPAROL 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike të cilat përdoren në industri; produkte për ruajtjen dhe 

hidroizilimin e materialeve ndertimore, pllaka të kulmeve, beton dhe cement, pos ngjyrave 

dhe vajrave; rrëshirë e papërpunuar artificiale e sintetike dhe plastikë e papërpunuar; tretësa 

(kimik); tretësat për vernik dhe llaqe; adhezivë (ngjitës) të cilët perdoren në industri; ngjitës 

(adhezivë) për tapeta; adhezivë (ngjitës) i cili përdoret në ndërtimtari; mbushës për trajtimin 

e sipërfaqeve para se të ngjyrosen (të cilët nuk janë përfshirë në klasa tjera).  

2  Ngjyra; vernik; llaqe; gllazurë (material  rrafshues); shtresë për mveshje; mjete për 

mbrojtje nga korrozioni; nënshtresa (baza) për ngjyrë; colorant (ngjyrosës); materiale për 

ngjyrosje; pastë për ngjyrosje; mjete  bazike për trajtimin e sipërfaqeve para ngjyrosjes 

(mordants), përforcues për ngjyra; fiksues; sikativ (mjete për tharje) për ngjyra; rrëshira 

natyrale të papërpunuara; preparate për zbërthim  dhe lidhje  të ngjyrave dhe llaqeve; tretës 

për zbërthimin e ngjyrave; mjete për mbrojtjen e drurit,  mjete bazike për trajtimin e 

sipërfaqeve të drurit dhe vajra për mbrojtje të drurit; ngjyra duke përfshirë dhe ngjyra 

strukturale; ngjyra baktericide dhe /ose fungicide; mjete për mbrojtje nga korrozioni; 

preparate mbrojtëse për metal; metale në formë foljesh dhe pluhuri  për piktorë, dekoraterë, 

shtypësa dhe artistë  

17  Materiale për mbyllje (per ndalim  te rrjedhjes se fluideve), mbrojtje nga nxehtësia dhe 

për  izolim;  ngjyra izoluese, vernik izolues, pëlhura (thurje) izoluese, gips izolues; materje 

për izolimin e ndërtimeve nga  lagështia; rrëshira artificiale dhe sintetike (si produkte 

gjysëm  te përfunduara); pëlhura në formë të pjesëve për sisteme izoluese të përbëra 

(kompozite)  të nxehtësisë; shirita (breze) izoluese; materiale për izolimin e nxehtësisë; 

panela  izoluese; baza në formë të rrjetave nga fijet e qelqëta dhe/ose plastika, si pjesë e 

sistemeve kompozite (komplekse)  të izolimit të nxemjes; folije plastike pos atyre për 

qellime paketimi; shirita ngjitëse dhe breze të ngushtë (strips) për ndërtesa  

19  Materiale ndertimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, posaçërisht profile 

binaresh (shina të profilizuar) dhe profile këndore, profile fundore; pjesë për rregullim dhe 

nivelizim, distancues për përdorim  në  ndërtimtari, pragje, çdo gjë jo nga metali apo 

kryesisht jo nga metali; guri natyral dhe artificial; llaç (material ndërtimor); kuarc; gips 

(material ndërtimor); materiale për mveshje; panela për mure dhe tavane (plafone)[jo nga 

metali apo kryesisht jo nga metali të dedikuara për ndërtimtari]; bashkedyzime për 

përforcime të thurjeve (pëlhurave)  të dedikuara  për ndërtimtari; mjete për mbushje 

(material ndërtimor); materiale ndërtimi, jo nga metali apo kryesisht jo nga metali, 

posaçërisht materiale stabilizuese  

 



Buletini Zyrtar Nr. 64 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

44 

 

 
 

(210) KS/M/ 2017/819 

(220) 03/07/2017 

(731) Flizza, LLC Rr. Muharrem Fejza p.n. 

Prishtinë, KS 

(591) kuqe dhe e  zezë  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, zëvendësime të kafes; produkte të 

miellit dhe produkte nga drithërat, buk, kejka, ëmbëlsira; akullore; tharmë buke, pluhur për 

pjekurina; krip, melmesa (senf); ajkë, salcë, erëza  

32  Ujë mineral dhe pije tjera joalkoholike, pije freskuese frutash dhe lëngje frutash  

43  Aktivitete sherbyese të pijeve; sherbime restorantesh dhe aktivitete sherbyese lëvizëse 

të ushqimit, aktivitete tjera sherbyese të ushqimit, furnizim me ushqim sipas porosisë për 

raste; pika shitëse të ushqimit, prodhim dhe sherbime të salcave dhe ushqimeve të 

ndryshme, prodhim i ushqimeve të freskëta dhe të ngrira; prodhim dhe shitje të ushqimit 

me pagesë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/820 

(220) 03/07/2017 

(731) Flizza, LLC Rr. Muharrem Fejza p.n. 

Prishtinë, KS 

(591) kuqe dhe e  zezë  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, zëvendësime të kafes; produkte të 

miellit dhe produkte nga drithërat, buk, kejka, ëmbëlsira; akullore; tharmë buke, pluhur për 

pjekurina; krip, melmesa (senf); ajkë, salcë, erëza.  

32  Ujë mineral dhe pije tjera joalkoholike, pije freskuese frutash dhe lëngje frutash  

43  Aktivitete sherbyese të pijeve;sherbime restorantesh dhe aktivitete sherbyese lëvizëse të 

ushqimit, aktivitete tjera sherbyese të ushqimit, furnizim me ushqim sipas porosisë për 

raste;pika shitëse të ushqimit, prodhim dhe sherbime të salcave dhe ushqimeve të 

ndryshme, prodhim i ushqimeve të freskëta dhe të ngrira;prodhim dhe shitje të ushqimit me 

pagesë.  
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(210) KS/M/ 2017/823 

(220) 04/07/2017 

(300) 538416  28/03/2017  CZ 

(731) ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava 

Klementa 869 Mladá Boleslav II CZ - 293 

01 Mladá Boleslav, CZ 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  ŠKODA 

 

 
     

 

(511) 12  Kamionët, transportues me rimorkio, furgonë, transportues me rimorkio për 

ngarkesa te vogla dhe pjesët e tyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/824 

(220) 04/07/2017 

(731) ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav II 

CZ - 293 01 Mladá Boleslav, CZ 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobilat dhe pjesët e tyre, te gjitha të përfshira ne këtë  klasë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/825 

(220) 05/07/2017 

(731) MIRATO S.p.A. Strada Provinciale 

Est Sesia 28064 Landiona, Novara, IT 

(740)  Hekuran RAMA, ZMP IP LLC 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   
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(511) 5  Insekticide, preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/826 

(220) 05/07/2017 

(731) MIRATO S.p.A. Strada Provinciale 

Est Sesia 28064 Landiona, Novara, IT 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Insekticide, preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/827 

(220) 05/07/2017 

(731) MIRATO S.p.A. Strada Provinciale 

Est Sesia 28064 Landiona, Novara, IT 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Insekticide; për pastrimin të kafshëve [insekticide]; për pastrimin të gjedhëve 

[insekticide]; për pastrimin të qeneve [insekticide]; shampo kafshësh për insekticide; 

pastrues veterinar për insecticide; akaricidet (substancë helmuese për asgjesimin e 

marimangave ose rriqërave); preparatet për sperkatjen e ajrit; pastrues për duar 

antibakterial; qafore antiparazite për kafshë; preparate antiparazite; karbolineum - materie 

për mbrojtjen e strukturës së drurit [paraziticide]; dru kedri për t'u përdorur si një ilaç 

kundër insekteve; dezinfektuese; dezinfektues për qëllime higjienike; fungicide; germicide; 

temjan si ilaq kundër insekteve; ilaqe kundër insekteve; paraziticide; pesticide; preparate 

për asgjësimin e kafshëve të dëmshme; preparate për asgjësimin e minjve; helm për minje; 



Buletini Zyrtar Nr. 64 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

47 

 

preparatet e sterilizimit të tokës; preparate për asgjësimin e parazitëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/829 

(220) 05/07/2017 

(731) Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 4 

86690 Mertingen, DE 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht; produktet e qumështit, përkatësisht qumështë për pije, qumësht i 

fermentuar, dhallë; jogurt; jogurt frutash; pije me bazë të jogurtit; jogurt çokollatë ose 

kakao; pije jo-alkoolike me qumësht të përzier; kefir; ajkë; djathë i butë i bardhë; djathë i 

butë i bardhë me fruta; ëmbelësira me bazë qumështin, që përmbajnë aromatizues me 

xhelatinë dhe/ose nisheste si faktor përbërës; gjalpë; djathë dhe produktet e djathit; qumësht 

dhe kumshtë në formë pluhuri si ushqim, me ose pa aditiv; lyrës (të cilët përmbajnë 

yndyrë); ajkë qumështi e rrahur; kumshtë  

30  Puding, akull për ushqim; pluhur për akullore, produkte dhe pjekurina bukëpjekësish 

me përdorim afatëgjatë, veçanërisht tortë të vogla të gatshme dhe biskota të mbushura në 

mes; pije me bazë kakao; pudig nga orzi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/830 

(220) 06/07/2017 

(731) Greek Cooperative Cigarette 

Manufacturing Company – SEKAP S.A. 

6th km Xanthi-Kavala National Rd.67100 

Xanthi, GR 

(740)  Virtyt Ibrahimaga 

(Nr. regj.024) Rr.Fehmi Agani 1/16, 

Prishtinë 
 

(540)  COOPER 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan, cigare, artikuj të duhanit, shprepësa  

 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 64 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

48 

 

 

(210) KS/M/ 2017/831 

(220) 06/07/2017 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje                

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                         

1000 Skopje, R. Makedonija, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Facoleta të lagura për sipërfaqet e dyshemesë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/832 

(220) 06/07/2017 

(731) 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)  AOS 

 

 
     

 

(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. Zinxhirë 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/833 

(220) 06/07/2017 

(731) 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)  AIOS 

 

 
     

 

(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. Zinxhirë 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 
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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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/834 

(220) 06/07/2017 

(731) World Vision International 

800 West Chestnut Avenue 91016 Monrovia 

, California, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  filma dhe slide, kaseta audio dhe video të pararegjistruara, kompakt disqe, DVD 

dhe revista e gazeta të shkarkueshmeqë kanë të bëjnë me lehtësimin e urisë, lehtësimin 

evarfërisë, ndihmën mjekësore, projektet e pastrimit të ujit, parandalimin e sëmundjeve, 

mungesën e strehimit, zhvillimin e strehimit, ndihmën për refugjatët, sponsorizimin e 

fëmijve, ndihmën humanitare, zhvilliminekonomik dhe të komunitetit, të drejtat e njeriut, 

drejtësinë shoqërore, paqen dhe konfliktet, dhunën në familje, të drejtat е fëmijëve, 

krishtërimin, fenë dhe spiritualizmin (çështjet e shpirtit).  

16  broshura, gazeta, pamflete, lajme të shkurtra dhe revista në fushat e ndihmave që kanë 

të bëjnë me lehtësimin e urisë,lehtësimin e varfërisë, ndihmën mjekësore, projektet e 

pastrimit të ujit, parandalimin e sëmundjeve, mungesën e strehimit, zhvillimin e strehimit, 

ndihmën për refugjatët, sponsorizimin e fëmijve, ndihmën humanitare, zhvillimin 

ekonomik dhe të komunitetit, të drejtat e njeriut, drejtësinë shoqërore, paqen dhe konfliktet, 

dhunën në familje, të drejtat e fëmijëve, krishtërimin, fenë dhe spiritualizmin  

36  shërbime për ngritjen e fondeve të bamirësisë për zhvillimin e komunitetit, programeve 

humanitare dhe programeve fetare; shërbime bamirësie për dhënien e ndihmës financiar për 

fëmijët në nevojë në mbarë botën nëpërmjet sponsorizimit të fëmijëve; dhënie e shërbimeve 

për mbledhjen e fondeve dhe të informacionit në lidhje me mbledhjen e fondeve të 

bamirësisë nëpërmjet një rrjeti global të komunikimi  

41  shërbime bamirëse që japin trajnime dhe programme edukimi në lidhje me lehtësimin e 



Buletini Zyrtar Nr. 64 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

51 

 

urisë, lehtësimin e varfërisë, ndihmën mjekësore, projektet e pastrimit të ujit, 

parandalimin e sëmundjeve, mungesën e strehimit, zhvillimin e strehimit, ndihmën për 

refugjatët, sponsorizimin e fëmijve, ndihmën humanitare, zhvillimin  ekonomik dhe të 

komunitetit, të drejtat e njeriut, drejtësinë shoqërore, paqen dhe konfliktet, dhunën në 

familje, të drejtat e fëmijëve, krishtërimin, fenë dhe spiritualizmin; këshillime mbi të 

mësuarit e fëmijëve të moshës shkollore;këshillime në fushat e shëndetësisë dhe të 

mirëqenies, formimit të aftësive për përballimin e jetës, vlerat, etikën çështjet shoqërore 

dhe fenë; shërbime bamirëse që japing trajnime në fusha të tilla si zhvillimi i lidershipit dhe 

I aftësive menaxheriale, zhvillimi organizativ, funksionimi i organizatave bamirëse, 

zhvillimi i komunitetit, dhe puna me të rinjtë në rrezik; shërbime bamirëse që sigurojnë 

pajisje shkollore për fëmijët në nevojë dhe shkollat me të ardhura të ulëta; dhënie e klasave, 

leksioneve dhe mësimeve individuale fëmijëve jetimë dhe personave të tjerë në fushën 

e besimit fetar që nuk emërtohet i krishterë  

43  shërbime bamirëse që sigurojnë ushqim dhe strehim të përkohshëm për personat në 

nevojë; që japin informacion nëpërmjet një rrjeti global komunikimi lidhur me sigurimin 

e ushqimit dhe të strehimit të përkohshëm për personat në nevojë  

44  shërbime bamirëse që sigurojnë furnizime mjekësore, shërbime jekësore,ndihmë 

mjekësore, këshillime psikologjike, mjekim dhe kontroll shëndetësor për personat në 

nevojë; japin informacion nëpërmjet një rrjeti global komunikimi lidhur me sigurimin e 

furnizimeve mjekësore, shërbimeve mjekësore, ndihmën mjekësore, këshillimin 

psikologjik, mjekimin dhe kontrollin shëndetësor për personat në nevojë  

45  shërbime bamirëse që sigurojnë veshje dhe sende personale të kujdesit për personat në 

nevojë;shërbime Ministeriale dhe evangjelistike;dhënie informacioni nëpërmjet një rrjeti 

global komunikimi lidhur me krishtërimin, fenë, spiritualitetin, 

Ministrinë Kristiane, dhe dhënien e veshjeve personave në nevojë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/835 

(220) 07/07/2017 

(731) Lulzim Osmani 

Rr , Llapi 32 , 11000 Podujeve, KS 

(740)  Lulzim Osmani Rr , Llapi 32 , 11000 

Podujeve 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi , peshku, shpezet dhe kafshe gjahu; ekstraktet nga mishi; konzervuar, 

ngrire, frutat dhe perimet te thara dhe te ziera; pelte, gjem, komposto; veze, qumshte dhe 

prodhimet nga qumshti; vaji ushqimor dhe yndyrat  

32  Birrat, uji mineral dhe i gazuar dhe pijet tjera jo alkoholike; pijet nga frutet dhe lengje 

nga frutet, sirupet dhe preparatet tjera per prodhimin e pijeve  
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(210) KS/M/ 2017/836 

(220) 07/07/2017 

(731) Zino Davidoff SA Rue Faucigny 5 

1700 Fribourg Switzerland, CH 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)  COOL WATER 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substancat e tjera për përdorimin në lavanderi; 

preparate për fërkim dhe gërryerje, pastrim dhe shkëlqim; sapun; parfumeri; vajra 

esenciale; kozmetikë; losione për flokë; pasta për dhëmbë; ujëra aromatikë; parfum të 

lëngshëm, përkatësisht ujë të freskët aromatik; ujë kolonje (një ujë për tualet me aromë të 

butë); ujë për tualet; ujë parfumi; parfume; produkte për pastrim; shampo; xhel për dush; 

xhel për vaskë;  materie e lëngshëm vaske për përdorim në kozmetikë; materie e lëngshëm 

dushi për përdorim në kozmetikë; xhel për shkumë në vaskë; xhel për shkumë të dushit;  

materie të lëngshme për shkumë vaske; materie të lëngshme për shkumë dushi; kripëra për 

vaskë; losione kozmetike për lëkurë; produkte higjenik për kujdes të trupit; produkte për 

rrezitje; kremra për rrezitje; produkte stimuluese për kujdesin e trupit; kremra për trup për 

përdorim kozmetik; krem për trup me koncentrate hidratuese; kremra për përdorim para 

rroje; sapun për rroje; krem për rroje; xhel për rroje; produkte për përdorim pas rroje; në 

veçanti yndyrë (balsam) për përdorim pas rroje, ujë kolonje për përdorim pas rroje, vajra 

për përdorim pas rroje, kremra për përdorim pas rroje, xhel për përdorim pas rroje, pudër 

për përdorim pas rroje, losion për përdorim pas rroje; deodorant sapun; deodorant spërkatës 

për përdorim personal; deodorant sapun (stik) për përdorim personal; antiperspirant 

(deodorant për lëkurë të ndjeshme)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/837 

(220) 07/07/2017 

(731) “Zog&Zog” sh.p.k Shpend Zogjani 

Rr. Delvina, P.N., Veternik, 10000 

Prishtine, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive  

16  materiale plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera);   

35  ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; reklamim; menaxhim biznesi; 
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administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/838 

(220) 07/07/2017 

(731) “Zog&Zog” sh.p.k 

Rr. Delvina, P.N., Veternik, 10000 

Prishtine, Kosove, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive  

16  materiale plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera)  

35  ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; reklamim; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/839 

(220) 07/07/2017 

(731) “Zog&Zog” sh.p.k Shpend Zogjani 

Rr. Delvina, P.N., Veternik, 10000 

Prishtine, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive  

16  materiale plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera)  

35  ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; reklamim; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing   
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(210) KS/M/ 2017/840 

(220) 07/07/2017 

(731) “Zog&Zog” sh.p.k 

Shpend Zogjani Rr. Delvina, P.N., Veternik, 

10000 Prishtine, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive  

16  materiale plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera)  

35  ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; reklamim; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/841 

(220) 07/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, KS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  MUSIC MEMOS 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik  për përdorim në lidhje me kompozimin 

e muzikës dhe shkruarjen e këngëve; softuer kompjuterik i përdorur për të analizuar, 

incizuar, dhe katalog melodish, performancave vokale, instrumenteve muzikore, 

kompozimeve muzikore, dhe notat muzikore; aparatura për incizimin dhe reprodukimin e 

zerit; mikset zëri, video dhe dixhitale; zmadhues zëri; pranues zëri; pajisje per deshifrimin e 

zerit (audio decoders); softuer kompjuterik për krijim, autorësi, shpërndarje, shkarkimin, 

bartjen, pranimin, leshimin, ndërhyrjen, ektraktimin, kodimin, deshifrimin, shfaqjen, 

ruajtjen dhe organizimin e tekstit, të dhënave, grafikave, imazheve, zërit, videos dhe 

përmbajtjeve të tjera multimediale, publikimeve elektronike, dhe lojerave elektronike; 

softuer kompjuterik për përdorim në regjistrimin, organizimin, transmetimin, manipulimin, 

dhe rishikimin e tekstit, të dhënave, dosjeve të zërit, dosjeve të videove dhe lojërave 

elektronike  në lidhje me kompjuterët, televizionet, kutit për vendosjen e televizioneve 

kabllor, leshues (player) zeri, leshues I videove, media leshues, telefona dhe pajisje 

dixhitale që mbahen në dorë; softuer kompjuterik për përdorim në pajisjet elektronike 

dixhitale mobilë që mbahen në dorë dhe përdorues të tjerë elektronik  
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(210) KS/M/ 2017/842 

(220) 10/07/2017 

(731) GUCCIO GUCCI S.P.A. 

Via Tornabuoni 73/R 50123 Firenze, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GUCCI 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; marketing; marketing i ngjarjeve; menaxhim biznesi; administrim 

biznesi; funksione të zyrës; promovim, reklamim dhe marketing on-line ( në linjë) në faqe 

të internetit; organizimin,drejtimin dhe promovimin e ngjarje speciale për qëllime tregtare 

dhe reklamuese; reklamim i publicitetit përmes transmetimit on-line ( në linjë) për palët e 

treta nëpërmjet rrjeteve elektronike të komunikimeve; shërbimet e shitjes me pakicë on-

line( në linjë) dhe shërbimet e shitjes me pakicë qe ka të bëj me lëkuren dhe imitim të 

lëkurës; lëkur të kafshëve; lëkur; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrellë dhe çadra; bastun 

për ecje; kamxhik; veshje prej rripave dhe takëme; çanta; çanta krahu; çanta dore; çanta 

bartëse; çanta beli; çanta për bartjen e foshnjave; çanta për blerje; çantë kampimi; çantë për 

bartje; çantë dore për mbrëmje; çantë dore pa mbajtëse ; kuletë;  çantë dore me mbajtëse; 

këllëf lëkure për kredit kartelat dhe mbajtëse; këllëf për biznes kartelat; valixhe udhëtimi 

prej lëkure; çantë e mbathjeve për udhëtim; valixhe e vogël; valixhe për atashe; çanta të 

vogla prej lëkure;valixhe bartëse me këllëf të bëra prej lëkure; çanta shkollore dhe çanta 

krahu; valixhe; çanta sportive; çanta dhe bartëse për veshje sportive; mbajtëse e çelësave të 

bëra prej lëkure; çanta shpine; çanta shpine me xhepa qe përdoren për alpinizëm; çanta 

mbartëse; shitja e çantave të zbrazëta në formë të kutive; shitja për çanta rroje të zbrazëta; 

çanta plazhi; veshje; këpucë dhe kapele; organizimi shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/843 

(220) 10/07/2017 

(731) Mediabox Broadcasting International 

Ltd. Building 3, Chiswick Park 566 

Chiswick High Road London W4 5YA, UK 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate për magazinimin, regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e tingujve 

dhe/ose mesazheve; filma kinematografik; video shirita; kompakt disqe, video disqe dhe 

regjistrime audio vizuale; regjistrime në shirita magnetike me tinguj dhe/ose imazhe; 

kompakt disqe (CD); regjistrimet audio; regjistrimet e fotografive dhe disketave; sisteme 

kompjuterike interaktive; transportuesit e të dhënave magnetik dhe me fije (fibra) optike; 

pajisje dhe aparate për telekomunikim dhe për konvertimin e filmit dhe videove në program 

interaktiv dhe të ngjeshur (kompresuar) në mënyrë digjitale; harduer dhe softuer; 

kompjuterë dhe programe kompjuterike; pajisjet e telekomandës së televizionit, 

konvertuesit televizivë dhe pajisjet përkatëse në fushën e programimit televiziv të 

ndërlidhura dhe të ngjeshura (kompresuar) digjitale dhe për përdorim lidhur me 
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transmetimin me fije (fibra) optike, transmetimet televizive kabllore dhe satelitore; lojëra 

me softuer; softuer interaktiv për argëtim që shkarkohet për të lozur lojëra me kompjuter; 

softuer interaktiv multimedial për të luajtur lojëra; pjesë për të gjitha mallrat e cekura më 

lartë  

38  Shërbime të telekomunikimit; transmetimet e programeve të radios dhe televizive; 

transmetimet digjitale për audio dhe video transmetime, duke përfshirë transmetimet të 

radios, televizionit, satelitor, kabllor, internet i brendshëm dhe nëpërmjet mjeteve tjera 

elektronike; ofrimi i lidhjeve elektronike të telekomunikimit; ofrimi i qasjes në rrjetet e 

telekomunikimit; ofruesit e shërbimeve të internetit; komunikimi përmes terminaleve 

(stacioneve) kompjuterike;  komunikimet interaktive përmes internetit, rrjetit kabllor ose 

forma tjera për transferimin e të dhënave; transmetimi  televiziv kabllor; dhënia me qera e 

aparateve për (tele) komunikim, shërbimet e rrjeteve të telekomunikimit, duke përfshirë 

edhe shërbimet e informacionit të televizionit kabllor; informata dhe konsultime lidhur më 

shërbimet e sipërpërmendura; të gjitha shërbimet e lartcekura, të ofruara ose jo përmes 

kanaleve elektronike, përfshirë radiot, televizionet, teletekstin dhe internetin; asnjë nga 

shërbimet e sipërpërmendura në kontekstin e një kanali televiziv muzikor  

41  Argëtimi-zbavitja; përpilimi, prodhimi, udhëheqja, drejtimi dhe realizimi i programeve 

radio dhe televizive, filmave dhe videove; prodhimi, interpretimi dhe udhëheqja-drejtimi i 

produksioneve  audio vizuale; shërbime të prodhimit të filmave; aranzhimi dhe organizimi i 

ngjarjeve edukative, kulturore, muzikore dhe sportive, përfshirë seminare; prezantimi i 

programeve muzikore dhe argëtuese, duke përfshirë përmes radios, televizionit, kabllos, 

internetit, satelitit, dhe mjeteve elektronike; publikimi, redaktimi, dhënia me qera dhe 

shpërndarja e librave, gazetave, revistave dhe botimeve tjera periodike në formë të shtypur; 

ofrimi i lojërave interaktive drejtpërdrejtë përmes rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve të 

komunikimit botëror (global); shërbimet e lojërave drejtpërdrejtë (on-line); informata dhe 

konsultime lidhur me shërbimet e sipërpërmendura; të gjitha shërbimet e sipërpërmendura, 

të siguruara ose jo përmes kanaleve elektronike, duke përfshirë radiot, televizionet, 

teletekstin dhe internetin; asnjë nga shërbimet e sipërpërmendura në kontekstin e një kanali 

televiziv muzikor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/844 

(220) 10/07/2017 

(731) Mediabox Broadcasting International 

Ltd. Building 3, Chiswick Park 566 

Chiswick High Road London W4 5YA, UK 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)  FASHIONBOX 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate për magazinimin, regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e tingujve 

dhe/ose mesazheve; filma kinematografik; video shirita; kompakt disqe, video disqe dhe 

regjistrime audio vizuale; regjistrime në shirita magnetike me tinguj dhe/ose imazhe; 

kompakt disqe (CD); regjistrimet audio; regjistrimet e fotografive dhe disketave; sisteme 

kompjuterike interaktive; transportuesit e të dhënave magnetik dhe me fije (fibra) optike; 

pajisje dhe aparate për telekomunikim dhe për konvertimin e filmit dhe videove në program 

interaktiv dhe të ngjeshur (kompresuar) në mënyrë digjitale; harduer dhe softuer; 
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kompjuterë dhe programe kompjuterike; pajisjet e telekomandës së televizionit, 

konvertuesit televizivë dhe pajisjet përkatëse në fushën e programimit televiziv të 

ndërlidhura dhe të ngjeshura (kompresuar) digjitale dhe për përdorim lidhur me 

transmetimin me fije (fibra) optike, transmetimet televizive kabllore dhe satelitore; lojëra 

me softuer; softuer interaktiv për argëtim që shkarkohet për të lozur lojëra me kompjuter; 

softuer interaktiv multimedial për të luajtur lojëra; pjesë për të gjitha mallrat e cekura më 

lartë  

38  Shërbime të telekomunikimit; transmetimet e programeve të radios dhe televizive; 

transmetimet digjitale për audio dhe video transmetime, duke përfshirë transmetimet të 

radios, televizionit, satelitor, kabllor, internet i brendshëm dhe nëpërmjet mjeteve tjera 

elektronike; ofrimi i lidhjeve elektronike të telekomunikimit; ofrimi i qasjes në rrjetet e 

telekomunikimit; ofruesit e shërbimeve të internetit; komunikimi përmes terminaleve 

(stacioneve) kompjuterike;  komunikimet interaktive përmes internetit, rrjetit kabllor ose 

forma tjera për transferimin e të dhënave; transmetimi  televiziv kabllor; dhënia me qera e 

aparateve për (tele) komunikim, shërbimet e rrjeteve të telekomunikimit, duke përfshirë 

edhe shërbimet e informacionit të televizionit kabllor; informata dhe konsultime lidhur më 

shërbimet e sipërpërmendura; të gjitha shërbimet e lartcekura, të ofruara ose jo përmes 

kanaleve elektronike, përfshirë radiot, televizionet, teletekstin dhe internetin; asnjë nga 

shërbimet e sipërpërmendura në kontekstin e një kanali televiziv muzikor  

41  Argëtimi-zbavitja; përpilimi, prodhimi, udhëheqja, drejtimi dhe realizimi i programeve 

radio dhe televizive, filmave dhe videove; prodhimi, interpretimi dhe udhëheqja-drejtimi i 

produksioneve  audio vizuale; shërbime të prodhimit të filmave; aranzhimi dhe organizimi i 

ngjarjeve edukative, kulturore, muzikore dhe sportive, përfshirë seminare; prezantimi i 

programeve muzikore dhe argëtuese, duke përfshirë përmes radios, televizionit, kabllos, 

internetit, satelitit, dhe mjeteve elektronike; publikimi, redaktimi, dhënia me qera dhe 

shpërndarja e librave, gazetave, revistave dhe botimeve tjera periodike në formë të shtypur; 

ofrimi i lojërave interaktive drejtpërdrejtë përmes rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve të 

komunikimit botëror (global); shërbimet e lojërave drejtpërdrejtë (on-line); informata dhe 

konsultime lidhur me shërbimet e sipërpërmendura; të gjitha shërbimet e sipërpërmendura, 

të siguruara ose jo përmes kanaleve elektronike, duke përfshirë radiot, televizionet, 

teletekstin dhe internetin; asnjë nga shërbimet e sipërpërmendura në kontekstin e një kanali 

televiziv muzikor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/845 

(220) 11/07/2017 

(731) Vivo Mobile Communication Co., 

Ltd.  283#, BBK Road, Wusha, Chang'An 

Dongguan, Guangdong, CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë; Softuerë për lojëra kompjuterike; Program i sistemit operativ; 

Kompjutere tabletë; Terminale interaktive të ekranit me prekje; Syze të mençura; Orë të 

mençura; Unaza të mençura; Aplikacionet e shkarkueshme për telefonat mobil; Softvere 
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për lojëra reale virtuale; Softvere për njohjen e gjesteve; Pajisjet për njohjen e fytyrës; 

Telefona të mençur; Telefona mobil; Aparate telefonike; Instrumente të navigimit; Aparate 

të Sistemit të pozicionimit global (GPS); Mbështjellës për telefonat e mençur; Këllëf për 

telefonat e mençur; Filma mbrojtës të përshtatur për telefonat e mençur; Gjurmues të 

aktivitetit që vendosen në trup; Telefona të mençur që vendosen në trup; Altoparlante 

Bluetooth; Kufje për telefona; Dëgjuese për telefona mobil; Kamera [fotografi]; Shkopinjë 

për selfie [monopode që mbahen me dorë]; Byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; Kabllo 

për USB; Bateritë elektrike; Mbushës për bateri; Bateri mbushese mobile (bateri 

rimbushese); Ekrani çfaqes për telefona celularë; Pajisje dhe pjesë të telefonave mobil  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/846 

(220) 11/07/2017 

(731) BURBUQE BEGLERI 

D.P.H.”SARAJEVA”  Rr.”Remzi Ademaj” 

nr.36 -PRIZREN, KS 

(740)  Driton Shehu Rr.de Rada, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe lojë;  

Ekstrakte të mishit; Të ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; 

Xhelatinë, marmelada, kompot, vezë;  

Qumësht dhe produkte të qumështi; 

Vajra dhe yndyrna ushqimore  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve dhe Strehim të përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/847 

(220) 11/07/2017 

(731) Hospira, Inc. 275 Northfield Drive, 

60045-2579 Lake Forest, Illinois, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  INFLECTRA 

 

 
     

 

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

autoimune  
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(210) KS/M/ 2017/848 

(220) 11/07/2017 

(731) BIRRA PRISHTINA  SH.P.K 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Km.8, 10000 

Prishtinë,Kosovë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra; përzierje te 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 te birrave, ujë minerale dhe te gazuar dhe pije  të tjera jo-

alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije, ujë 

të pijshëm, uji me aditivët (pije jo-alkoolike); reklama; shërbime marketingu; biznes 

reklamash; menaxhim të biznesit tregtar; administrim biznesi; funksione zyre  

39  Prodhim, paketim te shisheve për ruajtjen e pijeve, veçanërisht birrë, birrë te përzier, 

birrë të gjitha llojeve, pije jo-alkoolike, ujë mineral, ujë të pijshëm, ujë tryeze, lëngje, 

përzierje te lëngjeve dhe birrës, pije alkoolike; shpërndarjen e mallrave; dhënien me qira të 

kontiniereve te magazinimit; frigorifer me qira; magazinimin e mallrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/849 

(220) 11/07/2017 

(300) 54484/17  07/04/2017  CH 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LUMIO 

 

 
     

 

(511) 11  Aparat elektrik per pergatitjen e pijeve te nxehta, pijeve te ftohta dhe pije te 

frigoriferit; makina elektrike te kafes, bersit elektrike te kafes dhe aparate per pergatitjen e 

kafes me filtrapjese dhe komponentet per te gjitha mallrat e lartpermendura.  
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(210) KS/M/ 2017/850 

(220) 12/07/2017 

(731) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Kline , KS 

(740)  Bujar Morina 

Fshati Gllarevë  32000 Klinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 28  Lodrat dhe gjësendet për loje; artikujt per gjimnastik dhe sporte qe nuk jane 

perfshire ne klasat tjera; dekorimet per pemen e Krishtlindjeve.  

35  Raklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre, shitje me pakice 

dhe shumice e lodrat dhe gjesendet per loje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/851 

(220) 13/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  ISIGHT 

 

 
     

 

(511) 9  Harduerë kompjuterik;kamera;kamerë dhe video kamera të inkorporuara në 

kompjuterë, pajisje dixhitale elektronike të dorës, kompjutera tabletë, kompjutera laptopë, 

telefona celularë, harduerë kompjuterik që mund të vishet, pajisje dixhitale elektronike që 

mund të vishet, monitorë dhe ekrane  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/852 

(220) 13/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  KEYCHAIN 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për vërtetimin e identifikimit të 

përdoruesit; softuer kompjuterik për ofrimin e sigurisë dhe verifikimin e autenticitetit i cili 

u mundëson përdoruesve qasje të sigurt në aplikacione; softuer kompjuterik për krijimin, 

ruajtjen, transmetimin dhe enkriptimin e të dhënave  
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(210) KS/M/ 2017/853 

(220) 13/07/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation, 300 Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin në lavendari; preparate 

për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryese; sapune; parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/854 

(220) 13/07/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation, 300  

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

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin në lavendari; preparate 

për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryese; sapune; parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve  
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(210) KS/M/ 2017/855 

(220) 13/07/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation Park Avenue, New 

York, N.Y. 10022, United States of 

America, KS 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin në lavendari; preparate 

për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryese; sapune; parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/856 

(220) 13/07/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation, 300  

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

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin në lavendari; preparate 

për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryese; sapune; parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve  
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(210) KS/M/ 2017/857 

(220) 13/07/2017 

(731) “MAK Transport” Sh.p.k. 

Gracanicë-Peroc p.n.  049/946-644 

albion.ukaj@atlantikgroup.com, KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(540)  MAK Transport 

 

 
     

 

(511) 12  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/858 

(220) 13/07/2017 

(731) “MAK Transport” Sh.p.k. 

Gracanicë-Peroc p.n. 049/946-644 

albion.ukaj@atlantikgroup.com, KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.  

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/859 

(220) 14/07/2017 

(731) ,,WART – KOS,,L.L.C 

71317722/601683362Gjilan 

Rr,,Muhagjerve, 29, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet  e tyre,materjalet e ndertimit prej 

metali,mdertime te transportueshme prej metali,materjale prej metali per trase 

hekurudhore,kabell jo elektrike dhe tela prej metali të zakonshem,hekurishte copra të vogla 

prej metali,tuba prej metali te madhesive te ndryshme,kasaforta,mallera prej metali te 

zakonshme te pa perfshira  n eklasat e tjera,minerale  

7  Makinat (e përfshira në klasen 7),Makinat elektrike të kuzhinës për prerje,bluarje,presim 

ose hapje,etiketimi(makinat),grirje,makinat per qepje,makinat per centrim,makina per 

shpim,sharrim,makinat per saldim,makinat per paketim,makinat per larjen e enve,makinat 

per larje,vegla bujqesore,dhe vegla pe rpergaditjen  e kopshteve.  
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(210) KS/M/ 2017/860 

(220) 14/07/2017 

(731) Tommy Hilfiger Licensing B.V. 

Stadhouderskade 6 1054 ES Amsterdam 

The Netherlands, NL 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar dhe imitim i lekurës; lëkura të 

kafshëve; linjë e plotë e prodhimit të çantave; çanta sportive dhe atletike për të gjitha 

qëllimet; çanta për mbrëmje ; çanta për libra, çanta për mbartje (ngarkesë); çanta udhëtimi; 

çanta shpine; çanta dore; valixhe; çantë e vogël dore; valixhe e vogël; çanta udhëtimi; çanta 

shpine për kamping dhe çanta nga tekstili për pazar; çanta plazhi; çanta me rrota për pazar; 

çanta shkolle; çanta plastike për udhëtim; rripa për valixhe; çanta për mbrëmje; çanta të 

vogla dore pa rripa;  çanta udhëtimi që shiten të zbrazura; valixhe me rrota; kuleta të vogla 

për monedha; kuleta, kuleta xhepi; çanta për përdorim  nga të dyja anët (të dyanshme), 

çanta të vogla për monedha; këllëf për çelësa; këllëf lëkure për mbajtjen e kartelave të 

kreditit; këllëf të kombinuar për monedha dhe kartela të kreditit; këllëf për kartelë, këllëf 

kozmetike të zbrazura, këllëf dhe mbajtëse për produktet e kozmetikës; çanta për mbajtjen e 

pajisjeve për manikyr; çanta për mbajtjen e kozmetikës; ombrella, çadër dielli dhe shkop 

për ecje; kamxhik dhe shala kuajsh, rripa për kafshë; parzmore për kafshë; mbajtëse për 

kafshë; zbukurime lëkure për mobile; zorrë për të përgatitur suxhuk  

25  Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë dhe foshnje, domethënë, këmisha, këmisha golfi, 

bluza, bluza me mëngë të shkurta, bluza të thurura, xhupa, bluza, fanella nga tekstili i 

thurur, jaka golfi, pantallona të shkurta, pantallona të ngrohta elastike, kostume të ngrohta, 

xhaketë sportive, pallto sportive, pantallona, xhins (farmerka), funde, fustane, rroba 

dasmash (martese), kostume, pantallona të gjera, xhaketa pune, jelek, xhaketa, mantel, 

mantel shiu, gëzof me kapelë, kapelë e punuar nga një copë e trashë  lecke e leshtë e çarë 

në mes koke (ponchos - përdoret në Amerikën e jugut), rroba të ngrohta për not, kostum 

noti (bikine), pantallona të shkurta të ngrohta për meshkuj për not, pelerina, rroba rezistuese 

ndaj shiut, xhaketa rezistuese ndaj erës, rroba për vallëzim, konkretisht gete dhe rroba për 

balet, rroba gjumi, pizhame, rroba të banjës, kapela dushi, veshje e jashtme pa mëngë për 

priftërinjë – kur mbahet mesha (chasubles), ndrresa të brendshme, veshje të brendshme 

grash, pantallona të shkurta sportive, rripa brezi të punuar nga lëkura (për rroba), kollare; 

kapelë-helmetë, përkatësisht, kapela, kapela të leshta, kapelë e butë e sheshet, streha per 

kapela, shirita dekorativ (veshje), kufje të leshta të ngrohta për vesh, facoleta, shall, 

manshetë, pëlhurë për rroba; mbathje, këpucë gome, atlete, çorapë, çorapë deri në gju, 

artikuj trikotazhi, këpucë, çizme, këpucë plazhi, sandale, pantofla; dorashka (veshje); 

shirita të hollë-askia; ndrresa për foshnje për të porsalindur (veshje); brez, kostum  zhytjeje 

për skijim në ujë; shirit qe varet në krahun e majtë nga priftërinjtë (Maniples); kapelë uji; 

maska gjumi; veshje dasmash  

35  Shërbime të dyqaneve me pakicë dhe ndihmë bizneseve tregtare në lidhje me 

parfumerinë, kozmtikën, veshjet, këpucë, kapelë, mallra tekstili, mallra nga lekura ose 

imitim i lekurës, çanta, vath, stoli, orë, instrumentet horologjike dhe kronometrike, pajisje 

dhe artikuj për shtëpi; shërbimet e lartëcekura po ashtu në lidhje me franshizën; shërbime të 
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dyqaneve me pakicë nga kompanitë për porosi të drejtë për drejtë në internet (online) në 

fushën e veshjeve, parfumerisë, pajisjeve shtëpiake, kozmetikës, orë, stoli, vath, arkivim, 

kompakt disqe, shirita, video, libra, piktura arti, kartela, kalendare, afishe (postera), 

printime, libra të shtypura nga letra dhe më materiale që ngjiten, shërbime administrative 

lidhur me pëfundimin e marrëveshjeve të franshizës për parfumeri, kozmtikë, veshje, 

këpucë, kapelë, mallra tekstili, mallra nga lëkura ose imitim i lëkurës, çanta, vath, stoli, orë, 

instrumentet për matjen e kohës dhe kronometrike, pajisje dhe artikuj për shtëpi; sherbimet 

e lartëcekura po ashtu në lidhje me franshizën, ndihmesë për menaxhimin e bizneseve 

tregtare pjesë e franshizës; organizimi i panaireve tregtare për qëllime të reklamimit apo 

komerciale; reklamimi; funksionimi i zyrës; shërbimet e lartëcekura po ashtu të ofruata 

përmes internetit; prezantimi i produkteve në mediat për komunikim, për qëllime tregtare; 

administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; shërbime 

promovuese; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i eventeve për promovim; 

këshillime për menaxhimin e stafit; shërbime të alokimit për biznese; shërbime sekretarie; 

kontabilitet; makina me qera apo për shitje, kërkime sponsorizimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/861 

(220) 14/07/2017 

(731) Tommy Hilfiger Licensing B.V. 

Stadhouderskade 6 1054 ES Amsterdam 

The Netherlands, NL 

(740)  Hekuran RAMA 

Muharrem Fejza Rojal H-II/5, Prishtinë  
 

(540)  TOMMY JEANS 

 

 
     

 

(511) 18  Lëkurë e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar dhe imitim i lekurës; lëkura të 

kafshëve; linjë e plotë e prodhimit të çantave; çanta sportive dhe atletike për të gjitha 

qëllimet; çanta për mbrëmje ; çanta për libra, çanta për mbartje (ngarkesë); çanta udhëtimi; 

çanta shpine; çanta dore; valixhe; çantë e vogël dore; valixhe e vogël; çanta udhëtimi; çanta 

shpine për kamping dhe çanta nga tekstili për pazar; çanta plazhi; çanta me rrota për pazar; 

çanta shkolle; çanta plastike për udhëtim; rripa për valixhe; çanta për mbrëmje; çanta të 

vogla dore pa rripa;  çanta udhëtimi që shiten të zbrazura; valixhe me rrota; kuleta të vogla 

për monedha; kuleta, kuleta xhepi; çanta për përdorim  nga të dyja anët (të dyanshme), 

çanta të vogla për monedha; këllëf për çelësa; këllëf lëkure për mbajtjen e kartelave të 

kreditit; këllëf të kombinuar për monedha dhe kartela të kreditit; këllëf për kartelë, këllëf 

kozmetike të zbrazura, këllëf dhe mbajtëse për produktet e kozmetikës; çanta për mbajtjen e 

pajisjeve për manikyr; çanta për mbajtjen e kozmetikës; ombrella, çadër dielli dhe shkop 

për ecje; kamxhik dhe shala kuajsh, rripa për kafshë; parzmore për kafshë; mbajtëse për 

kafshë; zbukurime lëkure për mobile; zorrë për të përgatitur suxhuk  

25  Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë dhe foshnje, domethënë, këmisha, këmisha golfi, 

bluza, bluza me mëngë të shkurta, bluza të thurura, xhupa, bluza, fanella nga tekstili i 

thurur, jaka golfi, pantallona të shkurta, pantallona të ngrohta elastike, kostume të ngrohta, 

xhaketë sportive, pallto sportive, pantallona, xhins (farmerka), funde, fustane, rroba 

dasmash (martese), kostume, pantallona të gjera, xhaketa pune, jelek, xhaketa, mantel, 

mantel shiu, gëzof me kapelë, kapelë e punuar nga një copë e trashë  lecke e leshtë e çarë 

në mes koke (ponchos - përdoret në Amerikën e jugut), rroba të ngrohta për not, kostum 
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noti (bikine), pantallona të shkurta të ngrohta për meshkuj për not, pelerina, rroba rezistuese 

ndaj shiut, xhaketa rezistuese ndaj erës, rroba për vallëzim, konkretisht gete dhe rroba për 

balet, rroba gjumi, pizhame, rroba të banjës, kapela dushi, veshje e jashtme pa mëngë për 

priftërinjë – kur mbahet mesha (chasubles), ndrresa të brendshme, veshje të brendshme 

grash, pantallona të shkurta sportive, rripa brezi të punuar nga lëkura (për rroba), kollare; 

kapelë-helmetë, përkatësisht, kapela, kapela të leshta, kapelë e butë e sheshet, streha per 

kapela, shirita dekorativ (veshje), kufje të leshta të ngrohta për vesh, facoleta, shall, 

manshetë, pëlhurë për rroba; mbathje, këpucë gome, atlete, çorapë, çorapë deri në gju, 

artikuj trikotazhi, këpucë, çizme, këpucë plazhi, sandale, pantofla; dorashka (veshje); 

shirita të hollë-askia; ndrresa për foshnje për të porsalindur (veshje); brez, kostum  zhytjeje 

për skijim në ujë; shirit qe varet në krahun e majtë nga priftërinjtë (Maniples); kapelë uji; 

maska gjumi; veshje dasmash  

35  Shërbime të dyqaneve me pakicë dhe ndihmë bizneseve tregtare në lidhje me 

parfumerinë, kozmtikën, veshjet, këpucë, kapelë, mallra tekstili, mallra nga lekura ose 

imitim i lekurës, çanta, vath, stoli, orë, instrumentet horologjike dhe kronometrike, pajisje 

dhe artikuj për shtëpi; shërbimet e lartëcekura po ashtu në lidhje me franshizën; shërbime të 

dyqaneve me pakicë nga kompanitë për porosi të drejtë për drejtë në internet (online) në 

fushën e veshjeve, parfumerisë, pajisjeve shtëpiake, kozmetikës, orë, stoli, vath, arkivim, 

kompakt disqe, shirita, video, libra, piktura arti, kartela, kalendare, afishe (postera), 

printime, libra të shtypura nga letra dhe më materiale që ngjiten, shërbime administrative 

lidhur me pëfundimin e marrëveshjeve të franshizës për parfumeri, kozmtikë, veshje, 

këpucë, kapelë, mallra tekstili, mallra nga lëkura ose imitim i lëkurës, çanta, vath, stoli, orë, 

instrumentet për matjen e kohës dhe kronometrike, pajisje dhe artikuj për shtëpi; sherbimet 

e lartëcekura po ashtu në lidhje me franshizën, ndihmesë për menaxhimin e bizneseve 

tregtare pjesë e franshizës; organizimi i panaireve tregtare për qëllime të reklamimit apo 

komerciale; reklamimi; funksionimi i zyrës; shërbimet e lartëcekura po ashtu të ofruata 

përmes internetit; prezantimi i produkteve në mediat për komunikim, për qëllime tregtare; 

administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; shërbime 

promovuese; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i eventeve për promovim; 

këshillime për menaxhimin e stafit; shërbime të alokimit për biznese; shërbime sekretarie; 

kontabilitet; makina me qera apo për shitje, kërkime sponsorizimi. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/863 

(220) 14/07/2017 

(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2 – 18 61118 Bad Vilbel 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Preparatet  zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; pastrim, 

lustrim, preparatet fërkuese dhe gërryese; sapun; parfume, vajra esenciale, kozmetike, 

losion të flokëve (preparat i lëngët për përdorim në flokë) ; pastë dhëmbësh  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për qëllime mjekësore; barna ; 

ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; infant 

formula(ushqim i foshnjave në formë pluhuri) ; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; 

preparate diagnostike për qëllime mjekësore; allçi, materiale për fashim; materialet dentare 

për gjurmë; dyllë dentar; dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide; 

herbicide  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, aparate 

diagnostike për qëllime mjekësore, gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedike; 

materiale për qepje  

35  Reklama; menaxhim  biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shitje me 

shumicë dhe pakicë në lidhje me preparatet  zbardhuese dhe substancat tjera për përdorim 

në lavanderi; pastrim, lustrim, preparatet fërkuese dhe gërryese, sapun, parfume, vajra 

esenciale, kozmetike, losion të flokëve (preparat i lëngët për përdorim në flokë), pastë 

dhëmbësh; shitje me shumicë dhe pakicë në lidhje me preparatet farmaceutike dhe 

veterinare, preparatet sanitare për qëllime mjekësore, barna , ushqim diete dhe substancave 

të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar,  ushqim për foshnjat, shtesa dietike për 

njerëzit dhe kafshët,  preparate diagnostike për qëllime mjekësore; shitje me shumicë dhe 

pakicë në lidhje me allçi, materiale për fashim, materialet dentare për gjurmë, dyll dentar, 

dezinfektantët, preparatet për shkatërrimin e parazitëve, fungicidet; herbicidet; shitje me 

shumicë dhe pakicë në lidhje me aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare 

dhe veterinare, aparateve diagnostike për qëllime mjekësore, gjymtyrë artificiale, sy dhe 

dhëmbë; artikuj ortopedike; materiale për qepje, materiale të shtypura, materiale udhëzuese 

dhe mësimore (përveç aparateve)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/864 

(220) 17/07/2017 

(731) " BARISTAS - FOOD&SWEETS " 

SH.P.K Pronar: Bastri Hoti Bajram 

Kelmendi, Nr.1, 10000, Prishtine, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; miell dhe përgatitje nga drithërat; bukë, pasta 

dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë; erëza; akull; çamçakëz  

35  ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; reklamim; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; marketing   

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë).   
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(210) KS/M/ 2017/865 

(220) 17/07/2017 

(731) " BARISTAS - FOOD&SWEETS " 

SH.P.K. Pronar: Bastri Hoti Bajram 

Kelmendi, Nr.1, 10000, Prishtine, KS 

(740)  Xhafer Tahiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; miell dhe përgatitje nga drithërat; bukë, pasta 

dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë; erëza; akull; çamçakëz  

35  ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; reklamim; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; marketing   

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/866 

(220) 17/07/2017 

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

Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo 

mesto Slovenia, SI 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  SLEEPZONE 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/867 

(220) 18/07/2017 

(731) WYCON S.p.A. 

Piazza IV Novembre n. 4, I-20124 Milano, 

Italia, IT 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  WYCON 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë për trajtimin e trupit, përfshirë parfume; Parfume në trajtën e ngurtë 

(solide); Deodorante; Antiperspirantet [artikuj për tualetin]; Ujë kolonje; Ujë parfumi; 

Parfume lule (Bazat për -); Preparate për aromatizim të ajrit; Sapune; Sapune në trajtë të 

lëngshme; Sapune; Sapune për rruajtje; Sapune për djersitjet në këmbë; Sapune kundër 
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djersitjes; Sapunë deodorant; Sapun dezinfektues; Sapun mjekësor; Sapun për shkëlqimin e 

tekstilit; Shkumë për dush; Pastë për dhëmbë; Sprej për freskimin e frymëmarrjes; Rrip për 

freskimin e frymëmarrjes; Shpërlarës dental, jo mjekësor; Shampon; Shampon të thatë; 

Vajëra esenciale; Locione për flokë; Preparate për valëzim të përhershëm dhe vendosjen e 

flokëve; Xhel; Ngjyra për flokë; Pudër talk, për përdorim tualeti; Kremra për fytyrën; 

Kozmetikë për qerpikët; Kozmetikë për vetullat; Kremëra (Kozmetikë-); Ngjyrë për 

qerpikë (maskara); Lapsat për vetulla; Hije për kapakët e syrit; Lapsa kozmetikë; Paketat e 

fytyrës për qëllime tualeti; Të kuq buzësh; Bazë për grim (sherkë); Krem trupi; Llak për 

thonjë; Forcues të thonjve; Thonjë të rremë; Ngjitës artistik për thonjë; Prerës thonjësh; 

Ngjitës për aplikimin e thonjëve të rremë; Preparate për kujdesin e thonjëve; Ngjitës për 

vetullat e rreme, flokët dhe thonjtë; Ngjitës për aplikimin e thonjve të rreme dhe/ose 

qerpikëve; Preparate për heqjen e thonjve xhel; Lesh pambuku për qëllime kozmetike; 

Shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; Vajra dhe kremra për rrezitje dielli; Dyll 

(Depilator-); Dyll për mustaqe; Kozmetikë për kafshët; Krem për cizme; Sprej për flokë: 

Llak për thonjë; Sete kozmetike; Enë me lule të thara; Preparate për rrezitje dielli 

[kozmetikë-]; Banja [Preparate kozmetike për-]; Leukoplaste kozmetike që përmbajnë 

produkte të mbrojtjes nga dielli dhe produkte të përgjithshme të mbrojtjes nga dielli për 

lëkurën; Preparate spërkatëse për qëllime të sanitarisë personale ose deodorante [artikuj 

tualeti]; Preparate kozmetike për qëllime dobësimi; Kozmetikë për kujdesin e lëkurës; 

Depilatorët; Preparatet zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavandari; 

Preparete pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; Sapunët; Preparatet për pastrimin e 

trupit dhe kujdesit për bukurinë; Parfumeri dhe aroma; Kozmetikë; Kozmetikë për qëllime 

personale; Krem për kutikula; Vata kozmetike nga leshi i pambukut; Vata kozmetike; 

Dërrasa zmerili (gërryese); Shami letre e mbushur me locione kozmetike; Sprej uji mineral 

për qëllime kozmetike; Lecka të lagura të mbushura me locione kozmetike; Shami letre të 

mbushura me kozmetikë; Peshqir letre për duar të mbushura me kozmetikë; Largues 

kutikulash; Zbutësh kutikulash; Preparate pedikyri; Artikuj tualeti jo mjeksore; Preparate 

kozmetike për përdorim si ndihmues në dobësim; Parfumeri; Preparate për higjienën orale; 

Ngjitës për ngjitjen e flokëve të rreme; Ngjitës për qëllime kozmetike; Shkopinjë pambuku 

për qëllime kozmetike; Preparatet e pastrimit dhe aromat; Vajra esenciale dhe ekstrakte 

aromatike; Aromatizues shtëpiak; Preparate për pastrim dhe lustrim të lëkurës dhe 

këpucëve; Preparate për lavanderi; Preparate për pastrim të automjeteve; Ngjyrues për 

qëllime tualeti.   

35  Reklamimi, Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit; Punët e zyrës; Ofrimi i 

shërbimeve dhe ndihmës për shitësit me pakicë në sektorin e franshizës; Shitja me pakicë 

dhe shumicë në lidhje me preparatet kozmetike dhe bukurisë, parfume, aksesorë kozmetikë; 

syze, stoli, sahatëve dhe orëve, në fushën e veshjeve, çantave dhe aksesorëve të tyre, 

këpucë dhe aksesorë për to; Këto shërbime mund të sigurohen nëpërmjet shitoreve me 

pakicë, dyqaneve me shumicë, nëpërmjet katalogëve të porosive postare ose përmes 

mjeteve elektronike, nëpërmjet faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive; 

Asistencë e biznesit lidhur me krijimin e franshizës; Konsultimi dhe menaxhimi i biznesit 

lidhur me lançimin e produkteve të reja; Shërbime me pakicë në lidhje me stoli; Shërbimet 

me pakicë në lidhje me veshjen; Shërbime me pakicë në lidhje me artikujt e tualetit; 

Shërbimet me pakicë në lidhje me preparatet e pastrimit; Shërbime me pakicë në lidhje me 

pajisjet higjienike për njerëzit; Shërbimet me pakicë në lidhje me pajisjet e bukurisë për 

njerëzit; Shërbime me shumicë në lidhje me bizhuteritë; Shërbime me shumicë në lidhje me 
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artikujt e tualetit; Sherbime me shumice ne lidhje me artikujt e pastrimit; Sherbime me 

shumice ne lidhje me veshjen; Shërbime me shumicë në lidhje me pajisjet higjienike për 

njerëzit; Sherbime me shumice ne lidhje me pajisjet e bukurise per njeriun; Shërbime me 

shumicë në lidhje me çantat; Shërbimet e shitjes me pakicë me porosi të lidhura me 

aksesorët e veshjeve Shërbimet me pakicë lidhur me shitjen e veshjeve dhe aksesorëve të 

veshjeve; Shërbimet e shitjes me pakicë të dyqaneve të lidhura me shitjen e produkteve të 

bukurisë, tualetin, makineritë për përdorim shtëpiak, veglat dore, mallrat optike, pajisjet 

elektrike shtëpiake dhe elektronike; 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/868 

(220) 18/07/2017 

(300) 2017-144  15/02/2017  LI 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  HOMEPOD 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

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

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

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

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

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

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 
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virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

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

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

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

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

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

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

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

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

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

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

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 
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industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/869 

(220) 18/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  3D TOUCH 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

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

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

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

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

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

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

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

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 
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tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

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

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

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

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

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

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

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

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 
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dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/870 

(220) 18/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  LIGHTNING 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

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

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

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

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

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

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

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

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

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

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

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

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 
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transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

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

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

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

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 
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(210) KS/M/ 2017/871 

(220) 18/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  TOUCH ID 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

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

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

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

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

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

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

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

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

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

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

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

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

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 
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board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

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

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

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

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 
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(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

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

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

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

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

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

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

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

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 
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tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

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

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

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

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

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

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

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

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 
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dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/873 

(220) 18/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  LIVE PHOTOS 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

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

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

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

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

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

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

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

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

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

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

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

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 
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transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

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

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

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

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 
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(210) KS/M/ 2017/874 

(220) 18/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

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

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

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

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

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

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

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

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

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

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

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

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

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 
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board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

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

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

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

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 
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(210) KS/M/ 2017/875 

(220) 18/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  CARPLAY 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

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

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

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

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

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

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

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

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

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

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

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

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

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 
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telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

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

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

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

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 
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(210) KS/M/ 2017/876 

(220) 18/07/2017 

(731) “ULTRA COSMETICS” SH.P.K 

NRB: 70453840 Fsh. Vitomericë KK Pejë, 

KS 

(740)  Granit Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

(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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/877 

(220) 18/07/2017 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NESTEA 

 

 
     

 

(511) 30  Kafja, ekstrakte e kafesë, preparatet me bazë kafeje dhe pijet; kafe e ftohte; 

zëvendësuesit e kafesë, ekstraktet e zëvendësuesve të kafesë, preparatet dhe pijet më bazë 

të zëvendësuesve të kafesë; çikore (zëvendësuese e kafesë); çaj, ekstrakte çaji, preparate 

dhe pije me bazë çaji; çaj i ftohte; preparatet  me bazë malti (tharmi) për konsum njerëzor; 

kakao dhe preparate me bazë kakao dhe pije; çokollata, produkte çokollate, preparate me 

bazë çokollate dhe pije; bonbone, ëmbëlsirat, sheqerka të karamelizuar; ëmbëlsira prej 

sheqeri; sheqeri; çamçakëz; sheqer diabeti natyrore; produkte  buke, bukë, maja, pastë; 
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biskota, biskota te kombinuara me sheqer me shurup me fruta me çokollatë ose me arra, 

torte, vafel (ëmbëlsira me shtresa kremi te mbuluar shtrese te fort ), karamele me gjalpë, 

puding; akullore, akullore uji me fruta , sherbete, ëmbëlsira të ngrira, torte të ngrira 

,akullore të buta, jogurt të ngrirë; agjentë lidhës për të bërë akullore dhe / akullore uji me 

fruta dhe / ose sherbete dhe / ose ëmbëlsira të ngrira dhe / ose torte të ngrira dhe / ose 

akullore të buta dhe / ose jogurt të ngrirë; ushqime prej drithërave të thata për mëngjes, 

muesli (përzierje e drithërave ),  con flakes(copëza të vogla të holla misri ), ëmbëlsira prej 

drithërave me formë te drejtë, drithërat e gatshme për ngrënëje; preparatet e drithërave  

32  Ujë still, ujë flluskues ose ujë i gazuar, ujë i përpunuar, ujë burimi, ujë mineral,ujë me 

aromë, fruta- me aromë dhe pije me bazë frutash, lëngje frutash dhe perimesh, nektar, 

limonadë, soda bikarbon dhe pije tjera jo alkoolike, shurup, ekstrakte dhe esenca dhe 

preparate të tjera për të bërë pije jo alkoolike(përveç vajit esencial), pije të tharta, pije me 

bazë soje,pije me bazë malti (tharmi), pije isotonike  

 

  
 

(210) KS/M/ 2017/878 

(220) 19/07/2017 

(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Ulica Danica 5 Koprivnica, HR 

(740)  Hekuran RAMA, ZMP IP LLC 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  AGNIS 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte Farmaceutike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/879 

(220) 19/07/2017 

(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Ulica Danica 5 Koprivnica, HR 

(740)  Hekuran RAMA, ZMP IP LLC 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  BELODEX 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte Kozmetike.   

5  Produkte Farmaceutike.   

 
 

(210) KS/M/ 2017/880 

(220) 19/07/2017 

(731) Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtine 
 

(540)  РИБЛОЗЕЛ 
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(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e sindromeve të beta talasemisë 

dhe mielodisplastikës, sëmundjeve autoinflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të 

gjakut, kancerit, artritit, sëmundjeve muskuloskeletore dhe sëmundjeve të lëkurës në fushën 

e onkologjisë, imunologjisë dhe inflamacionit; preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për 

frenimin e citokinës; preparate farmaceutike që e rregullojnë sistemin e imunitetit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/881 

(220) 19/07/2017 

(731) Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtine 
 

(540)  RYBLOZEL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e sindromeve të beta talasemisë 

dhe mielodisplastikës, sëmundjeve autoinflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të 

gjakut, kancerit, artritit, sëmundjeve muskuloskeletore dhe sëmundjeve të lëkurës në fushën 

e onkologjisë, imunologjisë dhe inflamacionit; preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për 

frenimin e citokinës; preparate farmaceutike që e rregullojnë sistemin e imunitetit“.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/882 

(220) 19/07/2017 

(731) Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtine 
 

(540)  РЕБЛОЗИЛ 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e sindromeve të beta talasemisë 

dhe mielodisplastikës, sëmundjeve autoinflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të 

gjakut, kancerit, artritit, sëmundjeve muskuloskeletore dhe sëmundjeve të lëkurës në fushën 

e onkologjisë, imunologjisë dhe inflamacionit; preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për 

frenimin e citokinës; preparate farmaceutike që e rregullojnë sistemin e imunitetit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/883 

(220) 20/07/2017 

(300) M-17-559  18/05/2017  LV 

(731) Kalceks, Joint Stock company 

(Kalceks AS) 53, Krustpils Street, LV-1057, 

Riga, Latvia , LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 1  Substanca kimike, material kimike dhe preparate kimike, si dhe elemente natyrale, 

kemikale për përdorim në prodhimin e farmaceutikëve  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/884 

(220) 20/07/2017 

(731) Gilead Sciences Ireland UC IDA 

Business and Technology Park                

Carrigtohill, Co. Cork, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

Kodra e Diellit, Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  BIKTARVY 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/888 

(220) 21/07/2017 

(300) 302017000063078  08/06/2017  IT 

(731) GIULIO FIOCCHI S.p.A 

Via Santa Barbara, 4 – 23900 LECCO (LC) 

- ITALY , IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Kallëp prej metali  i plumbave për prodhimin e pjesës se poshtme kapsollës-fishek; 

unaza metalike dhe bulona me unazë; kasa siguruese për pistoleta; kasa siguruese; kasaforta 

për municion; kuti për municion; kutia siguruese    

13  Pushkët me dy tyta dhe pushkët; pistoleta; municion; saçme; predha; armë zjarri; armë 

zjarri për gjah; armë sportive; eksploziv; granata me siguresa kohore; jo pajisje xhepi 

vdekjeprurëse për qëllime të mbrojtjes personale; saçme; plumba; plumba për pushkë 

ajrore; kuti dhe mbështjellëse për plumba; gëzhojë dhe  kapak për armë zjarri; shirit krahu 

për armë zjarri; shirit krahu; kabinat plasëse; teleskopët rezervë të reflektorëve për armë 

zjarri; rripa me municioni për armët automatike të zjarrit; rripa special me municion; kilota 

për armë zjarri; aparatura për mbushjen e rripave të municionit  me fishekë; gëzhojë e 

plumbave; aparaturat për mbushjen e fishekëve; mbajtës e fishekëve; brusha për pastrimin e 

armëve të zjarrit; kapele shpërthyese, përveç lodrave; priza shpërthyese; shpërthyesit; armë 

zjarri me pamje; siguresat ndezëse të eksploziveve; platformat qitëse; siguresa eksplozivi, 

për përdorim në mina; armë me tyt; çantë  e armëve; kondak të armëve; çekiçi goditës i 

armëve dhe i pushkëve; zvogëluesit e zhurmës për armë; bri për barut; mbushësit paraprak 

(siguresë); pasqyra  shikimi për armë dhe pushkë; dylbi, përveç dylbive teleskopi, për armë 

zjarri; dylbi, përveç dylbive teleskopi; raketat sinjalizuese me ndriçim; spërkatësi  për 

qëllime të mbrojtjes personale; armët me gaz për lotsjellës; mbrojtësit e këmbëza për armë 



Buletini Zyrtar Nr. 64 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

90 

 

dhe pushkë; trunionsa(pajisje lëvizëse për mbështetje)  për armët e rënda; çanta për armë  

 

18  Çanta; Çanta dore; valixhe e vogël; valixhe për udhëtim; veshje prej rripave; Çanta prej 

lëkure (çanta dore ); Çanta lëkure; kuletë; valixhe për atashe; valixhe rrobash me rrotë dhe 

mbajtëse; çantë  e çelësave; ulëse prej lëkure; pako sporti; çantë sporti; mbajtëse për veshje 

sportive; të gjitha llojet e çantave për qëllime sportive; ombrellë; bastun për ecje; valixhe 

për atashe; valixhe për atashe prej lëkure.   

  

25  Veshje, këpucë, kapelë;veshje  sporti;veshje të brendshme;pizhame;veshje 

nate;doreza;rrobat e detit;veshje e imituara prej lëkure;rripa (veshje);çorapë;kravatë;peshqir 

tekstili;çizme sporti;shami (shall).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/889 

(220) 21/07/2017 

(300) 302017000020228  22/02/2017  IT 

(731) GIULIO FIOCCHI S.p.A 

Via Santa Barbara, 4 – 23900 LECCO (LC) 

- ITALY , IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Kallëp prej metali  i plumbave për prodhimin e pjesës se poshtme kapsollës-fishek; 

unaza metalike dhe bulona me unazë; kasa siguruese për pistoleta; kasa siguruese; kasaforta 

për municion; kuti për municion; kutia siguruese  

13  Pushkët me dy tyta dhe pushkët; pistoleta; municion; saçme; predha; armë zjarri; armë 

zjarri për gjah; armë sportive; eksploziv; granata me siguresa kohore; jo pajisje xhepi 

vdekjeprurëse për qëllime të mbrojtjes personale; saçme; plumba; plumba për pushkë 

ajrore; kuti dhe mbështjellëse për plumba; gëzhojë dhe  kapak për armë zjarri; shirit krahu 

për armë zjarri; shirit krahu; kabinat plasëse; teleskopët rezervë të reflektorëve për armë 

zjarri; rripa me municioni për armët automatike të zjarrit; rripa special me municion; kilota 

për armë zjarri; aparatura për mbushjen e rripave të municionit  me fishekë; gëzhojë e 

plumbave; aparaturat për mbushjen e fishekëve; mbajtës e fishekëve; brusha për pastrimin e 

armëve të zjarrit; kapele shpërthyese, përveç lodrave; priza shpërthyese; shpërthyesit; armë 

zjarri me pamje; siguresat ndezëse të eksploziveve; platformat qitëse; siguresa eksplozivi, 

për përdorim në mina; armë me tyt; çantë  e armëve; kondak të armëve; çekiçi goditës i 

armëve dhe i pushkëve; zvogëluesit e zhurmës për armë; bri për barut; mbushësit paraprak 

(siguresë); pasqyra  shikimi për armë dhe pushkë; dylbi, përveç dylbive teleskopi, për armë 

zjarri; dylbi, përveç dylbive teleskopi; raketat sinjalizuese me ndriçim; spërkatësi  për 

qëllime të mbrojtjes personale; armët me gaz për lotsjellës; mbrojtësit e këmbëza për armë 
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dhe pushkë; trunionsa(pajisje lëvizëse për mbështetje)  për armët e rënda; çanta për armë      

18  Çanta; Çanta dore; valixhe e vogël; valixhe për udhëtim; veshje prej rripave; Çanta prej 

lëkure (çanta dore ); Çanta lëkure; kuletë; valixhe për atashe; valixhe rrobash me rrotë dhe 

mbajtëse; çantë  e çelësave; ulëse prej lëkure; pako sporti; çantë sporti; mbajtëse për veshje 

sportive; të gjitha llojet e çantave për qëllime sportive; ombrellë; bastun për ecje; valixhe 

për atashe; valixhe për atashe prej lëkure  

25  Veshje, këpucë, kapelë; veshje  sporti;veshje të brendshme; pizhame; veshje nate; 

doreza; rrobat e detit; veshje e imituara prej lëkure; rripa (veshje); çorapë; kravatë; peshqir 

tekstili; çizme sporti; shami (shall).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/890 

(220) 21/07/2017 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  INFINISSIMA 

 

 
     

 

(511) 11  Aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, pijeve të ftohta, dhe pijeve të 

frigoriferit; makina elektrike të kafesë, bërsitë elektrik të kafesë dhe aparate për përgatitjen 

e kafesë me filtra; pjesë dhe komponentët për të gjitha mallrat e lartpërmendura  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/891 

(220) 21/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  MACBOOK AIR 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë, kompjuterë notbuk (fletëshënues), harduer kompjuterik, softuerë 

kompjuterik i sistemit operativ, pajisje periferike të kompjuterit.  
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(210) KS/M/ 2017/892 

(220) 21/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  TRUE TONE 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente optike, gjegjësisht blica për kamera; video incizues 

dixhital; kamera; softuer kompjuterik për krijim, përpunim, nxjerrje, kodim, dekodim, 

shfaqje, ruajtje dhe organizim të grafikës, imazheve, videove dhe përmbajtjes tjetër 

multimediale; softuer kompjuterik për përdorim në pajisje elektronike mobile portative dhe 

elektronikë tjetër pë konsumatorë, gjegjësisht softuer kompjuterik për të operuar me kamera 

video dhe statike me fotografi me blic dhe/apo karakteristika të ndriçimit artificial që 

përmbajnë ato; ekrane për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, dhe audio e video pllejerë 

si dhe incizues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/893 

(220) 21/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  GARAGEBAND 

 

 
     

 

(511) 9  Softuerë kompjuterikë; softuerë kompjuterik për prodhim të tingujve digjital dhe 

audio, procesimin dhe editimin; softuerë kompjuterik për notimin dhe aranzhimin e 

muzikës; softuerë kompjuterik për krijimin, kompozimin dhe autorizimin e muzikës; 

softuerë kompjuterik për shkrimin, incizimin, editimin dhe përzierjen e muzikës dhe 

tingujve; softuerë kompjuterik për procesimin e dosjeve digjitale të muzikës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/894 

(220) 21/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  PAGES 

 

 
     

 

(511) 9  Softuerë kompjuterik, programe kompjuterike për krijimin, editimin, dhe shtypjen 

e dokumenteve të përbëra nga tekstet dhe grafikët si dhe programe të shërbimeve për 

përdorim ndaj tyre; softuerë për përdorim në procesimin e fjalëve, postë elektronike, 

publikim përmes sistemit desktop; editimi i imazheve, krijimi i grafikëve dhe editimi, 
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vizatimi, dizajnimi dhe draftimi me ndihmën e kompjuterit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/895 

(220) 21/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  KEYNOTE 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për prezantimin e grafikës, gjegjësisht 

softuer për gjenerimin, ruajtjen, rikthimin, manipuliminm transmetimin dhe ndryshimin e 

teksteve dhe gragikës për përdorim në prezantime; softuer kompjuterik ndërveprues për 

përdorim në krjimin, shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin, pranimin, përpunimin, 

nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e të dhënave duke 

përfshirë ato audio, video dhe të dhënave multimediale; programe për ruajtjen e të dhënave; 

softuer kompjuterik për multimedia; programe kompjuterike për prodhimin e ndihmesave të 

cilat përcjellin prezantimet duke përfshirë grafikën, tekstin narrativ apo efekteve audio  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/896 

(220) 21/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  LOGIC PRO 

 

 
     

 

(511) 9  Softuerë kompjuterik për prodhim audio digjital, procesim dhe editim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/897 

(220) 21/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  IMOVIE 

 

 
     

 

(511) 9  Softuerë kompjuterik, softuerë kompjuterik për kompresimin dhe dekompresimin e 

mediave digjitale; softuerë kompjuterik që përdoret për editimin e videove; aparate për 

editimin e  videove; softuerë kompjuterik që përdoret për krijimin e fonteve dhe titrave për 

filma, video, si dhe multimedia; paisje telekomunikimi dhe aparate për shëndrrimin e 

filmave dhe videove në programe interaktive dhe të kompresuara në mënyrë digjitale;  

softuerë kompjuterik për kontrollimin e operimin e paisjeve audio dhe video; softuerë 

kompjuterik për shikimin, kerkimin, dhe lëshimin e mediave të para-incizuara; softuerë 
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kompjuterik për shikimin, kerkimin, dhe shikimin e imazheve grafike;  

softuerë kompjuterik për krijimin, editimin, procesimin, organizimin, importimin, 

eksportimin, dhe dekodimin e videove, filmave, filmave (filma me fotografi levizese), 

softuerë kompjuterik për krijimin, editimin, procesimin, organizimin, importimin, 

eksportimin, dhe dekodimin e përmbajtjeve audio, muzikore dhe zanore; softuerë 

kompjuterik për krijimin, editimin e animacioneve digjitale, grafike dhe efekteve special; 

softuerë kompjuterik për përmirësimin e ngjyrave të përmbajtjeve me video dhe 

multimedia; softuerë kompjuterik për krijimin, procesimin, eksportimin, dhe dekodimin e 

mediave digjitale 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/898 

(220) 24/07/2017 

(731) ,,Burimi-AG’’ Avni Gashi 

K.postar23000 Suharek Rr.wilsoni. nr.26, 

KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrat, ujëat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

Frutash dhe lëng frutash, shurupet dhe pergaditjet tjera për prodhimn e pijeve 

freskuse 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/899 

(220) 24/07/2017 

(731) ,,Burimi-AG’’ Avni Gashi 

K.postar23000 Suharek Rr.wilsoni. nr.26, 

KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrat, ujëat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

Frutash dhe lëng frutash, shurupet dhe pergaditjet tjera për prodhimn e pijeve 

freskuse 

  

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 64 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

95 

 

 

(210) KS/M/ 2017/900 

(220) 24/07/2017 

(731) ,,Burimi-AG’’ Avni Gashi 

K.postar23000 Suharek Rr.wilsoni. nr.26, 

KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrat, ujëat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

Frutash dhe lëng frutash, shurupet dhe pergaditjet tjera për prodhimn e pijeve 

freskuse 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/901 

(220) 24/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  NUMBERS 

 

 
     

 

(511) 9  Softuerë kompjuterik; softuerë kompjuterik për krijimin e tabelave, raporteve 

tabelare, grafikëve dhe skicave, dhe për organizimin dhe analizimin e të dhënave, për 

përdorim në shtëpi, edukim, biznes, dhe zhvillim; softuerë kompjuterik për menaxhimin e 

bazës së të dhënave; softuerë kompjuterik për menaxhimin e informacioneve personale; 

softuerë për sinkronizimin e të dhënave për telefonat mobil, kompjuterët tablet, 

kompjuterët, pajisjet elektronike dixhitale që mund të mbahen me dorë dhe mund të vishen; 

softuerë kompjuterik interaktiv; programe për ruajtjen e të dhënave; softuerë kompjuterik 

multimedial  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/902 

(220) 24/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  FACETIME 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; softuerë kompjuterik; softuer kompjuterik për sigurimin e 

komunikimit të integruar me rrjete kompjuterike globale; softuerë kompjuterik për 

telefoninë video; softuerë kompjuterik për transmetimin e zërit, të dhënave dhe imazheve 

në mes stacioneve fikse ose të largëta dhe pajisjeve; pajisje elektronike dixhitale mobile që 
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mbahen me dorë të përdorura si telefon, kompjuterë me dorë, pllejerë audio dhe video, 

kamera, video kamera, asistent personal dixhital, organizues elektronik dhe fletore 

(notepad) elektronike, dhe që përdoren për të hyrë në internet, postë elektronike dhe të 

dhëna të tjera dixhitale; kamera; video kamera  

38  Shërbimet e komunikimit, gjegjësisht transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, 

audiove dhe videove përmes rrjeteve të komunikimit pa tela, si dhe Internetit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/903 

(220) 24/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  IWORK 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik, gjegjësisht softuer për krijimin e 

tabelave, raporteve, grafikës dhe diagrameve, si dhe për organizimin dhe analizimin e të 

dhënave dhe softuer kompjuterik për procesimin e punës; softuer kompjuterik për krijimin 

dhe për shfaqjen e prezantimeve duke përfshirë tekstin dhe grafikën; softuer kompjuterik 

për përdorim në krjimin, shkarkimin, transmetimin, pranimin, përpunimin, nxjerrjen, 

kodimin, dekodimin, luajtjen (përsëritjen), sinkronizimin, ruajtjen dhe organizimin e të 

dhënave audio, video dhe të imazheve jolëvizëse; programe kompjuterike për menaxhimin 

e informatave personale; softuer për menaxhimin e bazave të të dhënave; softuer për 

sinkronimizimin e bazave të të dhënave; programe kompjuterike për qasjen, shfletimin dhe 

kërkimin e databazave online; softuer dhe firmuer (softuer permanent i programuar në 

ROM) kompjuterik për programe të sistemeve operative; programe për sinkronizimin e të 

dhënave, dhe programe për veglat e krijimit të aplikacioneve; softuer për sinkronizimin e të 

dhënave mes një stacioni apo pajisje në largësi dhe një stacioni apo pajisje të fiksuar; 

softuer kompjuterik për përdorim në krijimin, shkarkimin, transmetimin, pranimin, 

përpunimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, luajtjen (përsëritjen), ruajtjen dhe organizimin 

e të dhënave audio, video dhe të imazheve jolëvizëse; softuer kompjutërik për multimedia  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/904 

(220) 24/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  APP STORE 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për krijimin, shkarkimin, transmetimin, 

pranimin, përpunimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e 

teksteve, grafikës, imazheve, audio dosjeve, video dosjeve, lojrave elektronike, dhe 

publikimeve elektronike; softuer kompjuterik të aplikacioneve për telefona mobil, media 

pllejerë portativ, dhe kompjuter që mbahen në dorë; softuer kompjuterik për përdorim në 
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kërkim, rishikim, blerje, dhe shkarkim të lojrave elektronike dhe aplikacioneve softuerike; 

softuer për sinkronizimin e të dhënave; softuer kompjuterik për krijimin e aplikacioneve; 

programe kompjuterike për menaxhimin e informatave personale; softuer për menaxhimin e 

bazave të të dhënave; softuer për njohjen e shkronjave; softuer për postë elektronike dhe 

dërgim-pranim të mesazheve; softuer për telefona mobil; programe kompjuterike për 

qasjen, shfletimin dhe kërkimin e databazave online  

35  Shërbime të shitoreve me pakicë të cilat përmbajnë softuer kompjuterik të ofruar 

përmes internetit dhe rrjeteve tjera të komunikimeve kompjuterike dhe elektronike; 

shërbime të shitoreve me pakicë të cilat përmbajnë softuer kompjuterik për përdorim në 

pajisje elektronike dixhitale mobile që mbahen në dorë dhe elektronikë tjetër e destinuar 

për konsumatorë  

42  Mirëmbajtje, riparim dhe përditësim të softuerit kompjuterik; ofrime të një faqe 

interneti që përmbanë informata teknike lidhur me softuerin e ofruar kompjuterik; shërbime 

të konsulencës lidhur me softuerin kompjuterik; shërbime të mbështetjes teknike, 

gjegjësisht eliminimin e problemeve në natyrën e diagnostifikimit dhe riparimit të 

problemeve të softuerit kompjuterik; shërbime kompjuterike, gjegjësisht ofrime të 

makinave të kërkimit për grumbullimin e të dhënave përmes rrjeteve elektronike të 

komunikimit; ofrime të përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pa-

shkarkueshëm që u mundëson përdorueshme që të programojne, organizojnë dhe qasen 

përmbajtjes audio, video, teksteve dhe përmbajtjes multimediale si dhe programe të 

softuerit kompjuterik të palëve të treta; shërbime të internetit, gjegjësisht krijimin e 

indekseve të informatave, faqeve dhe burimeve tjera të disponueshme për tjerët në rrjetet 

kompjuterike globale; kërkim dhe rigjetje për tjerët të informatave, faqeve, dhe burimeve 

tjera të disponueshme në rrjetet kompjuterike globale dhe rrjetet tjera elektronike të 

komunikimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/905 

(220) 24/07/2017 

(731) Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtine 
 

(540)  REBLOZYL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e sindromeve të beta talasemisë 

dhe mielodisplastikës, sëmundjeve autoinflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të 

gjakut, kancerit, artritit, sëmundjeve muskuloskeletore dhe sëmundjeve të lëkurës në fushën 

e onkologjisë, imunologjisë dhe inflamacionit; preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për 

frenimin e citokinës; preparate farmaceutike që e rregullojnë sistemin e imunitetit  
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(210) KS/M/ 2017/906 

(220) 24/07/2017 

(300) 1059340  24/01/2017  NZ 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

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

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

të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të aktiviteteve që 

mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues elektronik të librave; 

softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo 

kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

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

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

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

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora 

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

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

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

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

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optic; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në board për automjete motorike, gjegjëisht panele 
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kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

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

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

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

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

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

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

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete; aarme, sensor alarmi dhe sisteme 

monitoruese të alarmit; sisteme të sigurimit dhe mbikqyrjes së ndërtesave; detektorë të 

tymit dhe monoksidit të karbonit; termostat, monitor, senzorë, dhe kontrollues për 

freskimin e ajrit, ngrohjen dhe pajisjeve dhe sistemeve ventiluese; bllokada elektrike dhe 

elektronike të dyerve dhe dritareve; telekomanda për hapjen dhe mbylljen e dyerve të 

garazhave; hapës të perdeve, perdeve hijëzuese, hijeve të dritareve dhe roletave; kontrollues 
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të ndricimit; prizë elektrike; cëlësa elektrik dhe elektronik.   

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, ftohje, ajrosje të ajrit, lagështim, kundër lagështisë, 

ventilim, pregatitje të ushqimit, ftohje, larje, tharje, hidraulike, furnizim më ujë, dhe për 

qëllime sanitare; llambë për ndriçim, instalime të ndriqimit dhe llamba; stufë, ngrohëse, 

ngrohëse të ujit, lagështues, aparate kundër lagështisë, kondicioner ajri, fem elektrik dhe 

paisje për zjarr; furrë për pregatitje të ushqimit, stufë, furrë dhe tosterë; frigorifer dhe friz; 

enëlarëse; rrobalarëse dhe tharëse; gypa të ngrohtë, gypa për banjo, tush dhe lavaman, si 

dhe paisje për artikuj të tillë  

37  Shërbime instalimi, mirëmbajtje, konsultim dhe shërbime të përkrahjes teknike lidhur 

me ndriçimin, ajrosjen e ajrit, ventilimin, ngrohjen, alarmin, sigurimin, mbikqyrjen, si dhe 

paisje automatike për shtepi, për kontroll, dhe sisteme  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike qe kanë të bëjnë me hulumtimin e dizajnin; 

analiza industriale si dhe shërbime hulumtimi; programim kompjuterik; dizajnimi dhe 

zhvillimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterik;  dizajnimi  dhe zhvillimi si dhe 

mirëmbajtja e softuerit të kompjuterit pronar në fushën e natyrës së gjuhës, fjalimeve, 

folësve, gjuhës, njohjes së zërit si dhe për njohjen e zërit me shtypje; marrja me qera e 

aparateve dhe paisjeve të harduerëve dhe softuerëve kompjuterik; shërbime këshillimi dhe 

përkrahje për harduerë dhe softuerëve kompjuterik, shërbime këshillimi për zhvillimin e 

sistemeve kompjuterike; databazave dhe aplikacioneve; ofrimi I harduerëve apo softuerëve 

kompjuterik për informata online; krijimi i webfaqeve; shërbime dizajni dhe mirëmbajtje; 

shërbime për hosting të webfaqeve; ofrimin e shërbimeve për aplikacione (ASP) qe kanë të 

bëjnë me hosting të aplikacioneve të softuerëve kompjuterik për të tjerët; ofrimin e 

shërbimeve për aplikacione (ASP) qe kanë të bëjnë me softuerë për krijimin, autorësinë, 

distribuimin, shkarkimin, transmetimin, pranimin, paraqitjen, editimin, ekstraktimin, 

kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e tekstit; grafikëve, imazheve, 

audio, video si dhe përmbajtjeve multimedia; si dhe publikime elektronike, ofrimin e 

shërbimeve për aplikacione (ASP) që kanë të bëjnë me softuerë për përdorim në lidhje me 

softuerët që përdoren për njohje të zërit, si dhe aplikacione softuerike për mundësimin e 

zërit; ofrimi I softuerëve online që nuk mund të shkarkohen; ofrimi I paisjeve kërkuesë për 

nxjerrjen e të dhënave nëpërmjet internetit si dhe rrjeteve tjera komunikuese elektronike; 

krjimi I indekseve për informata online; webfaqe dhe burime tjera online që mund të 

gjinden në rrjetin global të kompjuterëve për të tjerët; shërbime elektronike për ruajtjen e të 

dhënave; shërbime online për rrjetëzim social; ofrimi I webfaqes për rrjetëzim social; 

shërbime kartografike dhe hartografike; shërbime informimi, këshillimi dhe konsulence 

lidhur me të gjitha të lartëcekurat. 
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(511) 35  "Shërbimet e shitjes me pakicë (duke përfshirë shërbimet e shitjes me pakicë 

përmes postës elektronike - internetit) dhe shërbimet me shumicë (duke përfshirë shërbimet 

më shumicë përmes postës elektronike - internetit) në lidhje me Kimikatet për perdorim në 

industri, shkence dhe fotografi, po ashtu në agrikulture, hortikulture dhe pylltari; rrëshirë 

artificiale e papërpunuar (një leng që nxirret nga pemet, posaçërisht pishat), plastike e 

papërpunuar; pleh organik-kafshësh; përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje 

dhe saldim; lëndë kimike për ruatjejen e ushqimieve; preparate për rrezitje; ngjitëse për 

perdorim në industri; Piktura, bojra, llaqe; mbrojtës kundër ndryshkut dhe kundër dëmtimit 

të drurit; ngyra për ngyrosje; acid; rrëshirë natyrore e papërpunuara; metale në form të 

fleteve metakile dhe pluhuri për përdorim në pikturim; dekorim, shtypje dhe art; Preparate 

për zbardhim dhe substancat e tjera për përdorimin në lavanderi; preparate për fërkim dhe 

gërryerje, pastrim dhe shkëlqim; sapun jo mjekësor; parfumeri; vajra esenciale; kozmetikë 

jo mjeksore; losione për flokë, jo mjeksore; pasta dhëmbësh, jo mjeksore; vajra dhe 

yndyrna industriale; lubrifikantë; lëndë përbërese për thithjen e pluhurit, lageshtisë; 

karburant (përfshirë ato për motorët e shpejt) dhe ndriçues; qirinjë dhe fitil për ndriçim; 

preparate mjeksore, farmaceutike veterinare, preparate sanitare për qellime mjeksore; lëndë 

(substanca) dietike të përshtatura për përdorim në mjeksi dhe veterinari, ushqim për 

foshnjat; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; leukoplast, materiale për paketim; material  

për mbushjen e dhëmbit, dyll dentar; preparate dezinfektuese; përbërës për shkatërrimin e 

parazitëve, fungjicideve dhe herbicideve; Metale të zakonshme dhe aliazhet (përbëresit) e 

tyre, minerale, materiale metalike për ndertim dhe konstruksion, ndërtesat të 

transportueshme prej metali, kabllot dhe telat jo elektrike te metaleve të zakonshme; pjese  

të vogla të pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; kasafortë; 

Makinat dhe veglat për makina; motorët dhe lokomotivat (përveç automjeteve tokësore); 

pjese përbërese, transmetuese dhe lidhese te makinave (me përjashtim të mjeteve tokësore); 

mjetet bujqësore të ndryshme, përveç atyre që operrojne me dorë; inkubatorët për vezë; 

makina automatike për shitje të gjërave; vegla dore dhe pajisje (me dorë); takëm (set); 

armët anësore; brisqe; Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrolliin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, shirita dhe mjete tjera mediale për 

regjistrim; mekanizma dhe aparatura për operimin e monedhave, regjister për modedha, 

makina llogartese, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, softuer për kompjuter, 

aparatet për shuarjen e zjarrit; Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare 

dhe veterinare; Gjymtyrët artificiale, sytë artificial dhe dhëmbët artificial; artikuj 

ortopedikë; materiale për qepjen e plagëve; pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura 

për personat me aftësi të kufizuara; aparatura per masazhim; aparatura, pajisje dhe artikuj 

per kujdesin e foshnjave; aparatura, pajisje dhe artikuj për aktivitete seksuale; mjete për 

ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, furnizim me uje, dhe 

qellime sanitare; Armët e zjarrit; municione dhe predha; eksplozivë; fishekzjarre; Metalet e 

çmuara dhe aliazhet e tyre; stoli të çmuara, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

instrumentet horologjike dhe kronometrike; Instrumente muzikore; Leter dhe karton; 

materiale të shtypura; materiale libralidhëse; fotografi; artikuj për shkrim dhe artikuj për 

zyre, perveç mobolljeve; ngjitës për letër shkrimi ose perdorim shtepiake; materiale për 
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artist dhe vizatime; brusha për pikturim; materiale mesimore për mesimdhenie, fletë  

plastike, fleta të holla për mbeshtjellje dhe paketim; printimi i shkronjave, printimi i 

kallëpeve;  Gome e papërpunuar dhe e gjysëm e përpunuar, gome e perzier me plastike 

(gutta-percha), kauçuk, asbest, mikë (gjendet në gure grniti) dhe artikuj të bërë nga këto 

materiale; plastika dhe rrëshirat në formë të nxjerrur për t'u përdorur në prodhim; paketim, 

mbrojtje dhe izolim të materialeve; tuba, gypa, elastik dhe tuba gome elastike, jo nga 

metalet; lekurë dhe imitimi i lekurës; lekurë dhe gezof te kafsheve; valixhe dhe çanta 

mbartëse; ombrella dhe çadra dielli; bostun; kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; qafore, 

zinxhire dhe veshje për kafshe; Materiale ndertimore (jo metalike); tuba jo-metalikë të 

ngurtë për ndërtim; asfalt; katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo metalike; 

Monumente, jo prej metali; Mobilje, pasqyra, korniza për fotografi; kontejnerë, jo prej 

metali, për ruajtje ose transport; kocka të paperpunuara ose gjysmë të perpunuar, bri, kocka 

të balenës ose perla; guaska; llullë (për të tymosur duhan); amber i verdhë (gur i çmuar); 

Enë shtëpiake apo enë kuzhine dhe kuti (kontejnerë); krehër dhe sfungjer; brushat, me 

përjashtim të brushave për pikturim; materiale për brusha; artikuj për qëllime pastrimi; 

xhama të papërpunuar ose gjysëm të përpunuar, përveç xhamave të ndërtimit; qelq, 

porcelani dhe enë prej argjile; Litar dhe fill; rrjeta; tenda dhe çadra; tenda tekstili ose nga 

materiali sintetik; vela; thasë për transport dhe ruajtjen e materialeve në sasi të medha; 

mbushje, mbroje (kallef) dhe material mbushjeje, perveç letrës, kartonit, gomës ose 

prastikes; Tekstil dhe zevendesues të tekstilit; çarçaf për shtepi; perde nga tekstili apo 

plastika; Veshje, këpucë, kapela; Dantella (lidhëse) dhe qëndisje, shirita dhe gërsheta; 

pulla; grepa, karficë dhe gjilpëra; lule artificiale; dekorime për flokë; flokë artificiale; 

Qilima, sixhade, copa të vogla të qilimave; Linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; tapeta muri (jo tekstile); Lojëra, lodra dhe gjera të tjera për të 

luajtur; aparate për video lojëra; artikuj sportiv dhe për gjimnastike; Dekorime për pemën e 

Krishtlindjes; Mish, peshk, pulë dhe kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë, reçel, kompot; vezë; Qumësht dhe 

produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore; xhelatinë, reçel, komposto; vezë; 

qumësht; produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore; kafe, çaj, kakao, kafe 

artificiale; oriz, tapioka dhe sagu; miell dhe produkte nga drithërat; bukë; pasta dhe 

ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjalte, sirup; tharm, sodë për ushqim; krip, mustardë; uthull, 

salcë (me erëza); erëza, akull; Lëndë e parë dhe produktet e papërpunuara bujqësore, ujore, 

të kopshtarisë dhe pyjore; Lëndë e parë dhe produktet e papërpunuara të drithërave dhe 

farave; pem dhe perime të fresketa, barishte të fresketa; bimë natyrore dhe lule; fidane dhe 

fara për mbjellje; kafshët e gjalla; ushqime dhe pije për kafshët; maltë; Birra; ujrat minerale 

dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe 

preparate të tjera për të përgatitur pije; Pije alkoolike (përveç birrave); Duhani; produkte 

për duhanpirës; shkrepsa; Reklamat, menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione 

të zyres.“  

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

41  Edukim, ofrimi i trajnimeve, argëtim, aktivitete sportive dhe kulturore.   

43  Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm  
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(511) 35  Shërbimet e shitjes me pakicë (duke përfshirë shërbimet e shitjes me pakicë 

përmes postës elektronike - internetit) dhe shërbimet me shumicë (duke përfshirë shërbimet 

më shumicë përmes postës elektronike - internetit) në lidhje me Kimikatet për perdorim në 

industri, shkence dhe fotografi, po ashtu në agrikulture, hortikulture dhe pylltari; rrëshirë 

artificiale e papërpunuar (një leng që nxirret nga pemet, posaçërisht pishat), plastike e 

papërpunuar; pleh organik-kafshësh; përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje 

dhe saldim; lëndë kimike për ruatjejen e ushqimieve; preparate për rrezitje; ngjitëse për 

perdorim në industri; Piktura, bojra, llaqe; mbrojtës kundër ndryshkut dhe kundër dëmtimit 

të drurit; ngyra për ngyrosje; acid; rrëshirë natyrore e papërpunuara; metale në form të 

fleteve metakile dhe pluhuri për përdorim në pikturim; dekorim, shtypje dhe art; Preparate 

për zbardhim dhe substancat e tjera për përdorimin në lavanderi; preparate për fërkim dhe 

gërryerje, pastrim dhe shkëlqim; sapun jo mjekësor; parfumeri; vajra esenciale; kozmetikë 

jo mjeksore; losione për flokë, jo mjeksore; pasta dhëmbësh, jo mjeksore; vajra dhe 

yndyrna industriale; lubrifikantë; lëndë përbërese për thithjen e pluhurit, lageshtisë; 

karburant (përfshirë ato për motorët e shpejt) dhe ndriçues; qirinjë dhe fitil për ndriçim; 

preparate mjeksore, farmaceutike veterinare, preparate sanitare për qellime mjeksore; lëndë 

(substanca) dietike të përshtatura për përdorim në mjeksi dhe veterinari, ushqim për 

foshnjat; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; leukoplast, materiale për paketim; material  

për mbushjen e dhëmbit, dyll dentar; preparate dezinfektuese; përbërës për shkatërrimin e 

parazitëve, fungjicideve dhe herbicideve; Metale të zakonshme dhe aliazhet (përbëresit) e 

tyre, minerale, materiale metalike për ndertim dhe konstruksion, ndërtesat të 

transportueshme prej metali, kabllot dhe telat jo elektrike te metaleve të zakonshme; pjese  

të vogla të pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; kasafortë; 

Makinat dhe veglat për makina; motorët dhe lokomotivat (përveç automjeteve tokësore); 

pjese përbërese, transmetuese dhe lidhese te makinave (me përjashtim të mjeteve tokësore); 

mjetet bujqësore të ndryshme, përveç atyre që operojne me dorë; inkubatorët për vezë; 

makina automatike për shitje të gjërave; vegla dore dhe pajisje (me dorë); takëm (set); 

armët anësore; brisqe; Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrolliin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, shirita dhe mjete tjera mediale për 

regjistrim; mekanizma dhe aparatura për operimin e monedhave, regjister për modedha, 

makina llogartese, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, softuer për kompjuter, 

aparatet për shuarjen e zjarrit; Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare 

dhe veterinare; Gjymtyrët artificiale, sytë artificial dhe dhëmbët artificial; artikuj 

ortopedikë; materiale për qepjen e plagëve; pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura 
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për personat me aftësi të kufizuara; aparatura per masazhim; aparatura, pajisje dhe artikuj 

per kujdesin e foshnjave; aparatura, pajisje dhe artikuj për aktivitete seksuale; mjete për 

ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, furnizim me uje, dhe 

qellime sanitare; Armët e zjarrit; municione dhe predha; eksplozivë; fishekzjarre; Metalet e 

çmuara dhe aliazhet e tyre; stoli të çmuara, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

instrumentet horologjike dhe kronometrike; Instrumente muzikore; Leter dhe karton;  

materiale të shtypura; materiale libralidhëse; fotografi; artikuj për shkrim dhe artikuj për 

zyre, perveç mobolljeve; ngjitës për letër shkrimi ose perdorim shtepiake; materiale për 

artist dhe vizatime; brusha për pikturim; materiale mesimore për mesimdhenie, fletë 

plastike, fleta të holla për mbeshtjellje dhe paketim; printimi i shkronjave, printimi i 

kallëpeve;  Gome e papërpunuar dhe e gjysëm e përpunuar, gome e perzier me plastike 

(gutta-percha), kauçuk, asbest, mikë (gjendet në gure grniti) dhe artikuj të bërë nga këto 

materiale; plastika dhe rrëshirat në formë të nxjerrur për t'u përdorur në prodhim; paketim, 

mbrojtje dhe izolim të materialeve; tuba, gypa, elastik dhe tuba gome elastike, jo nga 

metalet; lekurë dhe imitimi i lekurës; lekurë dhe gezof te kafsheve; valixhe dhe çanta 

mbartëse; ombrella dhe çadra dielli; bostun; kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; qafore, 

zinxhire dhe veshje për kafshe; Materiale ndertimore (jo metalike); tuba jo-metalikë të 

ngurtë për ndërtim; asfalt; katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo metalike; 

Monumente, jo prej metali; Mobilje, pasqyra, korniza për fotografi; kontejnerë, jo prej 

metali, për ruajtje ose transport; kocka të paperpunuara ose gjysmë të perpunuar, bri, kocka 

të balenës ose perla; guaska; llullë (për të tymosur duhan); amber i verdhë (gur i çmuar); 

Enë shtëpiake apo enë kuzhine dhe kuti (kontejnerë); krehër dhe sfungjer; brushat, me 

përjashtim të brushave për pikturim; materiale për brusha; artikuj për qëllime pastrimi; 

xhama të papërpunuar ose gjysëm të përpunuar, përveç xhamave të ndërtimit; qelq, 

porcelani dhe enë prej argjile; Litar dhe fill; rrjeta; tenda dhe çadra; tenda tekstili ose nga 

materiali sintetik; vela; thasë për transport dhe ruajtjen e materialeve në sasi të medha; 

mbushje, mbroje (kallef) dhe material mbushjeje, perveç letrës, kartonit, gomës ose 

prastikes; Tekstil dhe zevendesues të tekstilit; çarçaf për shtepi; perde nga tekstili apo 

plastika; Veshje, këpucë, kapela; Dantella (lidhëse) dhe qëndisje, shirita dhe gërsheta; 

pulla; grepa, karficë dhe gjilpëra; lule artificiale; dekorime për flokë; flokë artificiale; 

Qilima, sixhade, copa të vogla të qilimave; Linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; tapeta muri (jo tekstile); Lojëra, lodra dhe gjera të tjera për të 

luajtur; aparate për video lojëra; artikuj sportiv dhe për gjimnastike; Dekorime për pemën e 

Krishtlindjes; Mish, peshk, pulë dhe kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë, reçel, kompot; vezë; Qumësht dhe 

produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore; xhelatinë, reçel, komposto; vezë; 

qumësht; produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore; kafe, çaj, kakao, kafe 

artificiale; oriz, tapioka dhe sagu; miell dhe produkte nga drithërat; bukë; pasta dhe 

ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjalte, sirup; tharm, sodë për ushqim; krip, mustardë; uthull, 

salcë (me erëza); erëza, akull; Lëndë e parë dhe produktet e papërpunuara bujqësore, ujore, 

të kopshtarisë dhe pyjore; Lëndë e parë dhe produktet e papërpunuara të drithërave dhe 

farave; pem dhe perime të fresketa, barishte të fresketa; bimë natyrore dhe lule; fidane dhe 

fara për mbjellje; kafshët e gjalla; ushqime dhe pije për kafshët; maltë; Birra; ujrat minerale 

dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe 

preparate të tjera për të përgatitur pije; Pije alkoolike (përveç birrave); Duhani; produkte 

për duhanpirës; shkrepsa; Reklamat, menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione 
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të zyres. 

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

41  Edukim, ofrimi i trajnimeve, argëtim, aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/909 

(220) 25/07/2017 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting 

on behalf of ITT FUND Alpine House, 

Naxxar Road San Gwann SGN9032 

, MT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  APOLLO GAMES 

 

 
     

 

(511) 9  Software për lojra; programe software për video lojëra; programe interaktive për 

video lojëra; lojëra (kaseta për kompjuter) [software]; lojëra (kaseta për video) [software]; 

software edukativ; aplikacione softverike; software të komunitetit; software të telefonisë 

kompjuterike; software interaktiv kompjuterik; software komunikues; programe për 

kompjuterë; software; komponentë elektronike për makina të lojërave të fatit; kaseta të 

lojërave për përdorim me aparatet e lojërave elektronike; bankomat [ATM]; kompjuterë 

dhe hardware kompjuterikë; server të komunikimit; VPN [rrjet privat virtual] hardware; 

hardware të serverëve për qasje në rrjet; LAN [rrjet lokal operativ] hardware; hardware të 

rrjetit kompjuterik; hardware kompjuterik për përdorim në kompjuter të asistuar në 

inxhinieri softwarike; makina muzikore që operohen me monedha [juke boxes].  

28  Lojëra; lojëra sportive; lojëra manipuluese; makina për lojëra; lojëra muzikore; lojëra 

elektronike; lojëra sallonesh; lojëra tavoline; lojëra me kuize; aparate për lojëra; lojëra 

pasazhesh (arkade); lojëra me aftësi dhe veprim; njësi të lojërave elektronike që mbahen me 

dorë; lojëra kompjuterike që mbahen me dorë; lotari me rrotë; tiketa të lotarisë; makina slot 

[makina për lojëra]; makina automatike për lojëra; makina dëfrimi që operohen me 

monedha; pajisje për lojëra që operohen me para; makina LCD për lojëra; pajisje për lojëra; 

aparatura dëfrimi për përdorim në pasazhe; makina për lojëra pasazhesh.   

35  Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me hardware të kompjuterëve; shërbime të 

shitjes me shumicë në lidhje me hardware të kompjuterëve; shërbime të shitjes me shumicë 

në lidhje me software të kompjuterëve; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me software 

të kompjuterëve  

37  Hardware të kompjuterëve dhe aparatura telekomunikimi për instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim; shërbime të mirëmbajtjes lidhur me hardware të kompjuterëve  

41  Bixhoz; operime të lotarive; tërheqje e çmimeve [lotari]; organizimi dhe zhvillimi i 

lotarive; dhënia me qira e pajisjeve për lojëra; shërbimeve të kazinove; ofrimi i objekteve 

për kazino; dhënia me qira e lojërave për kazino; ofrimi i objekteve për kazino [bixhozi]; 

ofrimi i shërbimeve të dëfrimit në pasazhe; shërbime të video pasazheve; shërbime të 

kazinove, lojërave dhe bixhozit; ofrimi i udhëzimeve lidhur me programin e kompjuterëve  

42  Software si shërbim [SaaS]; dhënia me qira e software; dizajn i software për kompjuter; 

instalimi dhe mirëmbajtja e programeve për kompjuter; përditësimi i software për 
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kompjuter; hulumtim i software për kompjuter; zgjidha e problemeve për hardware dhe 

software të kompjuterëve; konfigurimi i hardware për kompjuter duke përdorur software; 

dizajnimi dhe zhvillimi i software për video lojëra; platforma si shërbim [PaaS]; dizajnimi i 

hardware për kompjuter; këshillimi në fushën e kompjuterëve; dhënia me qira e 

programeve për kompjuterë; zhvillimi i hardware për kompjuterë; diagnostifikimi i 

problemeve të hardware për kompjuter duke përdorur sofware; zhvillimi, programimi dhe 

implementimi i sofware; ofrimi i shërbimeve të informimit, këshillave dhe këshillimit në 

fushën e sofware për kompjuter; hulumtim në fushën e hardware për kompjuterë; këshillimi 

për dizajnim dhe zhvillim të hardware për kompjuterë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/910 

(220) 25/07/2017 

(731) LORD FOR TRADE & INDUSTRY 

S.A.E  12 Safia zaghloul st, El Sharq 

District  Port Said  , EG 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Tehe dhe Brisqe, vegla për rruajtje, kuti dhe mbajtëse dhe specialiteti i fishekëve 

për rruajtje dhe të gjitha përmbajnë tehe dhe pjesë dhe kërkesa për këto produkte dhe 

instrumente dhe mjete të dorës dhe mjete për prerje dhe thika  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/911 

(220) 25/07/2017 

(731) Portola Pharmaceuticals, Inc. 

270 East Grand Avenue, South San 

Francisco, CALIFORNIA 94080 U.S.A., 

US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

Kodra e Diellit, Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)   

BEVYXXA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim  në onkologji dhe hematologji; preparate 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të koagulimit, trombozës, kancerit hematologjik, 

dhe inflamacioneve; preparate farmaceutike për përdorim si antikoagulant  
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(210) KS/M/ 2017/912 

(220) 25/07/2017 

(731) Beats Electronics, LLC 

8600 Hayden Place Culver City, California 

90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Shërbime për shpërndarjen dhe transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, 

muzikës, audio, video, multimedia, televizion dhe radio nëpërmes rrjeteve të 

telekomunikimit; shpërndarja dhe transmetimi I muzikës striming, audio, video, dhe 

përmbajtjeve multimedia nëpërmes rrjeteve të telekomunikimit; koordinimi I përdoruesve 

për transferin e muzikës, audio, video, dhe multimedia nëpërmes rrjeteve të 

telekomunikimit; ofrimi I qasjes në uebfaqe, databaza, tabela të buletineve elektronike, 

forume online, udhëzues, muzikë, dhe video dhe audio programe  

41  Shërbime për aranzhimin, organizimin, udhëheqjen, dhe prezentimin e koncerteve, 

performancave live, evente speciale argëtimi, evente kulturore dhe artistike, argëtim teatral, 

gara, konteste, panaire, festivale dhe ekspozita; prodhimi, distribuimi dhe prezentimi I radio 

programeve, programeve televizive dhe incizimit të zërit, ofrimi I programeve të 

vazhdueshme në televizion, radio, audio, video, transmetimi audio digjital (podcast), dhe 

transmetimi I programeve ne uebfaqe (webcast); ofrimi I programeve argëtuese, sportive, 

muzikore, informuese dhe të lajmeve nëpërmes rrjeteve të telekomunikimit; shërbime 

argëtimi si ofrimi I transmetimit, abonimit dhe shërbime të platformave muzikore që mund 

të shkarkohen; ofrimi I shërbimeve të argëtimit live dhe argëtimit të incizuar si 

performanca muzikore ofrimi I programeve argëtuese që nuk mund të shkarkohen, 

programe sportive, muzikore, informuese, dhe programe të lajmeve, programe artistike dhe 

kulturore, ofrimi I aplikacioneve kompjuterike dhe uebfaqeve që përmbajnë informata në 

fushën e argëtimit, muzikës, sportit, lajmeve, artit dhe kulturës; ofrimi I informatave, 

orareve, rishikimeve dhe rekomandime personale për evente artistike dhe kulturore, 

koncerte, performance live, gara, panaire, festivale dhe ekspozita; rezervimit të biletave, 

shërbime të rezervimeve për argëtim, evente artistike dhe kulturore, koncerte, performanca 

live, gara, panaire, festivale dhe ekspozita; publikimi dhe prezentimi I vlerësimeve, 

sondazheve dhe klasifikimeve; ofrimi I uebfaqeve interaktive dhe aplikacioneve 

kompjuterike për postimin dhe shprëndarjen e vlerësimeve, analizave dhe klasifikimeve 

lidhur me eventet argëtuese, artistike dhe kulturore, koncerte, performanca live, gara, 

panaire, festivale dhe ekspozita; ofrimi I zileve që nuk mund të shkarkohen; muzikë të 

incizuar më parë, video, grafikë për përdorim në paisjet mobile komunikuese; ofrimi I 

uebfaqeve për ngarkimin, ruajtjen, shprëndarjen, shikimin dhe postimin e imazheve, audio, 

video, zhurnaleve online, blogje, programe audio digjital (podcast), dhe përmbajtje 

multimedia  
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(210) KS/M/ 2017/913 

(220) 25/07/2017 

(731) Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place  Culver City, California 90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  BEATS 1 

 

 
     

 

(511) 38  Shërbime për shpërndarjen dhe transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, 

muzikës, audio, video, multimedia, televizion dhe radio nëpërmes rrjeteve të 

telekomunikimit; shpërndarja dhe transmetimi I muzikës striming, audio, video, dhe 

përmbajtjeve multimedia nëpërmes rrjeteve të telekomunikimit; koordinimi I përdoruesve 

për transferin e muzikës, audio, video, dhe multimedia nëpërmes rrjeteve të 

telekomunikimit; ofrimi I qasjes në uebfaqe, databaza, tabela të buletineve elektronike, 

forume online, udhëzues, muzikë, dhe video dhe audio programe  

41  Shërbime për aranzhimin, organizimin, udhëheqjen, dhe prezentimin e koncerteve, 

performancave live, evente speciale argëtimi, evente kulturore dhe artistike, argëtim teatral, 

gara, konteste, panaire, festivale dhe ekspozita; prodhimi, distribuimi dhe prezentimi I radio 

programeve, programeve televizive dhe incizimit të zërit, ofrimi I programeve të 

vazhdueshme në televizion, radio, audio, video, transmetimi audio digjital (podcast), dhe 

transmetimi I programeve ne uebfaqe (webcast); ofrimi I programeve argëtuese, sportive, 

muzikore, informuese dhe të lajmeve nëpërmes rrjeteve të telekomunikimit; shërbime 

argëtimi si ofrimi I transmetimit, abonimit dhe shërbime të platformave muzikore që mund 

të shkarkohen; ofrimi I shërbimeve të argëtimit live dhe argëtimit të incizuar si 

performanca muzikore ofrimi I programeve argëtuese që nuk mund të shkarkohen, 

programe sportive, muzikore, informuese, dhe programe të lajmeve, programe artistike dhe 

kulturore, ofrimi I aplikacioneve kompjuterike dhe uebfaqeve që përmbajnë informata në 

fushën e argëtimit, muzikës, sportit, lajmeve, artit dhe kulturës; ofrimi I informatave, 

orareve, rishikimeve dhe rekomandime personale për evente artistike dhe kulturore, 

koncerte, performance live, gara, panaire, festivale dhe ekspozita; rezervimit të biletave, 

shërbime të rezervimeve për argëtim, evente artistike dhe kulturore, koncerte, performanca 

live, gara, panaire, festivale dhe ekspozita; publikimi dhe prezentimi I vlerësimeve, 

sondazheve dhe klasifikimeve; ofrimi I uebfaqeve interaktive dhe aplikacioneve 

kompjuterike për postimin dhe shprëndarjen e vlerësimeve, analizave dhe klasifikimeve 

lidhur me eventet argëtuese, artistike dhe kulturore, koncerte, performanca live, gara, 

panaire, festivale dhe ekspozita; ofrimi I zileve që nuk mund të shkarkohen; muzikë të 

incizuar më parë, video, grafikë për përdorim në paisjet mobile komunikuese; ofrimi I 

uebfaqeve për ngarkimin, ruajtjen, shprëndarjen, shikimin dhe postimin e imazheve, audio, 

video, zhurnaleve online, blogje, programe audio digjital (podcast), dhe përmbajtje 

multimedia  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/914 

(220) 25/07/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  IBOOKS 
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Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(511) 9  Softuerë për leximin e publikimeve elektronike në pajisje dixhitale elektronike; 

softuerë kompjuterik për autorësinë, shkarkimin, pranimin, editimin, paraqitjen, ruajtjen 

dhe organizimin e tekstit, grafikave, imazheve, dhe publikimeve elektronike  

35  Shërbimet e dyqaneve me pakicë që përmbajnë publikime elektronike të ofruara 

nëpërmjet internetit dhe komunikimeve të tjera; shërbime e dyqaneve me pakicë në fushën 

e librave, revistave dhe publikimeve të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të 

përgjithshëm të ofruar nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; shërbimet e 

dyqaneve me pakicë që përmbajnë botime elektronike për përdorim në pajisjet elektronike 

digjitale të lëvizshme dhe pajisje elektronike të tjera të konsumit  

41  Shërbimet argëtuese, gjegjësisht sigurimin online por jo të shkarkueshëm të librave 

elektronikë, revistave, gazetave, zhurnaleve, botimeve periodike, drama dhe buletine në një 

gamë të gjerë temash me interes të përgjithshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/915 

(220) 25/07/2017 

(731) Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  BEATS PILL 

 

 
     

 

(511) 9  Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese; zmadhues zëri; altoparlant; këllëfa mbrojtës 

për kufjet, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; softuerë kompjuterikë për përditësimin e 

kufjeve, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; audio kablla; kablla mbushëse; kabllot e 

energjisë dhe kabllot për transmetimin e tingujve dhe imazheve; mbulesa, çantat, dhe 

këllëfat të përshtatura ose të formuara për të mbajtur kufje, dëgjuese për vesh, zmadhues 

zëri, dhe audio pllejerë; mikrofonë; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me kufje, 

dëgjuese veshi, dhe zmadhues zëri; aksesorë për kufje, dëgjuese veshi, dëgjuese dhe 

zmadhues zëri, gjegjësisht shirita, kordonët e qafës, tela dhe rripa  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/916 

(220) 25/07/2017 

(731) Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  URBEATS 

 

 
     

 

(511) 9  Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese; zmadhues zëri; altoparlant; këllëfa mbrojtës 

për kufjet, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; softuerë kompjuterikë për përditësimin e 

kufjeve, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; audio kablla; kablla mbushëse; kabllot e 

energjisë dhe kabllot për transmetimin e tingujve dhe imazheve; mbulesa, çantat, dhe 
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këllëfat të përshtatura ose të formuara për të mbajtur kufje, dëgjuese për vesh, zmadhues 

zëri, dhe audio pllejerë; mikrofonë; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me kufje, 

dëgjuese veshi, dhe zmadhues zëri; aksesorë për kufje, dëgjuese veshi, dëgjuese dhe 

zmadhues zëri, gjegjësisht shirita, kordonët e qafës, tela dhe rripa.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/917 

(220) 25/07/2017 

(731) Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  BEATS BY DR. DRE 

 

 
     

 

(511) 9  Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese; zmadhues zëri; altoparlant; këllëfa mbrojtës 

për kufjet, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; softuerë kompjuterikë për përditësimin e 

kufjeve, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; audio kablla; kablla mbushëse; kabllot e 

energjisë dhe kabllot për transmetimin e tingujve dhe imazheve; mbulesa, çantat, dhe 

këllëfat të përshtatura ose të formuara për të mbajtur kufje, dëgjuese për vesh, zmadhues 

zëri, dhe audio pllejerë; mikrofonë; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me kufje, 

dëgjuese veshi, dhe zmadhues zëri; aksesorë për kufje, dëgjuese veshi, dëgjuese dhe 

zmadhues zëri, gjegjësisht shirita, kordonët e qafës, tela dhe rripa  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/918 

(220) 25/07/2017 

(731) Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  POWERBEATS 

 

 
     

 

(511) 9  Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese; zmadhues zëri; altoparlant; këllëfa mbrojtës 

për kufjet, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; softuerë kompjuterikë për përditësimin e 

kufjeve, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; audio kablla; kablla mbushëse; kabllot e 

energjisë dhe kabllot për transmetimin e tingujve dhe imazheve; mbulesa, çantat, dhe 

këllëfat të përshtatura ose të formuara për të mbajtur kufje, dëgjuese për vesh, zmadhues 

zëri, dhe audio pllejerë; mikrofonë; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me kufje, 

dëgjuese veshi, dhe zmadhues zëri; aksesorë për kufje, dëgjuese veshi, dëgjuese dhe 

zmadhues zëri, gjegjësisht shirita, kordonët e qafës, tela dhe rripa  
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(210) KS/M/ 2017/919 

(220) 25/07/2017 

(731) Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  BEATS EP 

 

 
     

 

(511) 9  Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese; zmadhues zëri; altoparlant; këllëfa mbrojtës 

për kufjet, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; softuerë kompjuterikë për përditësimin e 

kufjeve, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; audio kablla; kablla mbushëse; kabllot e 

energjisë dhe kabllot për transmetimin e tingujve dhe imazheve; mbulesa, çantat, dhe 

këllëfat të përshtatura ose të formuara për të mbajtur kufje, dëgjuese për vesh, zmadhues 

zëri, dhe audio pllejerë; mikrofonë; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me kufje, 

dëgjuese veshi, dhe zmadhues zëri; aksesorë për kufje, dëgjuese veshi, dëgjuese dhe 

zmadhues zëri, gjegjësisht shirita, kordonët e qafës, tela dhe rripa  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/920 

(220) 25/07/2017 

(731) Beats Electronics, LLC 

8600 Hayden Place Culver City, California 

90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  BEATS STUDIO 

 

 
     

 

(511) 9  Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese; zmadhues zëri; altoparlant; këllëfa mbrojtës 

për kufjet, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; softuerë kompjuterikë për përditësimin e 

kufjeve, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; audio kablla; kablla mbushëse; kabllot e 

energjisë dhe kabllot për transmetimin e tingujve dhe imazheve; mbulesa, çantat, dhe 

këllëfat të përshtatura ose të formuara për të mbajtur kufje, dëgjuese për vesh, zmadhues 

zëri, dhe audio pllejerë; mikrofonë; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me kufje, 

dëgjuese veshi, dhe zmadhues zëri; aksesorë për kufje, dëgjuese veshi, dëgjuese dhe 

zmadhues zëri, gjegjësisht shirita, kordonët e qafës, tela dhe rripa.  

 

  
 

(210) KS/M/ 2017/921 

(220) 25/07/2017 

(731)   Beats Electronics, LLC 

8600 Hayden Place Culver City, California 

90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  BEATS SOLO 
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(511) 9  Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese; zmadhues zëri; altoparlant; këllëfa mbrojtës 

për kufjet, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; softuerë kompjuterikë për përditësimin e 

kufjeve, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; audio kablla; kablla mbushëse; kabllot e 

energjisë dhe kabllot për transmetimin e tingujve dhe imazheve; mbulesa, çantat, dhe 

këllëfat të përshtatura ose të formuara për të mbajtur kufje, dëgjuese për vesh, zmadhues 

zëri, dhe audio pllejerë; mikrofonë; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me kufje, 

dëgjuese veshi, dhe zmadhues zëri; aksesorë për kufje, dëgjuese veshi, dëgjuese dhe 

zmadhues zëri, gjegjësisht shirita, kordonët e qafës, tela dhe rripa.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/922 

(220) 25/07/2017 

(731) Beats Electronics, LLC 

8600 Hayden Place Culver City, California 

90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  BEATS 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; pajisje periferike kompjuterike; telefona; radio; kufje; dëgjuese për 

vesh; dëgjuese të vogla që futen në vesh; altoparlante; audio zmadhues; dëgjuese që 

vendosen në kokë; përforcues; audio kabllo; mbushës, kabllo mbushëse dhe adapterë rryme 

për përdorim me kompjuterë që mbahen në dorë, pajisje mobile, kufje, dëgjuese veshi dhe 

altoparlanta; televizion; tableta; këllëfa mbajtës për dëgjuese që vendosen në kokë, 

dëgjuese për vesh dhe zmadhues; softuerë kompjuterik; softuerë kompjuterik për përdorim 

në dërgimin, shpërndarjen dhe transmetimin e muzikës dhe audiove të lidhura me zbavitje, 

videove, tekstit, dhe përmbajtjes multimediale; softuerë kompjuterik për organizimin, 

konfigurimin, operimin apo kontrollimin e audio zmadhuesve, dëgjuesve që vendosen në 

kokë, dhe dëgjuesve për vesh; softuer kompjuterik për përdorim në interpretimin, 

organizimin, shkarkimin, transmetimin, manipulimin dhe rishikimin e audio dosjeve dhe 

dosjeve mediale; softuer kompjuterik për përdorim në përditësimin e zmadhuesve pa tela, 

kufjeve dhe dëgjueseve; softuer kompjuterik për përdorim në kontrollimin e zmadhuesve, 

përforcuesve, stereove, dëgjueseve, kufjeve dhe televizionit; audio dhe video incizime të 

shkarkueshme që përmbajnë muzikë, përformanca muzikore, dhe video muzikore; 

mikrofona; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, doke, 

stacione doku (bashkimi), ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me telefona, kufje, dëgjuese 

dhe zmadhues zëri; mbulesa, çanta dhe këllëfe të përshtatura apo të formësuara që të 

mbajnë audio pllejerë, dëgjuese, kufje, apo zmadhues zëri; pajisje audio, gjegjësisht media 

interpretues (pllejerë), media pllejerë portativ, media pllejerë për automobila, DVD 

interpretues (pplejerë) për automobila, CD pllejerë për automobila, pllejerë audio dixhital, 

pllejerë portativo-audio dixhital, pllejerë audio dixhital për automobila; komponente audio, 

gjegjësisht kabllo rryme dhe kabllo për transmetimin e tingujve dhe imazheve; helmeta 

mbrojtëse sporti; helmeta mbrojtëse; kabllo USB.  
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(210) KS/M/ 2017/923 

(220) 25/07/2017 

(731) Beats Electronics, LLC 

8600 Hayden Place Culver City, California 

90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë;pajisje periferike kompjuterike;telefona;radio;kufje;dëgjuese për 

vesh;dëgjuese të vogla që futen në vesh;altoparlante;audio zmadhues;dëgjuese që vendosen 

në kokë;përforcues;audio kabllo;mbushës, kabllo mbushëse dhe adapterë rryme për 

përdorim me kompjuterë që mbahen në dorë, pajisje mobile, kufje, dëgjuese veshi dhe 

altoparlanta;televizion;tableta;këllëfa mbajtës për dëgjuese që vendosen në kokë, dëgjuese 

për vesh dhe zmadhues;softuerë kompjuterik;softuerë kompjuterik për përdorim në 

dërgimin, shpërndarjen dhe transmetimin e muzikës dhe audiove të lidhura me zbavitje, 

videove, tekstit, dhe përmbajtjes multimediale;softuerë kompjuterik për organizimin, 

konfigurimin, operimin apo kontrollimin e audio zmadhuesve, dëgjuesve që vendosen në 

kokë, dhe dëgjuesve për vesh;softuer kompjuterik për përdorim në interpretimin, 

organizimin, shkarkimin, transmetimin, manipulimin dhe rishikimin e audio dosjeve dhe 

dosjeve mediale;softuer kompjuterik për përdorim në përditësimin e zmadhuesve pa tela, 

kufjeve dhe dëgjueseve;softuer kompjuterik për përdorim në kontrollimin e zmadhuesve, 

përforcuesve, stereove, dëgjueseve, kufjeve dhe televizionit;audio dhe video incizime të 

shkarkueshme që përmbajnë muzikë, përformanca muzikore, dhe video 

muzikore;mikrofona;konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, 

doke, stacione doku (bashkimi), ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me telefona, kufje, 

dëgjuese dhe zmadhues zëri;mbulesa, çanta dhe këllëfe të përshtatura apo të formësuara që 

të mbajnë audio pllejerë, dëgjuese, kufje, apo zmadhues zëri;pajisje audio, gjegjësisht 

media interpretues (pllejerë), media pllejerë portativ, media pllejerë për automobila, DVD 

interpretues (pplejerë) për automobila, CD pllejerë për automobila, pllejerë audio dixhital, 

pllejerë portativo-audio dixhital, pllejerë audio dixhital për automobila;komponente audio, 

gjegjësisht kabllo rryme dhe kabllo për transmetimin e tingujve dhe imazheve;helmeta 

mbrojtëse sporti;helmeta mbrojtëse;kabllo USB  
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(210) KS/M/ 2017/924 

(220) 26/07/2017 

(731) Mundipharma AG St. Alban-

Rheinweg 74 CH-4020 Basel, CH 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  BETADINE 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; Perfumeri; Vajra esenciale; Kozmetikë; preparate për kujdesin e flokëve; 

kremra për flokë; artikuj për kujdesin personal (tualete); preparatet kozmetike; Preparate 

për mbrojtjen nga dielli, duke përfshirë spërkës për mbrojtje nga dielli, losione, kremra, 

xhel dhe vajra, balsam dhe krem për buzë; preparate për rrezitje nga dielli; preparate për 

perdorim pas rrezitjes nga dielli (kozmetike); preparate për kujdesin e lekurës (kozmetike), 

duke përfshirë zbutjen e lekures, kremrat për largimin e lekurës se keqe, ujra për larjen e 

fytyrës, krem për largimin qelizave të vdekura, preparate bronzuese dhe artificiale për 

përdorim në lëkurë për rrezitje dhe preparatet për heqjen e yndyrës; preparatet kozmetike, 

duke përfshirë ato për përdorim në lëkurën e kokës, thonjtëve, flokëve dhe lëkurës; faculeta 

të lagura, faculeta tjera me preparate kozmetike; faculeta të lagura, faculeta tjera të 

mbushura me preparate pastruese, duke përfshirë ato për përdorim në lëkurë  

10  Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, aparatura dhe instrumente mjekësore; aparatura 

dhe instrumente veterinare; materialet për qepje; pajisje mjekësore; pajisje mjekësore për të 

mbyllur plagët; aparatura për përdorim në mjekësi për të tharë plagët; aparate për thithjen e 

plagës; pajisjet kirurgjike dhe pajisje për trajtimin e plagëve; Spërkatës për hundë; Maska 

për qëllime mjekësore; fasho [qese] për parandalimin e presionit të plagëve në trupat e 

pacientëve; fashot për ngrohje dhe leokuplast për trajtimin e plagëve; pajisja terapeutike me 

vokum për plagët; pesaries (një pajisje e vogël e tretshme qe perdoret për të trajtuar 

infeksionin ose si kontraceptiv), shiringa vaginale; instrumente dhe aparatura kirurgjikale, 

mjekësore, dentare dhe veterinare.  

30  Bonbone; Lozenges - tableta [e ëmbël]; Lozenges - tableta për qëllime jo mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/925 

(220) 26/07/2017 

(731) Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza 

Suite 1800 Chicago, IL 60654, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  MOTOROLA 

 

 
     

 

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

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrolliin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit magnetik të të 

dhënave; shirita për regjistrim; kompakt disqe; disqe për regjistrim (DVD) dhe media tjera 
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dixhitale për regjistrim; makina llogaritëse, pajisje për procesimin e të dhënave; telefona 

mobil;  telefona celularë; telefona të mençur; telefona pa tela; orë të mençra; pajisje për 

komunikim të rrjtetit pa tela; kompjuter; kompjutera tabletë; kompjutera laptopë, kompjuter 

të pa lezivshem për zyre; kompjuter për zyre të levishshem; modema për kompjuter; 

modema për kompjuter; modema për USB; kabllo për modema, server për kompjuter; kuti 

(rutera) për rrjet; shpërndarës të rrjetit kompjuterik; disqet e jashtme kompjuterike; adapter 

(përshtatës) elektornik; kyçet për lidhje te internetit; pajisje për ruajtjes e te dhënave, 

domethënë, pajisje te vogla (flesh drives); Kartat e Dixhitale të Sigurtë (SD); tastierë 

[kompjuteri], minje [kompjuteri]; kyçet për lidhje [kompjuteri]; skanera [pajisje për 

procesimin e të dhënave]; skanera tre domensionale (3D); printerna tre dimensional (3D); 

kufje; pajisje për transmetimin e përmbajtjes së medias në rrjetet lokale pa tela, domethënë, 

kuti për transmetim medial dhe kabllo për translemim të mediave; mikrofona; kufje për 

telefona; kufje pa tela; telefona mobil statik; pjeset për lidhje [telefona mobil]; kufje të 

vogal për vesh; pjesë elektronike për pamje virtuale; kufje virtuale; progrmae kompjuterike 

virtuale; size tri dimensionale (3D); monitorues të fitnesit; çana për telefona të menqur; 

çana për kompjuter; mbështjellës për telefona të mençur; mbështjellës për kompjuter 

tablete; mbrojtës te ekranit të telefonit celular në natyrë të fleteve transparente; bateri, 

elektrike; mbushësit për bateri; akumulatorët, elektrik [për ruajtjen e energjise]; programet 

operative; programet [regjistruara]; aplikacionet kompjuterike, të shkarkueshme; programet 

kompjuterike [programe të shkarkueshme]; programet dhe aplikacionet për pajisje të 

lëvizshme; aparat i kontrollit nga largësia për hapjen dhe mbylljen e dyerve të automjeteve; 

analizues të kompjuterizuar të motorëve të automjeteve; video lojera dixhitale për makine; 

kamerat pikesues në automjete; kamerat e pasme për automjete; aparat drejtimi për 

automjete [kompjutera në bord, në vend); matësit e presionit të gomave; tregues automatikë 

të presionit të ulët në gomat e automjeteve; radiot e automjeteve; kuverta për hapje, 

elektrike; paisje për telefona për operdim pa duar; aparat [fotografik]; mikrofona/altoparlant 

për audio; mikrofona elektronikë pa tela; pjesë për mbushje të telefonave mobil me pjesë që 

ndërrohen; mbushë me tela që ndrrohen; mbeshtjelles për telefona mobil; MP3-për të 

degjuar, MP4 – për të degjuar muzike; shirita dhe disqe për të degjuar muzike; shirita dhe 

disqe për të shikuar video; regjistrues dixhital për video; aparat televiziv; kuti për të 

vendosur gjera; video projektorë; mbushës të energjisë; pajisje për mbushje/ ngarkim për 

pajisje që rimbushen; panele solar për proshimin e energjise; mbrojtës të tensionit të 

rrymës; kabllo të energjise qe levizin; kabllo elektike që shërbejne për zgjatje; kabllo për 

video dhe audio; kabllo, elektrike; lidhes [energji elektrike]; pajisje për bartjen e të dhenave 

(USB), kabllo per televizor dhe internet (HDMI); kabllo dhe pajisje lidhese për internet të 

mbrendshme dhe audio; mbushes elektrik; mjetet kontrolluese pa tel për të monitoruar dhe 

kontrolluar në distancë funksionimin dhe statusin e pajisjeve ose sistemeve të tjera 

elektrike, elektronike dhe mekanike; panelet e kontrollit [energjia elektrike] me levë për 

përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; monitorues për bebe; shkallë; 

monitorues për mace; qafore elektornike për trajnimine e kafshëve; sistem pa tela për 

mbrojtjen e kafsheve; pajisje për monitorim, elektrike; pajisjet për perdorim nga te verbërit 

[elektrike]; kontrollues për kontrollin e produkteve elektronike nga largesia; kontrollues për 

kontrollin perdeve të dritareve; aparate për matje, domethënë detektorë e ajrit (CO2) dhe 

detektorë e tymit; alarmet e zjarrit; termostate; barometra; hidrometra, monitor dhe sensor 

për matjen e temperatures; alarmet e zbulimit të rrjedhjes së ujit; stacionet digjitale të motit; 

termometra digjital, për qëllime jo mjekësore, kyç , elektirk; aparat për kontrolln e 
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ndriçimit; ndriçuesit e dritës [rregullatorë], elektrikë; dritat elektrike të natës; kamera për 

dyer; sensorë elektrik për dyer dhe dritare elektrike; sensorë levizjeje; alarmet akustike [më 

zë]; armet e sigurisë; aparatura satelitore drejtimi; instrumente drejtimi; busullat e drejtimit; 

pajisjet e navigimit (GPS); pajisjet për drejtim dhe pajisjet për vendndodhje; semafor; 

ndriçues; dylbi digjital; korniza fotografike dixhitale; aparate për t’u vendosura në trup; 

aparatet dhe pjese ndihmese qe mund të vishen në trup, domethënë lidhja e kabllove, qe 

ngjiten në xhaketa, mbajteset e pantollonave, rripat e shpatullave, mbartëset e xhamave, 

ngarkuesit mikro-USB, mbartëset e mburojave, mbushesit me shumë njësi, bateritë, set për 

mbushje të baterive, mbajtëset e kasketave, kufje vetëm për marrje; mikrofone; baze e 

stacioneve radio me dy kahje; radio me dy kahje me përseritje; pjeset ndihmese të radios 

me dy kahje, përkatësisht butoni pa tela shtytje-për të folur (PTT), kufje, bateri rimbushëse, 

marrës të veshëve, priza, mbajtëse për mure, mbajtëse për tavoline, mbajtëse të 

rrubmullakëta, qanta për bartje, mikrofona, mbushesit e  murit; portat ndërlidhese për të 

lejuar që një sistem radio të lidhet me sistemin telefonik të ndërlidhur të telefonisë publike 

(PSTN) ose me degë private (PBX) të sistemit te telefoneve; aparatet dhe pajisjet e 

përshkrimit të të dhënave; radio për marrjen e sinjaleve; sistemet e gjurmimit te radios me 

dy kahje; radio me panel komandimi për marrejen e mesazheve, për qellime tregtare apo 

çeshtje të sigurisë publike; radio sistemi pa tela me dy kahje  për marrejen e mesazheve; 

sistemet e telekomunikimit me ze marrje - IP (VOIP); pajisjet e sistemit te radios të 

vendosura në tavoline për përdorim lidhur me sigurinë publike; infrastruktura e levizshme 

për Vlerësimin Afatgjatë (LTE) për të siguruar video gjirime nga skena e aksidentit; pajisjet 

e levizshme për kontrollin mbikëqyrës dhe marrjen e të dhënave (SCADA) nga largesia për 

përdorim në mjediset industriale; manualet e instruksioneve në format elektronik.  

10  Monitorues për matjen e presionin e gjakut; aparat për monitorimin e glukozës në gjak; 

termometra për përdorim mjekësor; pajisje mjekësore, domethënë, matës për matjet e 

impulsit dhe monitories për matjen e shkalles së impulsit  

11  Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë, dhe qellime sanitare; aparatura dhe mekanizëm për pastrimin e ajrit; 

shishe për pastrimin e ujit; instalime për pastrimin e ujit; lagështues (mekanizem për të 

krijuar ajer me lageshti); klima; frigorifer; ftohës; furra me mikrovalë (aparatura për gatim); 

skarë për pjekje (pajisje për gatim); aparat për kafe, elektrik; poq elektrik; drita elektrike 

për natën qe operojnë me bateri; fenerë elektrik; elektrike (ndriques) dore; dritë projektori; 

llamba; llamba për kokë; dritat e automjeteve; dritat e biçikletave.   

14  Orë; rripa ore; brez ore; kronoskop (mjet për matjen e intervaleve të shkurta kohore); 

orë dhe instrumente horologjike dhe kronometrike, perkatësishte, ekran, kurorë, akrep, rrip, 

rrathe, tokëz për të mbërthyer; orë me funksion komunikimi me rrjet interneti pa tela 

(wireless); kuti për orë; orë dhe instrumente horologjike dhe kronometrike; rrathë (stoli) 

dore qe kanë të përfshire funksionin e ores, përfshire sensoret e shpejtësisë, numerimin e 

ritmit, numerimin e kalorive të konsumuara, largësinë, shpejtësinë, monitorues për të matur 

rrahjet e zemres dhe  

hapamatësit (pedometrat) e vendosur; syze për vëzhgim  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyres; sherbime të 

shitjes përmes postës elektornike permes nje rrjeti kompjuterik global qe përmbajnë pajisje 

kompjuterike (harduere) programke kompjuterike (softuer), pjeset perifekike të 

kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, aparate telekomunikimi, telefonat mobil, 

pajisjet elektronike të dorës dhe të lëvizëshme, pajisje, periferike dhe çantat mbajtëse për 
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pajisje të tilla dhe paraqitja e ketyre produkteve; Shërbimet e shitjes me pakicë që 

përmbajnë pajisje kompjuterike (harduere) programet kompjuterike (softuer), pjeset 

perifekike të kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, aparate telekomunikimi, 

telefonat mobil, pajisjet elektronike të dorës dhe të lëvizëshme, pajisje, periferike dhe 

çantat mbajtëse për pajisje të tilla dhe paraqitja e këtyre produkteve; shërbimet 

kompjuterike të rikthimit për tekstin dixhital, të dhënat, imazhet, punët e kryetra me audio 

dhe video; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese  

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

konsultime financiare, analiza financiare, menaxhim financiar, sherbime financiare, 

konkretisht sherbime të konsultimit për kredi lidhur me blerjen e mallrave; blerjet e 

financuara permes lizingut, sherbime të pagesave; shërbimet e sigurimit të garancisë dhe 

shërbimet e sigurimit të garancive të shtuara; shërbimet e blerjes së pasurive të paluajtshme.  

37  Sherbime të riparimit dhe instalimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim i paisjeve 

kompjuterike, periferiket e kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, pajisjet 

elektrike, pajisjet për zyre po ashtu telefonet mobil, pajisje dhe aparatura telefonike dhe 

fotografike; shërbimet e rrjetit të radios dhe riparimit të pajisjeve; shërbime të planit të 

mirëmbajtjes së radios për riparimin ose zëvendësimin e radiove me dy kahje  

38  Telekomunikimi; sherbime të komunikimit, domethënë komunikimi me telefon, 

komunikimi përmes rrjetit me fije optike, komunikimi me telefon mobil, komunikimi me 

radio, komunikimit përmes stacioneve kompjuterike, transmetimi i mesazheve apo 

imazheve me ndihme e kompjuterit, ofrimi i lidhjeve të telekomunikimit në një rrjet 

kompjuterik global; transmetimi i skedarëve dixhitalë; transmetimi i të dhënave; ofrimi i 

lidhjeve të telekomunikimit në një rrjet kompjuterik global; ofrimi i qasjes së përdoruesve 

në rrjetet kompjuterike globale; sherbime të menaxhimit të lidhjeve PTT – (shtytje për të 

folur) qe i mundeson përdoruesve të lidhen dhe komunikojnë përmes aparateve të tyre.   

41  Sherbime të edukimit, ofrimii trajnimeve, mësim dhe argëtim lidhur me kompjuteret, 

programet kompjuterike, produktet mediale, telefonat mobil, pajisje te dorës dhe pajisjet 

elektronike dixhitale mobile; organizimin dhe mbajtjen e punëtorive, stërvitje [trajnim], 

konferenca dhe seminare në lëmine e telefonave mobil, programeve kompjuterike, 

sherbime të drejtëperdrejte përmes internetit (online), teknologjise informative, dizajnim të 

ueb faqeve dhe elektronike të konsumit; organizimi i panaireve për qellime kulturore dhe 

edukative; ofrimi i publikimeve drejtëperdrejte-on-line (jo të shkarkueshme; ofrimi i 

publikimeve elektronike librave dhe revistave drejtëperdrejte-on-line; organizimi dhe 

mbajtja e punëtorive stërvitje [trajnim], konferenca dhe seminare në lëmine e trajnimeve 

analitik përshkrues për aplikacionet e Qeverise, Sigurisë Publike dhe Ndërmarrjeve; dhënia 

me qira e pajisjeve me dy drejtime për komunikim me radio dhe pajisje mobile; organizimi 

dhe mbajtja e punëtorive stërvitje [trajnim], në lëmine e programeve të menaxhimit të 

radios dhe programeve për sigurimin, programimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të radios  

42  Sherbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe projektet qe lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; dizajnimi dhe përpunimi i pajisjeve 

kompjuterike dhe programve kompjuterike; konsulencë për teknologjinë e telekomunikimit; 

konsulencë për teknologji kompjuterike; konsulencë për teknologji; konsulencë për 

teknologji informative (TI); konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë 

e internetit; instalimi i programeve kompjuterike; mirëmbarjta e programve kompjuterike; 

dizajnimi i programeve kompjuterike; dizajni i sistemit kompjuterik; analiza e sistemit 

kompjuterik; planifikimin, projektimin, zbatimin dhe zhvillimin e rrjeteve kompjuterike për 
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të tjerët; integrimin e sistemeve kompjuterike dhe rrjeteve; shërbimet e konsulencës në 

fushën e zhvillimit të arkitekturave të serverëve; rikthimi i të dhënave kompjuterike;  

përditësimin e softuerit kompjuterik; sherbime shkencore dhe teknologjike në fushën e 

pajisjeve kompjuterike, programve komputerike, periferikët - pjesët përberëse të 

kompjuterave, pajisjet e levizshme dhe/ose elektornike, telefonat mobil, radiot me dy kahje; 

mbështetja – lehtësimi i sherbimeve të drejtëperdrejta (online) për të tjerë për të zhvilluar 

diskutime interaktive; mbështetja – lehtësimi i sherbimeve të drejtëperdrejta (online) për të 

tjerë për të shperndare përmbatjte të ndryshme; projektimin, zhvillimin, mirëmbajtjen dhe 

menaxhimin e softuerit të aplikacioneve për telefona celularë, kompjutera dhe televizione; 

shërbimet e konsulencës për aplikacionet e Qeverisë, Sigurisë Publike dhe Ndërmarrjeve; 

softueri si një shërbim (SAAS); shërbime të ruajtjes së të dhënave drejtëpërdrejtë (online); 

ruatjta elektronike e të dhënave; Shërbimet e Menaxhuara të Rrjetit për Radio Mobile 

Tokësore (LMR) dhe rrjetet e zgjerimit për Qeverinë, Sigurinë Publike ose rrjetet e 

zgjerimit Emergjent  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/926 

(220) 26/07/2017 

(731) Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza 

Suite 1800 Chicago, IL 60654, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  MOTO 

 

 
     

 

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

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrolliin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit magnetik të të 

dhënave; shirita për regjistrim; kompakt disqe; disqe për regjistrim (DVD) dhe media tjera 

dixhitale për regjistrim; makina llogaritëse, pajisje për procesimin e të dhënave; telefona 

mobil;  telefona celularë; telefona të mençur; telefona pa tela; orë të mençra; pajisje për 

komunikim të rrjtetit pa tela; kompjuter; kompjutera tabletë; kompjutera laptopë, kompjuter 

të pa lezivshem për zyre; kompjuter për zyre të levishshem; modema për kompjuter; 

modema për kompjuter; modema për USB; kabllo për modema, server për kompjuter; kuti 

(rutera) për rrjet; shpërndarës të rrjetit kompjuterik; disqet e jashtme kompjuterike; adapter 

(përshtatës) elektornik; kyçet për lidhje te internetit; pajisje për ruajtjes e te dhënave, 

domethënë, pajisje te vogla (flesh drives); Kartat e Dixhitale të Sigurtë (SD); tastierë 

[kompjuteri], minje [kompjuteri]; kyçet për lidhje [kompjuteri]; skanera [pajisje për 

procesimin e të dhënave]; skanera tre domensionale (3D); printerna tre dimensional (3D); 

kufje; pajisje për transmetimin e përmbajtjes së medias në rrjetet lokale pa tela, domethënë, 

kuti për transmetim medial dhe kabllo për translemim të mediave; mikrofona; kufje për 

telefona; kufje pa tela; telefona mobil statik; pjeset për lidhje [telefona mobil]; kufje të 

vogal për vesh; pjesë elektronike për pamje virtuale; kufje virtuale; progrmae kompjuterike 

virtuale; size tri dimensionale (3D); monitorues të fitnesit; çana për telefona të menqur; 
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çana për kompjuter; mbështjellës për telefona të mençur; mbështjellës për kompjuter 

tablete; mbrojtës te ekranit të telefonit celular në natyrë të fleteve transparente; bateri, 

elektrike; mbushësit për bateri; akumulatorët, elektrik [për ruajtjen e energjise]; programet 

operative; programet [regjistruara]; aplikacionet kompjuterike, të shkarkueshme; programet 

kompjuterike [programe të shkarkueshme]; programet dhe aplikacionet për pajisje të 

lëvizshme; aparat i kontrollit nga largësia për hapjen dhe mbylljen e dyerve të automjeteve; 

analizues të kompjuterizuar të motorëve të automjeteve; video lojera dixhitale për makine; 

kamerat pikesues në automjete; kamerat e pasme për automjete; aparat drejtimi për 

automjete [kompjutera në bord, në vend); matësit e presionit të gomave; tregues automatikë 

të presionit të ulët në gomat e automjeteve; radiot e automjeteve; kuverta për hapje, 

elektrike; paisje për telefona për operdim pa duar; aparat [fotografik]; mikrofona/altoparlant 

për audio; mikrofona elektronikë pa tela; pjesë për mbushje të telefonave mobil me pjesë që 

ndërrohen; mbushë me tela që ndrrohen; mbeshtjelles për telefona mobil; MP3-për të 

degjuar, MP4 – për të degjuar muzike; shirita dhe disqe për të degjuar muzike; shirita dhe 

disqe për të shikuar video; regjistrues dixhital për video; aparat televiziv; kuti për të 

vendosur gjera; video projektorë; mbushës të energjisë; pajisje për mbushje/ ngarkim për 

pajisje që rimbushen; panele solar për proshimin e energjise; mbrojtës të tensionit të 

rrymës; kabllo të energjise qe levizin; kabllo elektike që shërbejne për zgjatje; kabllo për 

video dhe audio; kabllo, elektrike; lidhes [energji elektrike]; pajisje për bartjen e të dhenave 

(USB), kabllo per televizor dhe internet (HDMI); kabllo dhe pajisje lidhese për internet të 

mbrendshme dhe audio; mbushes elektrik; mjetet kontrolluese pa tel për të monitoruar dhe 

kontrolluar në distancë funksionimin dhe statusin e pajisjeve ose sistemeve të tjera 

elektrike, elektronike dhe mekanike; panelet e kontrollit [energjia elektrike] me levë për 

përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; monitorues për bebe; shkallë; 

monitorues për mace; qafore elektornike për trajnimine e kafshëve; sistem pa tela për 

mbrojtjen e kafsheve; pajisje për monitorim, elektrike; pajisjet për perdorim nga te verbërit 

[elektrike]; kontrollues për kontrollin e produkteve elektronike nga largesia; kontrollues për 

kontrollin perdeve të dritareve; aparate për matje, domethënë detektorë e ajrit (CO2) dhe 

detektorë e tymit; alarmet e zjarrit; termostate; barometra; hidrometra, monitor dhe sensor 

për matjen e temperatures; alarmet e zbulimit të rrjedhjes së ujit; stacionet digjitale të motit; 

termometra digjital, për qëllime jo mjekësore, kyç , elektirk; aparat për kontrolln e 

ndriçimit; ndriçuesit e dritës [rregullatorë], elektrikë; dritat elektrike të natës; kamera për 

dyer; sensorë elektrik për dyer dhe dritare elektrike; sensorë levizjeje; alarmet akustike [më 

zë]; armet e sigurisë; aparatura satelitore drejtimi; instrumente drejtimi; busullat e drejtimit; 

pajisjet e navigimit (GPS); pajisjet për drejtim dhe pajisjet për vendndodhje; semafor; 

ndriçues; dylbi digjital; korniza fotografike dixhitale; aparate për t’u vendosura në trup; 

aparatet dhe pjese ndihmese qe mund të vishen në trup, domethënë lidhja e kabllove, qe 

ngjiten në xhaketa, mbajteset e pantollonave, rripat e shpatullave, mbartëset e xhamave, 

ngarkuesit mikro-USB, mbartëset e mburojave, mbushesit me shumë njësi, bateritë, set për 

mbushje të baterive, mbajtëset e kasketave, kufje vetëm për marrje; mikrofone; baze e 

stacioneve radio me dy kahje; radio me dy kahje me përseritje; pjeset ndihmese të radios 

me dy kahje, përkatësisht butoni pa tela shtytje-për të folur (PTT), kufje, bateri rimbushëse, 

marrës të veshëve, priza, mbajtëse për mure, mbajtëse për tavoline, mbajtëse të 

rrubmullakëta, qanta për bartje, mikrofona, mbushesit e  murit; portat ndërlidhese për të 

lejuar që një sistem radio të lidhet me sistemin telefonik të ndërlidhur të telefonisë publike 

(PSTN) ose me degë private (PBX) të sistemit te telefoneve; aparatet dhe pajisjet e 
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përshkrimit të të dhënave; radio për marrjen e sinjaleve; sistemet e gjurmimit te radios me 

dy kahje; radio me panel komandimi për marrejen e mesazheve, për qellime tregtare apo 

çeshtje të sigurisë publike; radio sistemi pa tela me dy kahje  për marrejen e mesazheve; 

sistemet e telekomunikimit me ze marrje - IP (VOIP); pajisjet e sistemit te radios të 

vendosura në tavoline për përdorim lidhur me sigurinë publike; infrastruktura e levizshme 

për Vlerësimin Afatgjatë (LTE) për të siguruar video gjirime nga skena e aksidentit; pajisjet 

e levizshme për kontrollin mbikëqyrës dhe marrjen e të dhënave (SCADA) nga largesia për 

përdorim në mjediset industriale; manualet e instruksioneve në format elektronik.  

14  Orë; rripa ore; brez ore; kronoskop (mjet për matjen e intervaleve të shkurta kohore); 

orë dhe instrumente horologjike dhe kronometrike, perkatësishte, ekran, kurorë, akrep, rrip, 

rrathe, tokëz për të mbërthyer; orë me funksion komunikimi me rrjet interneti pa tela 

(wireless); kuti për orë; orë dhe instrumente horologjike dhe kronometrike; rrathë (stoli) 

dore qe kanë të përfshire funksionin e ores, përfshire sensoret e shpejtësisë, numerimin e 

ritmit, numerimin e kalorive të konsumuara, largësinë, shpejtësinë, monitorues për të matur 

rrahjet e zemres dhe  

hapamatësit (pedometrat) e vendosur; syze për vëzhgim  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyres; sherbime të 

shitjes përmes postës elektornike permes nje rrjeti kompjuterik global qe përmbajnë pajisje 

kompjuterike (harduere) programke kompjuterike (softuer), pjeset perifekike të 

kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, aparate telekomunikimi, telefonat mobil, 

pajisjet elektronike të dorës dhe të lëvizëshme, pajisje, periferike dhe çantat mbajtëse për 

pajisje të tilla dhe paraqitja e ketyre produkteve; Shërbimet e shitjes me pakicë që 

përmbajnë pajisje kompjuterike (harduere) programet kompjuterike (softuer), pjeset 

perifekike të kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, aparate telekomunikimi, 

telefonat mobil, pajisjet elektronike të dorës dhe të lëvizëshme, pajisje, periferike dhe 

çantat mbajtëse për pajisje të tilla dhe paraqitja e këtyre produkteve; shërbimet 

kompjuterike të rikthimit për tekstin dixhital, të dhënat, imazhet, punët e kryetra me audio 

dhe video; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese  

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

konsultime financiare, analiza financiare, menaxhim financiar, sherbime financiare, 

konkretisht sherbime të konsultimit për kredi lidhur me blerjen e mallrave; blerjet e 

financuara permes lizingut, sherbime të pagesave; shërbimet e sigurimit të garancisë dhe 

shërbimet e sigurimit të garancive të shtuara; shërbimet e blerjes së pasurive të paluajtshme  

37  Sherbime të riparimit dhe instalimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim i paisjeve 

kompjuterike, periferiket e kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, pajisjet 

elektrike, pajisjet për zyre po ashtu telefonet mobil, pajisje dhe aparatura telefonike dhe 

fotografike; shërbimet e rrjetit të radios dhe riparimit të pajisjeve; shërbime të planit të 

mirëmbajtjes së radios për riparimin ose zëvendësimin e radiove me dy kahje  

38  Telekomunikimi; sherbime të komunikimit, domethënë komunikimi me telefon, 

komunikimi përmes rrjetit me fije optike, komunikimi me telefon mobil, komunikimi me 

radio, komunikimit përmes stacioneve kompjuterike, transmetimi i mesazheve apo 

imazheve me ndihme e kompjuterit, ofrimi i lidhjeve të telekomunikimit në një rrjet 

kompjuterik global; transmetimi i skedarëve dixhitalë; transmetimi i të dhënave; ofrimi i 

lidhjeve të telekomunikimit në një rrjet kompjuterik global; ofrimi i qasjes së përdoruesve 

në rrjetet kompjuterike globale; sherbime të menaxhimit të lidhjeve PTT – (shtytje për të 

folur) qe i mundeson përdoruesve të lidhen dhe komunikojnë përmes aparateve të tyre  
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41  Sherbime të edukimit, ofrimii trajnimeve, mësim dhe argëtim lidhur me kompjuteret, 

programet kompjuterike, produktet mediale, telefonat mobil, pajisje te dorës dhe pajisjet 

elektronike dixhitale mobile; organizimin dhe mbajtjen e punëtorive, stërvitje [trajnim], 

konferenca dhe seminare në lëmine e telefonave mobil, programeve kompjuterike, 

sherbime të drejtëperdrejte përmes internetit (online), teknologjise informative, dizajnim të 

ueb faqeve dhe elektronike të konsumit; organizimi i panaireve për qellime kulturore dhe 

edukative; ofrimi i publikimeve drejtëperdrejte-on-line (jo të shkarkueshme; ofrimi i 

publikimeve elektronike librave dhe revistave drejtëperdrejte-on-line; organizimi dhe 

mbajtja e punëtorive stërvitje [trajnim], konferenca dhe seminare në lëmine e trajnimeve 

analitik përshkrues për aplikacionet e Qeverise, Sigurisë Publike dhe Ndërmarrjeve; dhënia 

me qira e pajisjeve me dy drejtime për komunikim me radio dhe pajisje mobile; organizimi 

dhe mbajtja e punëtorive stërvitje [trajnim], në lëmine e programeve të menaxhimit të 

radios dhe programeve për sigurimin, programimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të radios  

42  Sherbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe projektet qe lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; dizajnimi dhe përpunimi i pajisjeve 

kompjuterike dhe programve kompjuterike; konsulencë për teknologjinë e telekomunikimit; 

konsulencë për teknologji kompjuterike; konsulencë për teknologji; konsulencë për 

teknologji informative (TI); konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë 

e internetit; instalimi i programeve kompjuterike; mirëmbarjta e programve kompjuterike; 

dizajnimi i programeve kompjuterike; dizajni i sistemit kompjuterik; analiza e sistemit 

kompjuterik; planifikimin, projektimin, zbatimin dhe zhvillimin e rrjeteve kompjuterike për 

të tjerët; integrimin e sistemeve kompjuterike dhe rrjeteve; shërbimet e konsulencës në 

fushën e zhvillimit të arkitekturave të serverëve; rikthimi i të dhënave kompjuterike;  

përditësimin e softuerit kompjuterik; sherbime shkencore dhe teknologjike në fushën e 

pajisjeve kompjuterike, programve komputerike, periferikët - pjesët përberëse të 

kompjuterave, pajisjet e levizshme dhe/ose elektornike, telefonat mobil, radiot me dy kahje; 

mbështetja – lehtësimi i sherbimeve të drejtëperdrejta (online) për të tjerë për të zhvilluar 

diskutime interaktive; mbështetja – lehtësimi i sherbimeve të drejtëperdrejta (online) për të 

tjerë për të shperndare përmbatjte të ndryshme; projektimin, zhvillimin, mirëmbajtjen dhe 

menaxhimin e softuerit të aplikacioneve për telefona celularë, kompjutera dhe televizione; 

shërbimet e konsulencës për aplikacionet e Qeverisë, Sigurisë Publike dhe Ndërmarrjeve; 

softueri si një shërbim (SAAS); shërbime të ruajtjes së të dhënave drejtëpërdrejtë (online); 

ruatjta elektronike e të dhënave; Shërbimet e Menaxhuara të Rrjetit për Radio Mobile 

Tokësore (LMR) dhe rrjetet e zgjerimit për Qeverinë, Sigurinë Publike ose rrjetet e 

zgjerimit Emergjent. 
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(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrolliin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit magnetik të të 

dhënave; shirita për regjistrim; kompakt disqe; disqe për regjistrim (DVD) dhe media tjera 

dixhitale për regjistrim; makina llogaritëse, pajisje për procesimin e të dhënave; telefona 

mobil;  telefona celularë; telefona të mençur; telefona pa tela; orë të mençra; pajisje për 

komunikim të rrjtetit pa tela; kompjuter; kompjutera tabletë; kompjutera laptopë, kompjuter 

të pa lezivshem për zyre; kompjuter për zyre të levishshem; modema për kompjuter; 

modema për kompjuter; modema për USB; kabllo për modema, server për kompjuter; kuti 

(rutera) për rrjet; shpërndarës të rrjetit kompjuterik; disqet e jashtme kompjuterike; adapter 

(përshtatës) elektornik; kyçet për lidhje te internetit; pajisje për ruajtjes e te dhënave, 

domethënë, pajisje te vogla (flesh drives); Kartat e Dixhitale të Sigurtë (SD); tastierë 

[kompjuteri], minje [kompjuteri]; kyçet për lidhje [kompjuteri]; skanera [pajisje për 

procesimin e të dhënave]; skanera tre domensionale (3D); printerna tre dimensional (3D); 

kufje; pajisje për transmetimin e përmbajtjes së medias në rrjetet lokale pa tela, domethënë, 

kuti për transmetim medial dhe kabllo për translemim të mediave; mikrofona; kufje për 

telefona; kufje pa tela; telefona mobil statik; pjeset për lidhje [telefona mobil]; kufje të 

vogal për vesh; pjesë elektronike për pamje virtuale; kufje virtuale; progrmae kompjuterike 

virtuale; size tri dimensionale (3D); monitorues të fitnesit; çana për telefona të menqur; 

çana për kompjuter; mbështjellës për telefona të mençur; mbështjellës për kompjuter 

tablete; mbrojtës te ekranit të telefonit celular në natyrë të fleteve transparente; bateri, 

elektrike; mbushësit për bateri; akumulatorët, elektrik [për ruajtjen e energjise]; programet 

operative; programet [regjistruara]; aplikacionet kompjuterike, të shkarkueshme; programet 

kompjuterike [programe të shkarkueshme]; programet dhe aplikacionet për pajisje të 

lëvizshme; aparat i kontrollit nga largësia për hapjen dhe mbylljen e dyerve të automjeteve; 

analizues të kompjuterizuar të motorëve të automjeteve; video lojera dixhitale për makine; 

kamerat pikesues në automjete; kamerat e pasme për automjete; aparat drejtimi për 

automjete [kompjutera në bord, në vend); matësit e presionit të gomave; tregues automatikë 

të presionit të ulët në gomat e automjeteve; radiot e automjeteve; kuverta për hapje, 

elektrike; paisje për telefona për operdim pa duar; aparat [fotografik]; mikrofona/altoparlant 

për audio; mikrofona elektronikë pa tela; pjesë për mbushje të telefonave mobil me pjesë që 

ndërrohen; mbushë me tela që ndrrohen; mbeshtjelles për telefona mobil; MP3-për të 

degjuar, MP4 – për të degjuar muzike; shirita dhe disqe për të degjuar muzike; shirita dhe 
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disqe për të shikuar video; regjistrues dixhital për video; aparat televiziv; kuti për të 

vendosur gjera; video projektorë; mbushës të energjisë; pajisje për mbushje/ ngarkim për 

pajisje që rimbushen; panele solar për proshimin e energjise; mbrojtës të tensionit të 

rrymës; kabllo të energjise qe levizin; kabllo elektike që shërbejne për zgjatje; kabllo për 

video dhe audio; kabllo, elektrike; lidhes [energji elektrike]; pajisje për bartjen e të dhenave 

(USB), kabllo per televizor dhe internet (HDMI); kabllo dhe pajisje lidhese për internet të 

mbrendshme dhe audio; mbushes elektrik; mjetet kontrolluese pa tel për të monitoruar dhe 

kontrolluar në distancë funksionimin dhe statusin e pajisjeve ose sistemeve të tjera 

elektrike, elektronike dhe mekanike; panelet e kontrollit [energjia elektrike] me levë për 

përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; monitorues për bebe; shkallë; 

monitorues për mace; qafore elektornike për trajnimine e kafshëve; sistem pa tela për 

mbrojtjen e kafsheve; pajisje për monitorim, elektrike; pajisjet për perdorim nga te verbërit 

[elektrike]; kontrollues për kontrollin e produkteve elektronike nga largesia; kontrollues për 

kontrollin perdeve të dritareve; aparate për matje, domethënë detektorë e ajrit (CO2) dhe 

detektorë e tymit; alarmet e zjarrit; termostate; barometra; hidrometra, monitor dhe sensor 

për matjen e temperatures; alarmet e zbulimit të rrjedhjes së ujit; stacionet digjitale të motit; 

termometra digjital, për qëllime jo mjekësore, kyç , elektirk; aparat për kontrolln e 

ndriçimit; ndriçuesit e dritës [rregullatorë], elektrikë; dritat elektrike të natës; kamera për 

dyer; sensorë elektrik për dyer dhe dritare elektrike; sensorë levizjeje; alarmet akustike [më 

zë]; armet e sigurisë; aparatura satelitore drejtimi; instrumente drejtimi; busullat e drejtimit; 

pajisjet e navigimit (GPS); pajisjet për drejtim dhe pajisjet për vendndodhje; semafor; 

ndriçues; dylbi digjital; korniza fotografike dixhitale; aparate për t’u vendosura në trup; 

aparatet dhe pjese ndihmese qe mund të vishen në trup, domethënë lidhja e kabllove, qe 

ngjiten në xhaketa, mbajteset e pantollonave, rripat e shpatullave, mbartëset e xhamave, 

ngarkuesit mikro-USB, mbartëset e mburojave, mbushesit me shumë njësi, bateritë, set për 

mbushje të baterive, mbajtëset e kasketave, kufje vetëm për marrje; mikrofone; baze e 

stacioneve radio me dy kahje; radio me dy kahje me përseritje; pjeset ndihmese të radios 

me dy kahje, përkatësisht butoni pa tela shtytje-për të folur (PTT), kufje, bateri rimbushëse, 

marrës të veshëve, priza, mbajtëse për mure, mbajtëse për tavoline, mbajtëse të 

rrubmullakëta, qanta për bartje, mikrofona, mbushesit e  murit; portat ndërlidhese për të 

lejuar që një sistem radio të lidhet me sistemin telefonik të ndërlidhur të telefonisë publike 

(PSTN) ose me degë private (PBX) të sistemit te telefoneve; aparatet dhe pajisjet e 

përshkrimit të të dhënave; radio për marrjen e sinjaleve; sistemet e gjurmimit te radios me 

dy kahje; radio me panel komandimi për marrejen e mesazheve, për qellime tregtare apo 

çeshtje të sigurisë publike; radio sistemi pa tela me dy kahje  për marrejen e mesazheve; 

sistemet e telekomunikimit me ze marrje - IP (VOIP); pajisjet e sistemit te radios të 

vendosura në tavoline për përdorim lidhur me sigurinë publike; infrastruktura e levizshme 

për Vlerësimin Afatgjatë (LTE) për të siguruar video gjirime nga skena e aksidentit; pajisjet 

e levizshme për kontrollin mbikëqyrës dhe marrjen e të dhënave (SCADA) nga largesia për 

përdorim në mjediset industriale; manualet e instruksioneve në format elektronik  

10  Monitorues për matjen e presionin e gjakut; aparat për monitorimin e glukozës në gjak; 

termometra për përdorim mjekësor; pajisje mjekësore, domethënë, matës për matjet e 

impulsit dhe monitories për matjen e shkalles së impulsit  

11  Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë, dhe qellime sanitare; aparatura dhe mekanizëm për pastrimin e ajrit; 

shishe për pastrimin e ujit; instalime për pastrimin e ujit; lagështues (mekanizem për të 
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krijuar ajer me lageshti); klima; frigorifer; ftohës; furra me mikrovalë (aparatura për gatim); 

skarë për pjekje (pajisje për gatim); aparat për kafe, elektrik; poq elektrik; drita elektrike 

për natën qe operojnë me bateri; fenerë elektrik; elektrike (ndriques) dore; dritë projektori; 

llamba; llamba për kokë; dritat e automjeteve; dritat e biçikletave  

14  Orë; rripa ore; brez ore; kronoskop (mjet për matjen e intervaleve të shkurta kohore); 

orë dhe instrumente horologjike dhe kronometrike, perkatësishte, ekran, kurorë, akrep, rrip, 

rrathe, tokëz për të mbërthyer; orë me funksion komunikimi me rrjet interneti pa tela 

(wireless); kuti për orë; orë dhe instrumente horologjike dhe kronometrike; rrathë (stoli) 

dore qe kanë të përfshire funksionin e ores, përfshire sensoret e shpejtësisë, numerimin e 

ritmit, numerimin e kalorive të konsumuara, largësinë, shpejtësinë, monitorues për të matur 

rrahjet e zemres dhe  

hapamatësit (pedometrat) e vendosur; syze për vëzhgim  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyres; sherbime të 

shitjes përmes postës elektornike permes nje rrjeti kompjuterik global qe përmbajnë pajisje 

kompjuterike (harduere) programke kompjuterike (softuer), pjeset perifekike të 

kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, aparate telekomunikimi, telefonat mobil, 

pajisjet elektronike të dorës dhe të lëvizëshme, pajisje, periferike dhe çantat mbajtëse për 

pajisje të tilla dhe paraqitja e ketyre produkteve; Shërbimet e shitjes me pakicë që 

përmbajnë pajisje kompjuterike (harduere) programet kompjuterike (softuer), pjeset 

perifekike të kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, aparate telekomunikimi, 

telefonat mobil, pajisjet elektronike të dorës dhe të lëvizëshme, pajisje, periferike dhe 

çantat mbajtëse për pajisje të tilla dhe paraqitja e këtyre produkteve; shërbimet 

kompjuterike të rikthimit për tekstin dixhital, të dhënat, imazhet, punët e kryetra me audio 

dhe video; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese  

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

konsultime financiare, analiza financiare, menaxhim financiar, sherbime financiare, 

konkretisht sherbime të konsultimit për kredi lidhur me blerjen e mallrave; blerjet e 

financuara permes lizingut, sherbime të pagesave; shërbimet e sigurimit të garancisë dhe 

shërbimet e sigurimit të garancive të shtuara; shërbimet e blerjes së pasurive të paluajtshme  

37  Sherbime të riparimit dhe instalimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim i paisjeve 

kompjuterike, periferiket e kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, pajisjet 

elektrike, pajisjet për zyre po ashtu telefonet mobil, pajisje dhe aparatura telefonike dhe 

fotografike; shërbimet e rrjetit të radios dhe riparimit të pajisjeve; shërbime të planit të 

mirëmbajtjes së radios për riparimin ose zëvendësimin e radiove me dy kahje  

38  Telekomunikimi; sherbime të komunikimit, domethënë komunikimi me telefon, 

komunikimi përmes rrjetit me fije optike, komunikimi me telefon mobil, komunikimi me 

radio, komunikimit përmes stacioneve kompjuterike, transmetimi i mesazheve apo 

imazheve me ndihme e kompjuterit, ofrimi i lidhjeve të telekomunikimit në një rrjet 

kompjuterik global; transmetimi i skedarëve dixhitalë; transmetimi i të dhënave; ofrimi i 

lidhjeve të telekomunikimit në një rrjet kompjuterik global; ofrimi i qasjes së përdoruesve 

në rrjetet kompjuterike globale; sherbime të menaxhimit të lidhjeve PTT – (shtytje për të 

folur) qe i mundeson përdoruesve të lidhen dhe komunikojnë përmes aparateve të tyre  

41  Sherbime të edukimit, ofrimii trajnimeve, mësim dhe argëtim lidhur me kompjuteret, 

programet kompjuterike, produktet mediale, telefonat mobil, pajisje te dorës dhe pajisjet 

elektronike dixhitale mobile; organizimin dhe mbajtjen e punëtorive, stërvitje [trajnim], 

konferenca dhe seminare në lëmine e telefonave mobil, programeve kompjuterike, 
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sherbime të drejtëperdrejte përmes internetit (online), teknologjise informative, dizajnim të 

ueb faqeve dhe elektronike të konsumit; organizimi i panaireve për qellime kulturore dhe 

edukative; ofrimi i publikimeve drejtëperdrejte-on-line (jo të shkarkueshme; ofrimi i 

publikimeve elektronike librave dhe revistave drejtëperdrejte-on-line; organizimi dhe 

mbajtja e punëtorive stërvitje [trajnim], konferenca dhe seminare në lëmine e trajnimeve 

analitik përshkrues për aplikacionet e Qeverise, Sigurisë Publike dhe Ndërmarrjeve; dhënia 

me qira e pajisjeve me dy drejtime për komunikim me radio dhe pajisje mobile; organizimi 

dhe mbajtja e punëtorive stërvitje [trajnim], në lëmine e programeve të menaxhimit të 

radios dhe programeve për sigurimin, programimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të radios  

42  Sherbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe projektet qe lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; dizajnimi dhe përpunimi i pajisjeve 

kompjuterike dhe programve kompjuterike; konsulencë për teknologjinë e telekomunikimit; 

konsulencë për teknologji kompjuterike; konsulencë për teknologji; konsulencë për 

teknologji informative (TI); konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë 

e internetit; instalimi i programeve kompjuterike; mirëmbarjta e programve kompjuterike; 

dizajnimi i programeve kompjuterike; dizajni i sistemit kompjuterik; analiza e sistemit 

kompjuterik; planifikimin, projektimin, zbatimin dhe zhvillimin e rrjeteve kompjuterike për 

të tjerët; integrimin e sistemeve kompjuterike dhe rrjeteve; shërbimet e konsulencës në 

fushën e zhvillimit të arkitekturave të serverëve; rikthimi i të dhënave kompjuterike;  

përditësimin e softuerit kompjuterik; sherbime shkencore dhe teknologjike në fushën e 

pajisjeve kompjuterike, programve komputerike, periferikët - pjesët përberëse të 

kompjuterave, pajisjet e levizshme dhe/ose elektornike, telefonat mobil, radiot me dy kahje; 

mbështetja – lehtësimi i sherbimeve të drejtëperdrejta (online) për të tjerë për të zhvilluar 

diskutime interaktive; mbështetja – lehtësimi i sherbimeve të drejtëperdrejta (online) për të 

tjerë për të shperndare përmbatjte të ndryshme; projektimin, zhvillimin, mirëmbajtjen dhe 

menaxhimin e softuerit të aplikacioneve për telefona celularë, kompjutera dhe televizione; 

shërbimet e konsulencës për aplikacionet e Qeverisë, Sigurisë Publike dhe Ndërmarrjeve; 

softueri si një shërbim (SAAS); shërbime të ruajtjes së të dhënave drejtëpërdrejtë (online); 

ruatjta elektronike e të dhënave; Shërbimet e Menaxhuara të Rrjetit për Radio Mobile 

Tokësore (LMR) dhe rrjetet e zgjerimit për Qeverinë, Sigurinë Publike ose rrjetet e 

zgjerimit Emergjent  
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(511) 5  Preparatet farmaceutike me përberje antihistaminen dhe preparatet farmaceutike të 

të gjitha llojeve të dedikuara për trajtimin e urtikariesë alergjike (alergji qe shkaktohet 

zakonisht nga ushqimet) dhe rinitit (infeksion virusal shkaktuar nga reaksione alergjike); 
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preparate sanitare për qëllime mjekësore; diete; substanca të përshtatura për përdorim 

terapeutik; substanca dietike për qëllime mjekësore; ushqim për foshnje, leukoplast, 

material për fashim, material për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektuese; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicideve, herbicideve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/929 

(220) 27/07/2017 

(731) 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)  NEBREMEL 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/930 

(220) 27/07/2017 

(731) RECKITT BENCKISER ITALIA 

S.p.A Via Spadolini,  7 20141 MILANO 

Ml, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  LANZA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substancat e tjera për përdorimin në lavanderi; 

preparate për pastrim, fërkim, gërryerje dhe shkëlqim; sapun jo mjekësor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/931 

(220) 27/07/2017 

(731) RECKITT BENCKISER ITALIA 

S.p.A Via Spadolini,  7 20141 MILANO 

Ml, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  AVA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substancat e tjera për përdorimin në lavanderi; 

preparate për pastrim, fërkim, gërryerje dhe shkëlqim; sapun jo mjekësor. 
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(210) KS/M/ 2017/932 

(220) 27/07/2017 

(731) RECKITT BENCKISER ITALIA 

S.p.A Via Spadolini,  7 20141 MILANO 

Ml, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  SOLE 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substancat e tjera për përdorimin në lavanderi; 

preparate për pastrim, fërkim, gërryerje dhe shkëlqim; sapun jo mjekësor. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1121 

(220) 14/09/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation, 300 Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin në lavendari; preparate 

për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryese; sapune; parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve  

 
 
 
 

 

 
 


