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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 

China / Kina         CN 
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Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 

Hungary / Hungaria        HU 

 



Buletini Zyrtar Nr. 105  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

6 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 

 

Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 
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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 

North Macedonia / Maqedonia Veriore     MK 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 

Slovakia / Sllovakia        SK 
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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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(210) KS/M/ 2020/300 

(220) 21/02/2020 

(731) DEC Technologies B.V. 

Ir. Hanlostraat 18-22 NL-7547 RD 

Enschede, NL 

(591) Eklatër , e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe gypa të valëzuar  prej metali , të gjitha për 

transportimin e ajrit, pjesë dhe fitingu i tyre  

11  Aparatet për ngrohje , për trajtimit të ajrit dhe ventilimit si dhe pjesët dhe aksesorët e 

tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë, veçanërisht kanale  të ajrit për ngrohje, për ftohje, 

për ventilimit dhe për trajtimin e ajrit si dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; valvul rregulluese 

[të ngrohjes]; filtra për kondicionimin; tub oxhaku; ventilator oxhakut  

17  Tuba fleksibël dhe gypa të valëzuar, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit si dhe 

pjesët dhe aksesorët e tyre; materiale izoluese për kanalet e ajrit  

19  Tuba të ngurtë, jo prej metali, për transportimin e ajrit, si dhe pjesë dhe fitingu i tyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/688 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  HealthForYou by Silvercrest 

 

 
     

 

(511) 8  Pajisjet higjienike dhe bukurie për njerëzit dhe kafshët.  

9  Aparatet, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; aparate te kërkimit shkencor dhe 

aparate laboratorike, aparate arsimore dhe simuluese; përmbajtje te regjistruara; 

teknologjitë e informacionit dhe pajisjet audio-vizuale, multimediale dhe fotografike; 

instrumente, treguese dhe kontrolluese për matjen, zbulimin dhe monitorim; aparate 

shkencore dhe laboratorike për trajtimin e energjisë elektrike; teknologjitë e informacionit 

dhe pajisje audio-vizuale; pajisje optike, amplifikatorë dhe korrigjues; pajisje te sigurisë,  

mbrojtjes dhe sinjalizimit.  

10  Aparatet e mbrojtjes së dëgjimit; pajisje të terapisë fizikale; shisheve  për ushqim dhe 

bebiron (cuclla); aparate  dhe instrumete mjekësore dhe veterinere; protezat dhe implantet 
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artificiale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/771 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Combino 

 

 
     

 

(511) 30  Brumëra (pasta) për ngrënje; brumëra me shtesë mishi dhe/ose peshku dhe/ose 

ushqim deti dhe/ose shpendë dhe/ose suxhuk dhe/ose djath dhe/ose fruta dhe/ose perime; 

peta; peta me shtesë mishi dhe/ose peshku dhe/ose ushqim deti dhe/ose shpendë dhe/ose 

suxhuk dhe/ose djath dhe/ose fruta dhe/ose perime; ushqim i gatshëm, të cilat kryesisht 

përbëhen nga brumërat (pasta) ose petët; duke përfshirë të gjitha produktet e 

lartëpërmendura në formë të ftohtë, ngrirë dhe/ose konzervuar; salca (shtesë ushqimore), 

lyerës për ushqim; salcë e kaftë; salcë e djegëst; salca të tharta dhe ëmbla; salca për mish 

zgare; salca për pica; salca për përshutë; salca të njelmët, çatni (salcë e përzier indiane) dhe 

lyerës; përzierje për përgaditjen e salcave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/858 

(220) 06/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Trattoria Alfredo 

 

 
     

 

(511) 29  Supa, koncentrate për supa; gjella të gatshme, të cilat i përkasin kësaj klase, e të 

cilat kryesisht përbehen prej mishit dhe/ose peshkut dhe /ose shpendeve dhe /ose shtazeve 

te gjahut dhe /ose salçiçeve dhe/ose frutave dhe/ose perimeve dhe/ose kepurdhave dhe/ose 

patateve dhe/ose djathit dhe /ose ajkës, më shtesë orizi  dhe/ose brumërash; duke përfshirë 

edhe mallrat e lartëpërmendura  ne formë të ftohur ose ngrirë  

30  Bukë; pjekurina dhe produkte embëlsirash, kuleç-kek; akull për ushqim; brumëra; pica; 

bagete; ushqim nga brumërat; salca (melmesa); gjella të gatshme, të përfshira në këte klasë, 

të cilat kryesisht përbehen prej orizit dhe/ose brumërave me shtojca të mishit dhe/ose 

peshkut dhe/ose shpendeve dhe/ose shtazeve te gjahut dhe/ose salçiçeve dhe /ose frutave 

dhe/ose perimeve dhe/ose kepurdhave dhe/ose patateve dhe/ose djathit dhe/ose ajke; duke 

përfshirë edhe mallerat e lartëpërmendura në formë të ftohura ose të ngrira.  
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(210) KS/M/ 2020/1010 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Maxitrat 

 

 
     

 

(511) 1  Preparate për zbutjen e ujit.  

3  Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi, posaqërisht 

zbutësit, preparate për hekurosje, shtirak për rroba dhe mjete për përmirësimin e 

larjes;preparate për pastrim, lustrim, për gërryerje dhe preparate abrazive, posaqërisht 

preparate për largimin e njollave, krip për gërryerje, deterxhent për larjen e enëve, mjete 

për pastrimin e tepihëve dhe pastrimin e banjove;sapun.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/471 

(220) 25/03/2021 

(300) 90590033  19/03/2021  US 

(731) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. 

151 Lorong Chuan 02-01 New Tech Park  

556741, SG 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  THINKEDGE 

 

 
     

 

(511) 9  Pajisje kompjuterike (hardverë); program kompjuterik (softuer); kompjuterë  

personal; kompjuterë laptop; pajisjet periferike të kompjuterit, përkatësisht, tastierat, minj 

(mouse), ekrane, ekran për paraqitje, kabllot  e rrymës, bateritë, memorien e lëvizshme 

(memory stick), kufje veshi me rrjet (wireless), kufje  

42  Dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik, softueri si shërbim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/702 

(220) 20/05/2021 

(731) Gerton Bejo 1015 Tiranë 5 

M/Tutulani 1827 0 035, AL 

(591) E kuqe, 185 C 

(740)  LexTrust LL.C. Veli Hoti  

Rr. Hajrullah Abdullahu Nr. 33/13,  

10000, Prishtinë, Kosovë  

 
 

(540)   
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(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës. 

39 Transporti; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; organizimi i udhëtimit. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/779 

(220) 03/06/2021 

(300) 018352164  10/12/2020  CH 

(731) WILD Flavors International GmbH 

Neugasse 22 6300 Zug, CH 

(591) E gjelbër, e bardhë, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate për përdorim në industri dhe shkencë; Preparate biologjike për përdorim 

në industri dhe shkencë; Kimikatet për përdorim në hortikulturë; Kimikate  për përdorim në 

pylltari; Kimikate për qëllime industriale; kompozimet kimike dhe organike për përdorim 

në prodhimin e ushqimit dhe pijeve; ëmbëlsues artificialë; kimikate për përdorim në 

bujqësi.  

30  Kafe; çaj; kakao; zëvendësuesit e kafesë; Oriz; pasta; makarona (noodles); Tapiokë; 

sago; Miell; përgatitjet e bëra nga drithërat; Bukë; pasta; ëmbëlsira; Çokollatë; Akullore; 

sherbet; Akull (ushqimor -); Sheqer; mjaltë; melasë; ëmbëlsues natyralë; Esencat dhe 

aromatizuesit (përveç vajrave thelbësorë) për industrinë e ushqimit dhe pijeve; Ëmbëlsues 

në formë të lëngjeve, pluhurave, tabletave ose granulave, me agjentë ëmbëlsues të shtuar; 

Maja (tharm) ; pluhur për pjekje; Kripë; erëza; Aromatizues të ushqimit [përveç vajrave 

thelbësorë]; Erëza; Barishta të konservuara; Uthull; Salca; Erëza të thara; Relishes [erëza]; 

Akull [ujë i ngrirë].  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1112 

(220) 27/07/2021 

(300) 4745150  18/03/2021  FR 

(731) SANOFI 54 rue La Boétie,  75008 

PARIS, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  AMJOURNA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2021/1227 

(220) 27/04/2022 

(731) Brooklyn Costum Creations LLC 

Branch in Kosovo Pejë, rr. Rexhep Sokoli 

kati 2,20, KS 

(740)  Drenit Krasniqi Pejë, rr.Rexhep 

Sokoli kati 2,20 
 

(540)  ITBrooklyn 

 

 
     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, 

fotografike, kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, 

zbuluese, testuese, inspektuese, shpëtimate dhe mësimore; aparate dhe instrumente për 

përcjelljen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e 

shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, 

transmetimin, riporodhimin ose përpunimin e zërit,imazheve ose të dhënave; media të 

regjistruara dhe të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media bosh dixhitale ose analoge 

për regjistrim dhe ruajtje; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedhë; arka, 

aparate llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, 

maska për zhytës, tapa veshi për zhytës, kapëse për hundë për zhytës dhe notarë, doreza për 

zhytës, aparate frymëmarrjeje për not nënujor; aparate për shuarjen e zjarrit  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe kërkimi dhe dizajni ne lidhje me to; 

shërbimet e analizave industrial, kërkimit industriale, kërkimit industrial, kërkimit 

industrial dhe dizajnit industriale; shërbimet  kontrollit te cilësisë dhe vërtetimit; projektimi 

dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik   

45  Shërbime ligjore; shërbimet e sigurisë për mbrojtjen fizike te pasurisë se prekshme dhe 

te individëve; shërbimet personale dh sociale te ofruara nga te tjerët për te plotësuara 

nevojat e individëve   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1390 

(220) 30/09/2021 

(731) MILOT MALAJ 

RR. METO BAJRAKTARI- PRISHTINE, 

KS 

(740)  ISUF CACAJ  N.T.SHT.P GOGAJ 

AG RR. LUAN HARADINAJ NR.23 

DEÇAN  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparatet per ndricim, ngrohje, gjenerimin avull, gatim,frigoriferike, tharje, 

ventillim, furnizimi me uje dhe qellime sanitare  

16  Letra, kartoni dhe mallrat e bera nga keto materiale qe nuk perfshihen nga klasat tjera  

18  Lekure dhe imitime te lekures dhe mallrave te bera nga keto materiale dhe nuk jane 

perfshire  
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20  Mobilje, pasqyra , korniza foto; mallrat (qe nuk perfshihen nek lasat tjera) prej 

druri,tape  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1395 

(220) 30/09/2021 

(731) Diurnal Limited Cardiff Medicentre,  

Heath Park, Cardiff, CF14 4UJ, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  EFMODY 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike; preparate farmaceutike për përdorim 

veterinar 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1397 

(220) 01/10/2021 

(731) Armend Gashi Vali - Group  sh.p.k. 

Rruga “TIRANA” p.n, Prizren, 20 000, KS 

(591) E bardhë, e zezë, e kaltër, e bardhë, e 

kuqe, hiri 

(740)  Fazli Brahaj – Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

horticulture dhe pylltari; rrëshira artificial të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substance për nxirjen e lëkurëve dhe lëkurëve të kafshëve; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste;  plehrash; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyra; 

bojëra për printim, shënim dhe gdhendje; rrëshira të papërpunuara natyrore; metale në fletë 

metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art. 

17  Gome e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gut-percha, çamçakëz, asbest, mike dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshira në formë të ekstruduar për 

përdorim në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël, tuba 

dhe tuba, jo prej metali. 

Përfshin kryesisht material izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastikë për 
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përdorim në prodhim në formën e çarçafëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të 

caktuara të bëra prej gome,çamçakëz, asbest, mike ose zëvendësues të tyre. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1398 

(220) 01/10/2021 

(731) Armend Gashi Vali - Group  sh.p.k. 

Rruga “TIRANA” p.n, Prizren, 20 000, KS 

(591) Hiri e qeltë, e kaltër e mbylltë, e 

bardhë, e kaltër 

(740)  Fazli Brahaj – Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

horticulture dhe pylltari; rrëshira artificial të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substance për nxirjen e lëkurëve dhe lëkurëve të kafshëve; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste;  plehrash; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyra; 

bojëra për printim, shënim dhe gdhendje; rrëshira të papërpunuara natyrore; metale në fletë 

metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

17  Gome e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gut-percha, çamçakëz, asbest, mike dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshira në formë të ekstruduar për 

përdorim në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël, tuba 

dhe tuba, jo prej metali. 

Përfshin kryesisht material izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastikë për 

përdorim në prodhim në formën e çarçafëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të 

caktuara të bëra prej gome,çamçakëz, asbest, mike ose zëvendësues të tyre. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1399 

(220) 01/10/2021 

(731) Armend Gashi Vali - Group  sh.p.k. 

Rruga “TIRANA” p.n, Prizren, 20 000, KS 

(591) E kuqe, hiri, e bardhë, hiri e mbylltë, e 

zezë, 

(740)  Fazli Brahaj – Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

(540)   
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(511) 1  Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

horticulture dhe pylltari; rrëshira artificial të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substance për nxirjen e lëkurëve dhe lëkurëve të kafshëve; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste;  plehrash; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyra; 

bojëra për printim, shënim dhe gdhendje; rrëshira të papërpunuara natyrore; metale në fletë 

metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

19  Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, jo prej metali; 

monumente, jo prej metali. 

Përfshin kryesisht materiale, jo prej metali, për ndërtim. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1403 

(220) 01/10/2021 

(731) Armend Gashi, Vali - Group  sh.p.k. 

Rruga “TIRANA” p.n, Prizren, 20 000, KS 

(591) E bardhë, e gjelbër, hiri, kuqe, vjollcë 

dhe kaltër e qeltë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

horticulture dhe pylltari; rrëshira artificial të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substance për nxirjen e lëkurëve dhe lëkurëve të kafshëve; ngjitës për përdorim në 
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industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste;  plehrash; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyra; 

bojëra për printim, shënim dhe gdhendje; rrëshira të papërpunuara natyrore; metale në fletë 

metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

17  Gome e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gut-percha, çamçakëz, asbest, mike dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshira në formë të ekstruduar për 

përdorim në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël, tuba 

dhe tuba, jo prej metali. 

Përfshin kryesisht material izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastikë për 

përdorim në prodhim në formën e çarçafëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të 

caktuara të bëra prej gome,çamçakëz, asbest, mike ose zëvendësues të tyre. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1404 

(220) 01/10/2021 

(731) Armend Gashi Vali - Group  sh.p.k. 

Rruga “TIRANA” p.n, Prizren, 20 000, KS 

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

mbylltë dhe hiri  

(740)  Fazli Brahaj – Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

horticulture dhe pylltari; rrëshira artificial të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substance për nxirjen e lëkurëve dhe lëkurëve të kafshëve; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste;  plehrash; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyra; 

bojëra për printim, shënim dhe gdhendje; rrëshira të papërpunuara natyrore; metale në fletë 

metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

17  Gome e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gut-percha, çamçakëz, asbest, mike dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshira në formë të ekstruduar për 

përdorim në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël, tuba 

dhe tuba, jo prej metali. 

Përfshin kryesisht material izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastikë për 

përdorim në prodhim në formën e çarçafëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të 

caktuara të bëra prej gome,çamçakëz, asbest, mike ose zëvendësues të tyre. 
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(210) KS/M/ 2021/1405 

(220) 01/10/2021 

(731) Armend Gashi Vali - Group  sh.p.k 

Rruga “TIRANA” p.n, Prizren, 20 000, KS 

(591)  E bardhë, kaltër mbylltë, hiri, kuqe 

dhe e zezë 

(740)  Fazli Brahaj – Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

horticulture dhe pylltari; rrëshira artificial të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substance për nxirjen e lëkurëve dhe lëkurëve të kafshëve; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste;  plehrash; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyra; 

bojëra për printim, shënim dhe gdhendje; rrëshira të papërpunuara natyrore; metale në fletë 

metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

17  Gome e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gut-percha, çamçakëz, asbest, mike dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshira në formë të ekstruduar për 

përdorim në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël, tuba 

dhe tuba, jo prej metali. 

Përfshin kryesisht material izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastikë për 

përdorim në prodhim në formën e çarçafëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të 

caktuara të bëra prej gome,çamçakëz, asbest, mike ose zëvendësues të tyre. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1406 

(220) 01/10/2021 

(731) Armend Gashi Vali - Group  sh.p.k 

Rruga “TIRANA” p.n, Prizren, 20 000, KS 

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

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Rruga “Fehmi Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 1  Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

horticulture dhe pylltari; rrëshira artificial të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substance për nxirjen e lëkurëve dhe lëkurëve të kafshëve; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste;  plehrash; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyra; 

bojëra për printim, shënim dhe gdhendje; rrëshira të papërpunuara natyrore; metale në fletë 

metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

17  Gome e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gut-percha, çamçakëz, asbest, mike dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshira në formë të ekstruduar për 

përdorim në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël, tuba 

dhe tuba, jo prej metali. 

Përfshin kryesisht material izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastikë për 

përdorim në prodhim në formën e çarçafëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të 

caktuara të bëra prej gome,çamçakëz, asbest, mike ose zëvendësues të tyre. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1407 

(220) 01/10/2021 

(731) Armend Gashi Vali - Group  sh.p.k. 

Rruga “TIRANA” p.n, Prizren, 20 000, KS 

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

mbylltë 

(740)  Fazli Brahaj – Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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



Buletini Zyrtar Nr. 105  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

21 

 

horticulture dhe pylltari; rrëshira artificial të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substance për nxirjen e lëkurëve dhe lëkurëve të kafshëve; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste;  plehrash; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyra; 

bojëra për printim, shënim dhe gdhendje; rrëshira të papërpunuara natyrore; metale në fletë 

metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

19  Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, jo prej metali; 

monumente, jo prej metali.Përfshin kryesisht materiale, jo prej metali, për ndërtim. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1408 

(220) 01/10/2021 

(731) Armend Gashi, Vali - Group  sh.p.k. 

Rruga “TIRANA” p.n, Prizren, 20 000, KS 

(591)  E kaltër, hiri, bardhë dhe e kaltër e 

mbylltë 

(740)  Fazli Brahaj – Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

horticulture dhe pylltari; rrëshira artificial të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substance për nxirjen e lëkurëve dhe lëkurëve të kafshëve; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste;  plehrash; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyra; 

bojëra për printim, shënim dhe gdhendje; rrëshira të papërpunuara natyrore; metale në fletë 

metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

19  Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, jo prej metali; 

monumente, jo prej metali. 

Klasa 19 përfshin kryesisht materiale, jo prej metali, për ndërtim. 
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(210) KS/M/ 2021/1409 

(220) 01/10/2021 

(731) Armend Gashi, Vali - Group  sh.p.k. 

Rruga “TIRANA” p.n, Prizren, 20 000, KS 

(591) Ngjyrë Hiri, kaltër e mbyllt dhe e 

bardhë 

(740)  Fazli Brahaj – Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

horticulture dhe pylltari; rrëshira artificial të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substance për nxirjen e lëkurëve dhe lëkurëve të kafshëve; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste;  plehrash; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyra; 

bojëra për printim, shënim dhe gdhendje; rrëshira të papërpunuara natyrore; metale në fletë 

metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

19  Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, jo prej metali; 

monumente, jo prej metali. Përfshin kryesisht materiale, jo prej metali, për ndërtim. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1410 

(220) 01/10/2021 

(731) Armend Gashi , Vali - Group  sh.p.k. 

Rruga “TIRANA” p.n, Prizren, 20 000, KS 

(591) E kaltër e mbylltë, bardhë dhe hiri 

(740)  Fazli Brahaj – Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 
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horticulture dhe pylltari; rrëshira artificial të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substance për nxirjen e lëkurëve dhe lëkurëve të kafshëve; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste;  plehrash; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyra; 

bojëra për printim, shënim dhe gdhendje; rrëshira të papërpunuara natyrore; metale në fletë 

metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

17  Gome e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gut-percha, çamçakëz, asbest, mike dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshira në formë të ekstruduar për 

përdorim në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël, tuba 

dhe tuba, jo prej metali, përfshin kryesisht material izoluese elektrike, termike dhe akustike 

dhe plastikë për përdorim në prodhim në formën e çarçafëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe 

mallra të caktuara të bëra prej gome,çamçakëz, asbest, mike ose zëvendësues të tyre. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1473 

(220) 18/10/2021 

(731) KOLA DOOEL uvoz-izvoz Skopje, 

Kacanicki pat no. 245 Skopje, MK, MK 

(591) E kaltër, e verdhë, kafe, okër, e 

gjelbër, portokalli, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Përbërje (instant) për pure të shpejtë nga patatja.  

35  Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të pures (instant).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1546 

(220) 29/10/2021 

(731) Bayer Aktiengesellschaft  

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen 

Germany , DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CALANTIC 

 

 
     

 

(511) 9  Sistemet e menaxhimit të cilësisë, bazuar në softuer kompjuterik, në fushën e 
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radiologjisë  

10  Pajisjet mjekësore, përkatësisht një platformë AI për të monitoruar, drejtuar dhe 

analizuar aplikimin dhe administrimin e imazheve diagnostikuese  

35  Konsulencë profesionale biznesi për radiologë në fushën e menaxhimit të cilësisë  

38  Komunikimet nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike dhe/ose internetit; transmetimi i 

programeve kompjuterike nëpërmjet internetit  

42  Kërkim shkencor në fushën e mjekësisë; zhvillimi dhe ofrimi i softuerit kompjuterik për 

menaxhimin e cilësisë në fushën e mjekësisë; përvetësimi, prokurimi dhe vlerësimi i 

informacionit në fushën mjekësore, duke përdorur sisteme të menaxhimit të cilësisë  

44  Shërbime mjekësore në fushën e radiologjisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1599 

(220) 04/11/2021 

(731) Dream Pharma Sh.P.K. 

Kalabria I, Objekti I, Kati I, Nr. 15 

10000 Prishtinë, KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Rruga Ali Pashë 

Tepelena Ivy Residence Nr.12 10000, 

Prishtine 
 

(540)  Yanola 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutike;preparate farmaceutike;preparate aloe vera për qëllime 

farmaceutike;preparate bakteriale për përdorim mjekësor dhe veterinar;preparate balsamike 

për qëllime mjekësor preparatet e dushit  për qëllime mjekësorë;preparatet biologjike për 

qëllime mjekësore;preparate biologjike për qëllime veterinare;preparate kimike për qëllime 

farmaceutike;preparate kimike për qëllime mjekësorë;preparate kimike për qëllime 

veterinare;preparate kimiko-farmaceutike;preparate diagnostike për qëllime mjekësorë, 

preparate diagnostike për qëllime veterinare;preparate enzimatike për qëllime 

mjekësorë;preparate sanitare për higjienën personale, përveç artikuj per tualetin; material 

për mbushje dhembesh; dezinfektues për qëllime higjienike; ushqime albuminoze për 

qëllime mjekësorë; preparate albuminoze për qëllime mjekësorë; kremra  për qëllime 

farmaceutike; krema për qëllime veterinare; locion mjekësor për larjen e flokëve; paste, 

pudër dhembsh mjekësore; shampo mjekësore; ushqim për bebe; shtesa dietike te 

destinuara për te plotësuara një diete normale ose te patur përfitime shëndetësore; materiale 

për fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentare, dizenfektante, preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide; preparate bimore për qëllime mjekësorë, 

lëng bimor për qëllime mjekësore, vajra kundër djegies nga dielli , pomada për qëllime 

mjekësorë   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1782 

(220) 09/12/2021 

(731) Jelly Belly Candy Company 

One Jelly Belly Lane, Fairfield,  

(540)  BEAN BOOZLED 
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California 94533, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

 

(511) 30  Ëmbëlsira; karamele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1802 

(220) 13/12/2021 

(731) CDI-Kosovo  L.L.C 

Rr. Fehmi Lladrovci nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)  Marche 

 

 
     

 

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

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

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

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave  

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

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

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

ushqim  

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

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

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

(mëlmesat); erëzat; akulli  

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

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

freskuese 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1821 

(220) 15/12/2021 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP 

(540)  TOYOTA 
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(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(511) 35  Shërbimet e shitjes me pakicë për mjetet motorike, pjesët dhe aksesorët e tyre; 

reklamimi dhe publiciteti, zhvillimi i fushatës promocionale për bizneset, shërbimet e 

marketingut dhe reklamimit për shitësit e automobilave, reklamat; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksionet e zyrës.   

45  Monitorimi elektronik në distancë për shoferët nëpërmjet satelitëve të 

telekomunikacionit, sistemeve të pozicionimit global (GPS) dhe telekomunikimeve 

celulare, përkatësisht, përdorimi i të dhënave diagnostikuese të automjeteve për të 

paralajmëruar personelin e urgjencës kur sinjalet tregojnë hapjen e airbagëve brenda 

automjeteve, kur sinjalet tregojnë se automjetet janë përplasur;gjurmimi i makinave të 

vjedhura;shërbime ligjore;shërbimet e sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe të 

individëve;shërbimet personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të plotësuar nevojat e 

individëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1851 

(220) 21/12/2021 

(731) Verisure Sàrl Chemin Jean-Baptiste 

Vandelle 3/3 A 1290 Versoix, CH 

(591) E gjelbërt e çelët 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Pajisjet e sigurisë, sigurisë, mbrojtjes dhe sinjalizimit;sistemet e monitorimit dhe 

sigurisë së mbikëqyrjes video;alarme;zilet elektrike dhe elektronike të dyerve;njësitë 

qendrore të alarmit;njësitë e ekranit të alarmit;panele alarmi;panele kontrolli dhe tastiera 

për alarmet e sigurisë;aparate të kontrollit të sigurisë dhe mbikëqyrjes së sigurisë;pajisjet e 

kontrollit të aksesit;aparate për regjistrimin e zërit;njësitë e kontrollit të 

identitetit;instrumentet e monitorimit;pajisje elektrike për të parandaluar bllokimin;aparate 

komunikimi;sistemet e pozicionimit global;aparate elektronike përcjellëse;sensorë dhe 

detektorë;harduer kompjuterik për mbikëqyrje video IP;njësi radari;sisteme radari, aparate 

dhe ekrane;kamera;video kamera;sistemet e kamerave me valë që përfshijnë një kamerë 

dhe gjithashtu paraqesin një projektues;softuer aplikativ;softuer kompjuterik;aparate për 

përpunimin, transmetimin dhe/ose marrjen e sinjaleve video dhe/ose audio;monitorë për 

fëmijë;brava elektrike dhe elektronike;transmetues dhe marrës Wi-Fi”.  

11  “Makinat artificiale për gjenerimin e tymit”.  

38  “Ofrimi i shërbimeve chatbot; shkëmbimi elektronik i mesazheve nëpërmjet linjave të 
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bisedës dhe dhomave të bisedave; shërbimet e transmetimit të zërit dhe të dhënave”.  

42  “Hosting e faqeve të internetit; shërbimet e softuerit si shërbim (SAAS); analiza e të 

dhënave teknike; shërbime kompjuterike”.  

45  “Shërbime sigurie për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbimet e monitorimit dhe 

monitorimit të alarmit; shërbime për gjetjen e pozicioneve të individëve dhe kafshëve 

shtëpiake; gjurmimi i pasurisë së vjedhur”. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/2 

(220) 05/01/2022 

(731) LG Corp., 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, KR, KR 

(591) Bardhë e zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  karbon pluhur për bateritë me qeliza dytësore; grafit për bateri me qeliza dytësore; 

grafit artificial për bateritë me qeliza dytësore; grafit natyral për bateritë me qeliza 

dytësore; substanca aktive polare negative për bateritë me qeliza dytësore; shtesa elektroliti 

për bateri jon litiumi; eletrolit baterish; kompozime kimike për elektroda të baterieve jon 

litiumi; tretësira anti- shkumëzim për bateri; agjentë baterish anti-sufurizues; agjentë 

kimikë veshje për qëllime industriale; kompozime polimeri për qëllime industriale; 

produkte kimike për përdorim në përpunimin e plastikave; rezina polimeri, të 

papërpunuara; produkte kimike dhe adezivë të përdorur në industri; adezivë plastikë për 

qëllime industriale; rezina sitetike, të papërpunuara; rezina artificiale, të papërpunuara; 

rezina polipropileni; rezina polietileni; rezina sintetike polietileni për prodhimin e 

izolatorëve elektrikë; rezina të tereftalat polibutileni për prodhimin e izolatorëve elektrikë, 

përgatitjeve për veshje me letër dhe proteza; rezina polietileni për prodhimin e enëve të 

kuzhinës, materialeve paketues dhe izolatorëve elektrikë; produkte kimike të përdorur në 

industri dhe rezina artificiale të papërpunuara; rezina të akrilonitril butadien stiren të 

papërpunuara; rezina artificiale dhe sintetike të papërpunuara; kompozime polimeri ultra 

thithës të papërpunuar; plastika të papërpunuara; propilen (propen); litium; rezina poliesteri 

të papërpunuar; rezina polietileni të papërpunuar; plastika polimerizimi; rezina tereftalat 

polietileni; plehra për qëllime shtëpiake; përgatitje kimike për trajtim lëkure; agjentë 

kimikë aktivë sipërfaqeje; rezina sintetike të klorur polivinili për përdorim në prodhimin e 

zëvendësuesve të gomës; produkte kimike të përdorur në industri/shkencë dhe fotografi si 

dhe në bujqësi/kopshtari dhe pylltari; agjentë ngurtësues për qëllime industriale; produkte 

kimike të përdorur në industri dhe fotografi; produkte kimike industriale; adezivë për 

qëllime industriale; karbon i zi për qëllime industriale; fenol për qëllime industriale; 

produkte zbardhuese industriale; plehra prej superfosfat kalciumi; produkte kimike për 

mbajtje freskët dhe ruajtje të produkteve bujqësore; gjene farash për prodhim bujqësor; 

plehra për qëllime bujqësore; metil benzen; përgatitje kimike për trajtimin e ujit; 

mikroorganizma (plehra); pengues të mbirjes [agjentë anti-mbirje]; rezina sintetike të klorur 

polivinili për përdorim në prodhimin e zëvendësuesit të gomës; rezina të klorur polivinili 
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për përdorim në prodhimin e zëvendësuesve të gomës; adezivë për letra-muri dhe për 

vendosjen e pllakave të dyshemesë; plehra komplekse; kundërngrirës; butadien; plehra; 

mikroorganizma të ndryshëm nga ato për përdorim mjeksor dhe veterinar; rezina metakrilat 

polimetili  për përdorim në prodhimin e aeroplanëve, automobilëve dhe tekstileve; plehra 

bio; rezina poliesteri për përdorim në prodhimin e tekstileve; përgatitje për bimët forcuese; 

përgatitje për rregullimin e rritjes së bimëve; tokë për rritje; hormone bimësh 

(fitohormone); përgatitje kimike për ruajtje të produkteve ushqimore; emulsifikues për 

përdorim në aditivët e ushqimit; etilen; qeliza staminale për qëllime kërkimore ose 

shkencore; rezina të tereftalat poliettilenit për prodhim të lëndëve gjyruese; ëmbëlsuesa 

artificialë [përgatitje kimike]; përbërje prej plastike për qëllime industriale për përdorim në 

prodhimin e automobilëve dhe pajisjeve të lëvizshme; përbërjet me derdhje prej plastike për 

qëllime industriale për prodhimin e automobilave dhe telefonave celularë; rezina sintetike 

polistireni për prodhimin e pjesëve të aparaturave elektronike; rezina sintetike akrilati për 

prodhimin e pjesëve të aparaturave elektronike; agjentë kimikë për ngopjen e luleve të 

prera për të ruajtur freskinë; rezina epoksi për prodhimin e adezivëve dhe lëndëve 

ngjyruese; përgatitje kimike për trajtimin e farërave; plehra të azotuara; plehra natyrale; 

përgatitje për kondicionim toke; toluen; kompozime për prodhimin e qeramikave teknike; 

pulpa kimike për prodhimin e materialeve të paketimit; rezina kazeine për prodhimin e 

produkteve të injeksionit, adezivëve dhe bojrave plastike; përgatitje anti-patogjene për 

mbrojtje bimësh; sulfat amoni;  

9  pajisje për ngarkim baterie; pajisje elektronike furnizimi me energji; apartura dhe 

instrumenta shpërndarje/kontrolli të energjisë elektrike; apartura dhe instrumenta për 

drejtimin e energjisë elektrike; konduktorë, elektrikë; aparatura dhe instrumenta për 

akumulimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike; paketë baterie dytësore litiumi; ndarës për 

bateri dytësore; anoda për bateri dytësore; katoda për bateri dytësore; bateri dytësore 

litiumi; module për bateri dytësore litiumi; bateri litiumi; bateri; pulla për pakësimin e 

gjenerimit të nxehtësisë së baterive; ndarësa baterish; paketa baterish; qeliza baterish; 

qelizë për bateri dytësore litiumi; elektroda qelize baterie; bateri për automjete; qeliza 

dytësore; bateri, elektrike; magnetë për qëllime industriale; anoda; katoda; apratura për 

mbrojtje katodike; aparatura katodike anti-korrozion; elektroda; borde qarqesh të printuar;  

17  materiale izoluese elektrike; izolatorë elektrikë; materialet e përbërjes elektrike 

izoluese; materiale izoluese; cipa të holla polimeri për përdorim në prodhim; rezina 

polimeri termoplastike gjysmë të përpunuara për përdorim në prodhim; rezina sintetike, 

gjysmë të përpunuara; plastika gjysmë të përpunuara; materiale izolues refraktarë; fletë 

metalike për izolim; cipa të holla polimeri të përdorur për prodhim të qarqeve elektrikë; 

fletë plastike vet-ngjitëse për përdorim në prodhim; izolatorë elektrikë të bërë prej gome; 

cipa të holla shumështresore për përdorim në mbyllje dhe izolim; materiale mbyllës dhe 

materiale izolues; izolatorë për rrjete elektrikë; fletë poliuretani; cipa të holla plastike, të 

ndryshme nga ato për mbështjellje; materiale flete plastike për përdorim në prodhim; cipa 

të holla plastike gjysmë të punuara; fletë vinili; fletë plastike gjysmë të përfunduar; fletë 

vinili gjysmë të punuar; cipa të holla polimeri; fletë plastike të veshur me adezivë për 

përdorim në prodhim; material plastik i laminuar në formën e dërrasave për përdorim në 

prodhim; produkte gome izoluese elektrike; shkumë izoluese për përdorim në ndërtim dhe 

konstruksion; materiale izolues në ndërtimtari; materiale jopërçuese për ruajtjen e 

nxehtësisë për ndërtim; materiale mbushës prej gome ose plastike; cipa të holla për izolim 

nxehtësie; gomë, material i papërpunuar ose gjysmë i punuar; cipa të holla mbrojtëse nga 
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gërvishtjet për përdorim në prodhim; materiale jo-përçuese; cipa të holla plastike të lyera, të 

laminuara dhe reflektuese për dekorimin e brendshëm; gomë sintetike; gomë acetat vinil 

etileni; rezina elstomeri termoplastike në formë topthash për përdorim në prodhim; cipa të 

holla të ashpra klorur polivinili për përdorim në prodhim; materiale izolimi termik; cipa të 

holla metalike për përdorim në mbyllje dhe izolim; cipa të holla klorur polivinili për 

përdorim në prodhim; cipa të holla për mbrojtje nga dielli; cipa të holla për të bërë hije; 

cipa të holla për mbrojtje nga rrezet ultravjollcë për automjete; fletë akriliku transparente 

për përdorim në prodhim.  

 
 

(210) KS/M/ 2022/3 

(220) 05/01/2022 

(731) LG Corp., 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, KR 

(591) Bardhe e zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  karbon pluhur për bateritë me qeliza dytësore; grafit për bateri me qeliza dytësore; 

grafit artificial për bateritë me qeliza dytësore; grafit natyral për bateritë me qeliza 

dytësore; substanca aktive polare negative për bateritë me qeliza dytësore; shtesa elektroliti 

për bateri jon litiumi; eletrolit baterish; kompozime kimike për elektroda të baterieve jon 

litiumi; tretësira anti- shkumëzim për bateri; agjentë baterish anti-sufurizues; agjentë 

kimikë veshje për qëllime industriale; kompozime polimeri për qëllime industriale; 

produkte kimike për përdorim në përpunimin e plastikave; rezina polimeri, të 

papërpunuara; produkte kimike dhe adezivë të përdorur në industri; adezivë plastikë për 

qëllime industriale; rezina sitetike, të papërpunuara; rezina artificiale, të papërpunuara; 

rezina polipropileni; rezina polietileni; rezina sintetike polietileni për prodhimin e 

izolatorëve elektrikë; rezina të tereftalat polibutileni për prodhimin e izolatorëve elektrikë, 

përgatitjeve për veshje me letër dhe proteza; rezina polietileni për prodhimin e enëve të 

kuzhinës, materialeve paketues dhe izolatorëve elektrikë; produkte kimike të përdorur në 

industri dhe rezina artificiale të papërpunuara; rezina të akrilonitril butadien stiren të 

papërpunuara; rezina artificiale dhe sintetike të papërpunuara; kompozime polimeri ultra 

thithës të papërpunuar; plastika të papërpunuara; propilen (propen); litium; rezina poliesteri 

të papërpunuar; rezina polietileni të papërpunuar; plastika polimerizimi; rezina tereftalat 

polietileni; plehra për qëllime shtëpiake; përgatitje kimike për trajtim lëkure; agjentë 

kimikë aktivë sipërfaqeje; rezina sintetike të klorur polivinili për përdorim në prodhimin e 

zëvendësuesve të gomës; produkte kimike të përdorur në industri/shkencë dhe fotografi si 

dhe në bujqësi/kopshtari dhe pylltari; agjentë ngurtësues për qëllime industriale; produkte 

kimike të përdorur në industri dhe fotografi; produkte kimike industriale; adezivë për 
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qëllime industriale; karbon i zi për qëllime industriale; fenol për qëllime industriale; 

produkte zbardhuese industriale; plehra prej superfosfat kalciumi; produkte kimike për 

mbajtje freskët dhe ruajtje të produkteve bujqësore; gjene farash për prodhim bujqësor; 

plehra për qëllime bujqësore; metil benzen; përgatitje kimike për trajtimin e ujit; 

mikroorganizma (plehra); pengues të mbirjes [agjentë anti-mbirje]; rezina sintetike të klorur 

polivinili për përdorim në prodhimin e zëvendësuesit të gomës; rezina të klorur polivinili 

për përdorim në prodhimin e zëvendësuesve të gomës; adezivë për letra-muri dhe për 

vendosjen e pllakave të dyshemesë; plehra komplekse; kundërngrirës; butadien; plehra; 

mikroorganizma të ndryshëm nga ato për përdorim mjeksor dhe veterinar; rezina metakrilat 

polimetili  për përdorim në prodhimin e aeroplanëve, automobilëve dhe tekstileve; plehra 

bio; rezina poliesteri për përdorim në prodhimin e tekstileve; përgatitje për bimët forcuese; 

përgatitje për rregullimin e rritjes së bimëve; tokë për rritje; hormone bimësh 

(fitohormone); përgatitje kimike për ruajtje të produkteve ushqimore; emulsifikues për 

përdorim në aditivët e ushqimit; etilen; qeliza staminale për qëllime kërkimore ose 

shkencore; rezina të tereftalat poliettilenit për prodhim të lëndëve gjyruese; ëmbëlsuesa 

artificialë [përgatitje kimike]; përbërje prej plastike për qëllime industriale për përdorim në 

prodhimin e automobilëve dhe pajisjeve të lëvizshme; përbërjet me derdhje prej plastike për 

qëllime industriale për prodhimin e automobilave dhe telefonave celularë; rezina sintetike 

polistireni për prodhimin e pjesëve të aparaturave elektronike; rezina sintetike akrilati për 

prodhimin e pjesëve të aparaturave elektronike; agjentë kimikë për ngopjen e luleve të 

prera për të ruajtur freskinë; rezina epoksi për prodhimin e adezivëve dhe lëndëve 

ngjyruese; përgatitje kimike për trajtimin e farërave; plehra të azotuara; plehra natyrale; 

përgatitje për kondicionim toke; toluen; kompozime për prodhimin e qeramikave teknike; 

pulpa kimike për prodhimin e materialeve të paketimit; rezina kazeine për prodhimin e 

produkteve të injeksionit, adezivëve dhe bojrave plastike; përgatitje anti-patogjene për 

mbrojtje bimësh; sulfat amoni;  

9  pajisje për ngarkim baterie; pajisje elektronike furnizimi me energji; apartura dhe 

instrumenta shpërndarje/kontrolli të energjisë elektrike; apartura dhe instrumenta për 

drejtimin e energjisë elektrike; konduktorë, elektrikë; aparatura dhe instrumenta për 

akumulimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike; paketë baterie dytësore litiumi; ndarës për 

bateri dytësore; anoda për bateri dytësore; katoda për bateri dytësore; bateri dytësore 

litiumi; module për bateri dytësore litiumi; bateri litiumi; bateri; pulla për pakësimin e 

gjenerimit të nxehtësisë së baterive; ndarësa baterish; paketa baterish; qeliza baterish; 

qelizë për bateri dytësore litiumi; elektroda qelize baterie; bateri për automjete; qeliza 

dytësore; bateri, elektrike; magnetë për qëllime industriale; anoda; katoda; apratura për 

mbrojtje katodike; aparatura katodike anti-korrozion; elektroda; borde qarqesh të printuar  

17  materiale izoluese elektrike; izolatorë elektrikë; materialet e përbërjes elektrike 

izoluese; materiale izoluese; cipa të holla polimeri për përdorim në prodhim; rezina 

polimeri termoplastike gjysmë të përpunuara për përdorim në prodhim; rezina sintetike, 

gjysmë të përpunuara; plastika gjysmë të përpunuara; materiale izolues refraktarë; fletë 

metalike për izolim; cipa të holla polimeri të përdorur për prodhim të qarqeve elektrikë; 

fletë plastike vet-ngjitëse për përdorim në prodhim; izolatorë elektrikë të bërë prej gome; 

cipa të holla shumështresore për përdorim në mbyllje dhe izolim; materiale mbyllës dhe 

materiale izolues; izolatorë për rrjete elektrikë; fletë poliuretani; cipa të holla plastike, të 

ndryshme nga ato për mbështjellje; materiale flete plastike për përdorim në prodhim; cipa 

të holla plastike gjysmë të punuara; fletë vinili; fletë plastike gjysmë të përfunduar; fletë 
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vinili gjysmë të punuar; cipa të holla polimeri; fletë plastike të veshur me adezivë për 

përdorim në prodhim; material plastik i laminuar në formën e dërrasave për përdorim në 

prodhim; produkte gome izoluese elektrike; shkumë izoluese për përdorim në ndërtim dhe 

konstruksion; materiale izolues në ndërtimtari; materiale jopërçuese për ruajtjen e 

nxehtësisë për ndërtim; materiale mbushës prej gome ose plastike; cipa të holla për izolim 

nxehtësie; gomë, material i papërpunuar ose gjysmë i punuar; cipa të holla mbrojtëse nga 

gërvishtjet për përdorim në prodhim; materiale jo-përçuese; cipa të holla plastike të lyera, të 

laminuara dhe reflektuese për dekorimin e brendshëm; gomë sintetike; gomë acetat vinil 

etileni; rezina elstomeri termoplastike në formë topthash për përdorim në prodhim; cipa të 

holla të ashpra klorur polivinili për përdorim në prodhim; materiale izolimi termik; cipa të 

holla metalike për përdorim në mbyllje dhe izolim; cipa të holla klorur polivinili për 

përdorim në prodhim; cipa të holla për mbrojtje nga dielli; cipa të holla për të bërë hije; 

cipa të holla për mbrojtje nga rrezet ultravjollcë për automjete; fletë akriliku transparente 

për përdorim në prodhim;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/227 

(220) 10/02/2022 

(300) 302021114269.1  20/08/2021  DE 

(731) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co Bahnhofstraße 24, 

83052 Bruckmühl, Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapunë; shampo; parfumeri; preparate jo mjekuese për kujdesin personal dhe të 

bukurisë; kremra, xhel, pluhura, vajra dhe vajra esenciale; kozmetikë jo mjekuese; 

preparate jo mjekuese për kujdesin oral; pasta dentare; pasta dentare; preparate jo mjekuese 

për kujdesin e flokëve; bojëra flokësh; Losione flokësh jo mjekuese; preparate për banjë jo 

medicinale, veçanërisht esencat thelbësore, dhe kripërat e banjës; deodorantë për përdorim 

personal; leshi pambuku dhe shtupa pambuku për qëllime kozmetike; pëlhura të ngopura 

me produkte kozmetike; pëlhura dhe leshi pambuku të ngopura me kremra kozmetike; 

pëlhura dhe jastëkë pambuku të ngopura me preparate për heqjen e makiazhit; peceta për 

fëmijë të ngopura me preparate pastruese; preparate kozmetike për dobësim; ekstrakte 

bimore për qëllime kozmetike; pomade për qëllime kozmetike  

5  Preparate farmaceutike; preparate veterinare; produkte medicinale; preparate medicinale 

për kujdesin shëndetësor; preparate dietike; suplemente ushqimore; ushqim dietik për 

qëllime mjekësore; pije për qëllime mjekësore; pije dietike për qëllime mjekësore; 

ëmbëlsira për qëllime mjekësore; kripërat e banjës dhe aditivët e banjës për qëllime 

mjekësore dhe terapeutike; çajra medicinale, bukë diabetike për qëllime mjekësore; ushqim 

për fëmijë, pelena për fëmijë, shtresa njëpërdorimësh për ndërrimin e foshnjave; suva, 

veshje, gazra për qëllime mjekësore; eukalipt, jamball, mente, farë liri dhe miell farash liri 

për qëllime farmaceutike; malt, ekstrakte bimore, pije qumështi të maltuar dhe qumësht 

bajamesh për qëllime farmaceutike dhe medicinale; shtesa ushqimore polen dhe propolis, 

pelte mbretërore; preparate për pastrimin e ajrit; deodorues ajri; krem kundër diellit; 
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pomada për djegie nga dielli; mbushje dentare; komponimet për mbresa dentare; 

dezinfektues; pesticide; fungicide; herbicide  

10  Instrumente dhe aparatura kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; artikuj 

ortopedikë, në veçanti rripat ortopedikë, mbështetëset ortopedike të kyçeve dhe gjurit, 

mjetet ndihmëse ortopedike dhe mjetet për lëvizje; maska për personelin mjekësor; maska 

mbrojtëse për personelin mjekësor; maska terapeutike për fytyrën; doreza mjekësore 

mbrojtëse; doreza masazhi; llambat, llambat ultraviolet dhe filtrat ultraviolet për qëllime 

mjekësore; Shishe për ushqim, majë shishe për ushqim dhe cuclla mashtruese për foshnjat; 

mjete ndihmëse për ecje për personat e moshuar dhe të pafuqishëm, pajisje mjekësore për 

ushtrime fizike dhe pajisje për fizioterapi dhe rehabilitim fizik për përdorim mjekësor; 

aparate masazhi për kujdesin e infermierisë dhe bukurisë; dyshekë, jastëkë ajri dhe 

mbështetës për përdorim mjekësor dhe jastëkë për pagjumësinë  

16  Materialet e shtypura, në veçanti broshurat, fletëpalosjet informative, librat, kalendarët, 

faturat, shënimet e dorëzimit, fletëpagesat; ngjitëse, në veçanti etiketat e adresave; afishe 

[artikuj zyre], flamuj; kartëvizita; artikuj shkrimi; fotografi; artikuj zyre [përveç mobiljeve]; 

materiale mësimore dhe udhëzuese; materialet dhe furnizimet e artistëve; vepra arti dhe 

statuja dhe modele arkitekturore prej letre ose kartoni; çanta, qese, parcela dhe artikuj të një 

lloji të përdorur për paketimin, ambalazhimin ose depozitimin e letrës, kartonit ose 

plastikës; shtresa për gota të birre; mbulesat e shisheve dhe kontejnerët e shisheve prej 

letre, kartoni ose plastike  

21  Enë dhe kontejnerë shtëpiake dhe kuzhine; enë gatimi dhe takëm, të ndryshme nga 

thikat, pirunët dhe lugët; enë qelqi; porcelani; enë balte; enë për pije, përkatësisht gota, 

gota, gota birre, gota, gota për shijim; Punime arti prej porcelani, qeramike, balte, terrakote 

ose qelqi; kuti çaji; vezë çaji; tabaka për qese çaji; ibrik çaji; tapa çaji; ngrohëse çaji; 

shërbyese çaji [enë tavoline]; kullues çaji; shishe qelqi, porcelani ose enë balte; balona me 

vakum; hapëse shishe.  

25  Veshjet e kokës, në veçanti shall, mbathje për kokë, kapele dhe kaçketë; veshje të 

sipërme, në veçanti bluza; të brendshme; veshje sportive; mbathje për këmbë“.  

29  Mish; peshk; shpezë shtëpiake dhe të egra; fruta të konservuara; perime të konservuara; 

fruta të ngrira; perime të ngrira; fruta të thata; perime të thata; fruta të gatuara; perime të 

gatuara; pelte; xhem; komposto; vezë; qumësht; djathë; gjalpë; kos; produktet e qumështit; 

vajra ushqimor; yndyrna të ngrënshme; preparate për supë, preparate për bërjen e lëngut të 

kockave; arra, fara dhe fara luledielli të përpunuara dhe fruta dhe perime të përpunuara  

30  Kafe; zëvendësues kafeje; çaj; kakao; oriz; makarona; petë; tapiokë; sago; miell; 

preparate të bëra nga drithërat; bukë; artikuj nga furrëtaria; ëmbëlsira; akull; sheqer; mjaltë; 

polen, pelte mbretërore, huall mjalti; shurup i drekës dhe agave [ëmbëlsues natyral]; Maja; 

pluhur pjekje; kripë; erëza; erëza dhe barishte të konservuara; uthull; salca; Pije të përziera 

me bazë çaji; pije të përziera me bazë kafeje; pije të përziera me bazë kakao; fjolla 

drithërash; copëza drithërash; ushqime me drithëra; misër; fjolla misri [drithëra]; miell 

misri; kokrra misri; vafera; filxhanë për shijimin e brumit për vafer [të ngrënshëm]; për 

vafer [ të ngrënshme]”.   
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(210) KS/M/ 2022/231 

(220) 11/02/2022 

(731) Xavier Schoonjans  

Kuruçeşme Mah Coşkunlar sk 13/1 

Beşiktaş Istanbul, TR 

(591) Zezë, bardhë dhe hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Supa, kubëza supe, qumësht me origjinë shtazore; qumësht me origjinë bimore; 

produkte qumështi; gjalpë  

30  Kafe, kakao; pije me bazë kafeje ose kakaoje, pije me bazë çokollate, Çaj, çaj i ftohtë.  

32  Birra; Ujë mineral, ujë burimi, ujë tavoline, ujë me gaz; lëngje frutash dhe perimesh, 

koncentrate dhe ekstrakte frutash dhe perimesh për prodhimin e pijeve, pije joalkoolike; 

pije energjike; pije për sportist të pasura me proteina. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/232 

(220) 11/02/2022 

(731) Xavier Schoonjans  

Kuruçeşme Mah Coşkunlar sk 13/1 

Beşiktaş Istanbul, TR 

(591) Krem dhe bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Supa, kubëza supe, qumësht me origjinë shtazore; qumësht me origjinë bimore; 

produkte qumështi; gjalpë.  

30  Kafe, kakao; pije me bazë kafeje ose kakaoje, pije me bazë çokollate, Çaj, çaj i ftohtë.  

32  Birra; Ujë mineral, ujë burimi, ujë tavoline, ujë me gaz; lëngje frutash dhe perimesh, 

koncentrate dhe ekstrakte frutash dhe perimesh për prodhimin e pijeve, pije joalkoolike; 

pije energjike; pije sportive të pasura me proteina.  
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(210) KS/M/ 2022/233 

(220) 11/02/2022 

(731) Sarepta Therapeutics, Inc. 

215 First Street, Cambridge, MA 02142, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  ELEVIDYS 

 

 
     

 

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

neuromuskulare, distrofitë muskulare, sëmundjet dhe çrregullimet e sistemit qendror 

nervor, sëmundjet dhe çrregullimet gjenetike; Preparate farmaceutike të bazuara në 

platformën e teknologjisë morfolino oligomere për trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve neuromuskulare, distrofitë muskulare, sëmundjet dhe çrregullimet e sistemit 

qendror nervor, sëmundjet dhe çrregullimet gjenetike dhe për rregullimin e prodhimit të 

proteinave; Preparate farmaceutike që modulojnë shprehjen e ARN-së për trajtimin e 

sëmundjeve dhe çrregullimeve neuromuskulare, distrofive muskulare, sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të sistemit qendror nervor, sëmundjeve dhe çrregullimeve gjenetike dhe për 

rregullimin e prodhimit të proteinave; Produkte te terapisë gjenetike, përkatësisht, 

farmaceutikët për shpërndarjen e gjeneve; Preparate farmaceutike për terapi gjenetike, 

regullimin e gjeneve dhe gjenomit; Terapi gjenetike për trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve neuromuskulare, distrofive muskulare, sëmundjeve dhe çrregullimeve të 

sistemit qendror nervor, sëmundjeve dhe çrregullimeve gjenetike; Preparate biologjike për 

trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve neuromuskulare, distrofive muskulare, 

sëmundjeve dhe çrregullimeve të sistemit qendror nervor, sëmundjeve dhe çrregullimeve 

gjenetike; Viruset, vektorët viralë dhe konstruktet virale për trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve neuromuskulare, distrofive muskulare, sëmundjeve dhe çrregullimeve të 

sistemit qendror nervor, sëmundjeve dhe çrregullimeve gjenetike; Preparate farmaceutike, 

preparate biologjike dhe produkte të terapisë gjenetike në natyrën e preparateve 

farmaceutike dhe biologjike për trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve gjenetike..   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/234 

(220) 11/02/2022 

(731) NODE SHOPS SH.P.K 

Kllokot, rr industriale nr 63, KS 

(591) e zeze, e bardhe, e verdhe 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lekure dhe imitime te saj,mallra te prodhuara nga keto materiale dhe qe nuk 

perfshihen ne klase te tjera, lekura kafshesh,gezof , valixhe dhe canta udhetimi, cadra shiu, 

cadra dielli,bastune, kamzhike,pajime kuajsh dhe shala  

24  Tekstilet dhe artikuj tekstili te paperfshire ne klasa te tjera;mbulesa shtrati dhe tavoline  

25  Veshje,kepuce,kapele  
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(210) KS/M/ 2022/235 

(220) 11/02/2022 

(731) NODE SHOPS SH.P.K Kllokot, rr. 

Industriale nr.63, KS 

(591) E ZEZE, E BARDHE 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  NODE SHOPS 

 

 
     

 

(511) 18  Lekure,imitime te saj,mallera te prodhuara nga keto materiale dhe qe nuk 

perfshihen ne klase te tjera,lekura kafshesh gezof,valixhe , canta udhetimi, cadra shiu, cadra 

dielli dhe bastune, kamzhike, pajime kuajsh dhe shala  

24  Tekstilet dhe artikuj tekstili te paperfshire ne klasa tjera mbulesa shtrati dhe tavoline  

25  Veshje, kepuce, kapele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/236 

(220) 11/02/2022 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street 

New York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; Preparate sanitare për qëllime 

mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/237 

(220) 11/02/2022 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street 

New York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  VYNDAQEL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; Preparate sanitare për qëllime 

mjekësore  
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(210) KS/M/ 2022/238 

(220) 11/02/2022 

(731) STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG 

Moosaeckerstrasse 3 90427 Nuernberg, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër dhe karton; ftesa të printuara në letër; vepra arti dhe figurina prej letre dhe 

kartoni, dhe modele arkitektësh; materiale të shtypura; materiet e printuara të prodhuara me 

anë të printerëve si printera tredimensionale ose fotokopjuese tredimensionale, të cilat pas 

printimit mund të hiqen nga printeri si modele tredimensionale me anë të proceseve të 

formimit të shtresave, përkatësisht modele të bëra prej letre ose kartoni dhe modele 

arkitektonike; gazeta; revista periodike; libra; faqeshënues; tableta shkrimi; bllok 

shënimesh; shtresa letre; shtresa (kacinë); letra për skica; shtresa letre arti; libra me figura; 

libreza; shkrimi i librave; fletore ushtrimesh; ngjitëse letre; kalendarë; lidhëse për 

materialet e zyrës; libra shënimesh; unaza  lidhëse; dosjet e dokumenteve (kartela); libra 

takimesh; planifikues ditor; fotografi; artikuj shkrimi; makina për zyre; instrumente 

shkrimi; lapsa me bojëra uji; lapsa; lapsa me ngjyra; ngjyra të qirit; lapsa grafiti; pastele 

[ngjyra të qirit]; lapsa mekanike; vijëzues të imta; lapsa me ngjyra plumbi; lapsa për 

pikturë; shkopinj boje; lapsa tufë; lapsa me mekanizëm rrotullues; lapsa të tërheqshëm; 

stilolapsa me mekanizëm rrëshqitës; stilolapsa shumëfunksionalë; mbushje për instrumente 

shkrimi; priza lapsash; priza lapsash me ngjyra; mbushëse për stilolapsa me pika; mbushëse 

për lapsa mekanikë; stilolapsa me majë fibrash; stilolapsa me majë; fishekë për stilolapsa 

me majë dhe stilolapsa me majë; shënuesit e theksuar; shënues të përhershëm; shënues të 

tabelës së bardhë; shënues të flipçartës; markera bluzash; shënues metalikë; shënues të 

thatë; mbajtëse stilolapsash; stilolapsa; thumba; mbushëse boje për stilolapsa; konvertues 

për bojë shkrimi; bojëra; stilolapsa me fletë metalike; fishekë stilolapsi me fletë metalike; 

stilolapsa me rrota; bojëra; fishekë stilolapsi me rrota; stilolapsa xhel; fishekë stilolapsi 

xhel; mbushëse xhel; stilolapsa me top; stilolapsa për shënim; mbushëse për stilolapsa 

shënjimi; lapsa për gomë;stilolapsa teknikë; tips për stilolapsa teknike; bojë për vizatim; 

lapsa me rrasa; stilolapsa për njësi të paraqitjes vizuale (jo elektronike); instrumente 

shkrimi për njësi të paraqitjes vizuale (jo elektronike); kapak lapsash; shkumës; shkumës 

shkrimi; shkumës me ngjyrë uji; shkumës pastel; shkumës me dylli; gdhendje; vula; dyll 

vulosjeje; mprehës lapsash; makina mprehëse lapsash; produkte fshirjeje; goma fshirëse; 

kruajtëse (gomë) për zyra; vizore; raportorë për artikuj shkrimi dhe zyra; vizore trekëndore; 

sheshe për vizatim; vizoret e trekëndëshit të gjeometrisë; kthesa franceze; Komplete 

Burmester; pllaka stencil; shabllone vizatimi; shabllone të projektimit parabolik; vizore 

shkallësh për vizatim; instrumente teknike vizatimore; kompasa për vizatim; kompasa 

bashkëngjitës për stilolapsa teknikë; tabela vizatimi; komponimet e modelimit; 

komponimet modeluese të tharjes me ajër; komponimet e modelimit duro-plastikë; 

komponimet e modelimit të plastikës; komponimet modeluese të trazueshme dhe të 

forcueshme nga nxehtësia; balte modeluese; komplete artizanale ose komplete mësimore që 

përmbajnë kryesisht komponime modeluese; kallëpe për modelim balte; ngjitëse për mallra 

letre dhe shkrimi ose për qëllime shtëpiake; shirita ngjitës me rrotullim; shkopinj ngjitës; 

ngjitës i lëngshëm; transfertat [decalcomanias]; afishe [për zyre]; materialet e artistëve; 
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materiale dekoruese dhe artistike si dhe media; kuti me bojë për fëmijë; ngjyrat e pikturës; 

furça për bojë; paleta për piktorë; kavaletat e piktorëve; shabllone për pikturë; kanavacë për 

pikturë; foto; piktura; oleografi; kabinete për artikuj shkrimi [kushtet e zyrës]; stenda dhe 

tabaka për artikuj shkrimi, instrumente shkrimi dhe stilolapsa shkrimi; pesha letre; librari; 

mbajtës të parave; kuti për artikuj shkrimi; letra lëvizëse; stenda fotografike; vaska lapsash; 

kuti lapsash; stendat e stilolapsit; kapëse letrash (artikuj për zyre); perforatore zyrash; 

mbajtëse shkrimit (kompletet); stendat e bojës; shtresa shkrimi; materiale mësimore dhe 

udhëzuese (përveç aparateve); filma transparent për vizatim; filma transparent për printim; 

materiale plastike për ambalazhim; qese dhe artikuj për paketim, ambalazhim dhe ruajtje të 

bëra prej letre, kartoni ose plastike; kuti plastike për materiale shkrimi, vizatimi, pikturimi 

dhe modelimi; lloji i printerëve; blloqe printimi;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/239 

(220) 11/02/2022 

(731) STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG 

Moosaeckerstrasse 3 90427 Nuernberg, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër dhe karton; ftesa të printuara në letër; vepra arti dhe figurina prej letre dhe 

kartoni, dhe modele arkitektësh; materiale të shtypura; materiet e printuara të prodhuara me 

anë të printerëve si printera tredimensionale ose fotokopjuese tredimensionale, të cilat pas 

printimit mund të hiqen nga printeri si modele tredimensionale me anë të proceseve të 

formimit të shtresave, përkatësisht modele të bëra prej letre ose kartoni dhe modele 

arkitektonike; gazeta; revista periodike; libra; faqeshënues; tableta shkrimi; bllok 

shënimesh; shtresa letre; shtresa (kacinë); letra për skica; shtresa letre arti; libra me figura; 

libreza; shkrimi i librave; fletore ushtrimesh; ngjitëse letre; kalendarë; lidhëse për 

materialet e zyrës; libra shënimesh; unaza  lidhëse; dosjet e dokumenteve (kartela); libra 

takimesh; planifikues ditor; fotografi; artikuj shkrimi; makina për zyre; instrumente 

shkrimi; lapsa me bojëra uji; lapsa; lapsa me ngjyra; ngjyra të qirit; lapsa grafiti; pastele 

[ngjyra të qirit]; lapsa mekanike; vijëzues të imta; lapsa me ngjyra plumbi; lapsa për 

pikturë; shkopinj boje; lapsa tufë; lapsa me mekanizëm rrotullues; lapsa të tërheqshëm; 

stilolapsa me mekanizëm rrëshqitës; stilolapsa shumëfunksionalë; mbushje për instrumente 

shkrimi; priza lapsash; priza lapsash me ngjyra; mbushëse për stilolapsa me pika; mbushëse 

për lapsa mekanikë; stilolapsa me majë fibrash; stilolapsa me majë; fishekë për stilolapsa 

me majë dhe stilolapsa me majë; shënuesit e theksuar; shënues të përhershëm; shënues të 

tabelës së bardhë; shënues të flipçartës; markera bluzash; shënues metalikë; shënues të 
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thatë; mbajtëse stilolapsash; stilolapsa; thumba; mbushëse boje për stilolapsa; konvertues 

për bojë shkrimi; bojëra; stilolapsa me fletë metalike; fishekë stilolapsi me fletë metalike; 

stilolapsa me rrota; bojëra; fishekë stilolapsi me rrota; stilolapsa xhel; fishekë stilolapsi 

xhel; mbushëse xhel; stilolapsa me top; stilolapsa për shënim; mbushëse për stilolapsa 

shënjimi; lapsa për gomë;stilolapsa teknikë; tips për stilolapsa teknike; bojë për vizatim; 

lapsa me rrasa; stilolapsa për njësi të paraqitjes vizuale (jo elektronike); instrumente 

shkrimi për njësi të paraqitjes vizuale (jo elektronike); kapak lapsash; shkumës; shkumës 

shkrimi; shkumës me ngjyrë uji; shkumës pastel; shkumës me dylli; gdhendje; vula; dyll 

vulosjeje; mprehës lapsash; makina mprehëse lapsash; produkte fshirjeje; goma fshirëse; 

kruajtëse (gomë) për zyra; vizore; raportorë për artikuj shkrimi dhe zyra; vizore trekëndore; 

sheshe për vizatim; vizoret e trekëndëshit të gjeometrisë; kthesa franceze; Komplete 

Burmester; pllaka stencil; shabllone vizatimi; shabllone të projektimit parabolik; vizore 

shkallësh për vizatim; instrumente teknike vizatimore; kompasa për vizatim; kompasa 

bashkëngjitës për stilolapsa teknikë; tabela vizatimi; komponimet e modelimit; 

komponimet modeluese të tharjes me ajër; komponimet e modelimit duro-plastikë; 

komponimet e modelimit të plastikës; komponimet modeluese të trazueshme dhe të 

forcueshme nga nxehtësia; balte modeluese; komplete artizanale ose komplete mësimore që 

përmbajnë kryesisht komponime modeluese; kallëpe për modelim balte; ngjitëse për mallra 

letre dhe shkrimi ose për qëllime shtëpiake; shirita ngjitës me rrotullim; shkopinj ngjitës; 

ngjitës i lëngshëm; transfertat [decalcomanias]; afishe [për zyre]; materialet e artistëve; 

materiale dekoruese dhe artistike si dhe media; kuti me bojë për fëmijë; ngjyrat e pikturës; 

furça për bojë; paleta për piktorë; kavaletat e piktorëve; shabllone për pikturë; kanavacë për 

pikturë; foto; piktura; oleografi; kabinete për artikuj shkrimi [kushtet e zyrës]; stenda dhe 

tabaka për artikuj shkrimi, instrumente shkrimi dhe stilolapsa shkrimi; pesha letre; librari; 

mbajtës të parave; kuti për artikuj shkrimi; letra lëvizëse; stenda fotografike; vaska lapsash; 

kuti lapsash; stendat e stilolapsit; kapëse letrash (artikuj për zyre); perforatore zyrash; 

mbajtëse shkrimit (kompletet); stendat e bojës; shtresa shkrimi; materiale mësimore dhe 

udhëzuese (përveç aparateve); filma transparent për vizatim; filma transparent për printim; 

materiale plastike për ambalazhim; qese dhe artikuj për paketim, ambalazhim dhe ruajtje të 

bëra prej letre, kartoni ose plastike; kuti plastike për materiale shkrimi, vizatimi, pikturimi 

dhe modelimi; lloji i printerëve; blloqe printimi;”.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/240 

(220) 11/02/2022 

(731) Indrit Gjuzi Rruga Haki Glina, 

stacioni i autobuzit, xhamia, Sauk, Tiranë, 

Shqipëri, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Indrit Gjuzi 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetike jomjekesore dhe preparate kozmetike per kujdesin e lekures; parfume; 

vajra esenciale; substanca për pastrim rrobash; preparate per dekolorim per qellime 

kozmetike;kripera per banje;boje per mjekren;maska bukurie;kremera kozmetike; bojra 

kozmetike, kite kozmetike; lapsa kozmetike; sapuna aromatike; deordorante per njerez dhe 
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kafshe;preparate per dush dhe higjene personale;shampo e thate ne forme spray;qerpike 

fallco; thonj fallco; bojra flokesh; locione per floket; shampo per floket per njerez; balsam 

per floket; llak flokesh;preparate per drejtimin e flokeve; preparate per berjen me onde te 

flokeve; boje henna; buzekuq; puder make-upi; preparate per heqjen e make-up-it, ngjitese 

per thonjte; shkume rroje; sapun; shampo per kafshe;preparate per nxirjen e lekures; paste 

dhembesh;boje per qerpiket; letra te lagura per pastrimin e lekures;vaj trendafili; vajra per 

qellime kozmetike;vaj per parfume dhe aroma;vaj lavander;vaj bajamesh;ekstrakte bimore 

per qellime kozmetike;parfumeri.  

26  paruke;mjeker fallco;rrjete flokesh;lule artificiale;mustaqe fallco; floke fallco; qendisje 

ari; kapuça per lyerjen e flokeve; mashe per onde per floket, letra dhe karfica per berjen e 

flokeve me onde; extensions (shtesa flokesh);karfica; kapese per lyerjen e flokeve; floke 

njeriu;llastiqe flokesh;zbukurime kapelesh; kordon per floket;artikuj dekorues per 

floket;fjongo per floket; bareta;gersheta;dantella.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; organizim dhe administrim; funksione zyre Sherbime 

shitje me shumice dhe pakice ne dyqan, nepermjet faqeve te internetit dhe programeve 

televizive te produkteve ne fushen kozmetike;organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese;marketing;demonstrim i mallrave. Sherbime publiciteti, 

sherbime marketingu, sherbime te shitjes se bashku me pakice dhe shumice te prodhimeve 

kozmetike dhe te parfumerise;sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; reklamë/publicitet.  

41  Edukim; mundësi trajnimi;argetim; aktivitete sportive dhe kulturore. trajnim praktik; 

sherbime edukimi, trajnimi dhe instruktimi;organizim konkurs bukurie;organizimin 

profesional ne parukeri , estetike , arsim profesional parauniversitar, kopshte ditore 

femijesh; çerdhe femijesh.  

43  Sherbime per ofrimin e ushqimeve dhe pijeve ; akomodim i perkohshem; Vende 

akomodimi, hotele, pensione; Akomodim; Rezervime akomodimi; Shërbime baresh; 

Kafene; Lokale; Shërbime kampingjesh; Kantina; Shërbime Kateringu (Ushqim dhe pije); 

Shërbime kampingjesh pushimi; Rezervime hoteli; Shërbime hotelerie; Pensione; Motele; 

Dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, qelqurinave; Dhënia me 

qira e dhomave të takimeve; Dhënia me qira e akomodimeve të përkohshme; Dhënia me 

qira e tendave; Dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme; Sherbime te restorantit; 

Restorante me vetëshërbim; Bare me ushqim; Shtëpi turizmi.  

44  Sherbime higjene dhe bukurie per njerez ose kafshe; sherbime salloni bukurie; stilim 

flokesh; sherbime spa; manikyr; sherbime sauna;sherbime solari, banjo turke;masazhe; 

marrja me qira e aparateve per stilimin e flokeve;sherbime te sallonit te bukurise per 

meshkuj dhe femra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/241 

(220) 11/02/2022 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)  GO FOOD 
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(511) 31  Lëndë ushqimore dhe ushqim për kafshët e fermave; artikuj ushqimorë për 

largimin/ndarjen nga gjiri te kafshëve të fermës; përgatitje për majmëri për kafshët e 

fermave; drithëra dhe vakt për konsum të kafshëve  

35  Shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe dyqaneve me shumicë të lidhura me shitjen e 

fertilizuesve dhe produkteve ushqimore për kafshët; dyqan me pakicë në internet dhe 

shërbime të shitjes me shumicë në internet lidhur me shitjen e fertilizuseve dhe ushqimeve 

për kafshët.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/242 

(220) 11/02/2022 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

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

verdhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 31  Lëndë ushqimore dhe ushqim për kafshët e fermave; artikuj ushqimorë për 

largimin/ndarjen nga gjiri te kafshëve të fermës; përgatitje për majmëri për kafshët e 

fermave; drithëra dhe vakt për konsum të kafshëve.  

35  Shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe dyqaneve me shumicë të lidhura me shitjen e 

fertilizuesve dhe produkteve ushqimore për kafshët; dyqan me pakicë në internet dhe 

shërbime të shitjes me shumicë në internet lidhur me shitjen e fertilizuseve dhe ushqimeve 

për kafshët.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/243 

(220) 14/02/2022 

(731)  “JETA” SH.P.K. Rr. Tirana Nr. 5   

20.000 Prizren  - Kosovë, KS 

(740)  JETA” SH.P.K. Rr. Tirana Nr. 5   

20.000 Prizren   

 
 

(540)  Puretta  

 

 

 

 
     

 

(511) 29  Fruta të thara dhe të përgatitura arrore si meze; fruta të thata; fara luledielli, të 

përgatitura; fara luledielli, të përpunuara; fara kungulli, të përgatitura; fara kungulli, të 

përpunuara; qiqra, të thata; qiqra, të përpunuara; kikirikë, të përgatitur; kikirikë, të 
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përpunuar; fruta arrore të pjekura; bajame të pjekura; rrush të thatë; fistikë, të përgatitur; 

fistikë, të përpunuar; fruta arrore me aromë., marmelade, xhem, tranguj turshi, kornishon-

tranguj; 

30  Keqap, spec, majonez, feferona, uthul;  

35  Reklama / publicitet (reklamimi / publicitet), shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së reklamës (sherbime te marketingut) reklama në internet në një rrjet 

kompjuterik (marketing në internet)shërbime të shitjes në internet për muzikë dhe filma të 

shkarkuar dhe të para-regjistruar (shpërndarjen dhe publikimin në internet Unë muzikes dhe 

filmave)shërbime të shitjes në internet për muzikë dixhitale që mund të shkarkohet 

(sherbim unë shpërndaj online në muzikes digjitale)  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi 

 

 
 

(210) KS/M/ 2022/244 

(220) 14/02/2022 

(731) “JETA” SH.P.K. Rr. Tirana Nr. 5   

20.000 Prizren, KS 

(591)  Kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta të thara dhe të përgatitura arrore si meze; fruta të thata; fara luledielli, të 

përgatitura; fara luledielli, të përpunuara; fara kungulli, të përgatitura; fara kungulli, të 

përpunuara; qiqra, të thata; qiqra, të përpunuara; kikirikë, të përgatitur; kikirikë, të 

përpunuar; fruta arrore të pjekura; bajame të pjekura; rrush të thatë; fistikë, të përgatitur; 

fistikë, të përpunuar; fruta arrore me aromë., marmelade, xhem, tranguj turshi, kornishon-

tranguj;  

30  Keqap, spec, majonez, feferona, uthul;  

35  Reklama / publicitet (reklamimi / publicitet), shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së reklamës (sherbime te marketingut) reklama në internet në një rrjet 

kompjuterik (marketing në internet)shërbime të shitjes në internet për muzikë dhe filma të 

shkarkuar dhe të para-regjistruar (shpërndarjen dhe publikimin në internet Unë muzikes dhe 

filmave)shërbime të shitjes në internet për muzikë dixhitale që mund të shkarkohet 

(sherbim unë shpërndaj online në muzikes digjitale)  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/245 

(220) 14/02/2022 

(731) “JETA” SH.P.K Rr. Tirana Nr. 5   

20.000 Prizren, KS 

(591) Gjelbert & Verdhe  

(540)   
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(740)  “JETA” SH.P.K Rr. Tirana Nr. 5   

20.000 Prizren,  Kosovë 

 
 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

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

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21  Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni   

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/246 

(220) 14/02/2022 

(731) “JETA” SH.P.K. Rr. Tirana Nr. 5   

20.000 Prizren, KS 

 
 

(540)  Papatya  

 

 
     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës  
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5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21  Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni    

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/247 

(220) 14/02/2022 

(731) MONCLER S.P.A. VIA STENDHAL  

47 MILANO, IT 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  MONCLER 

 

 
     

 

(511) 14  Metale te çmuara; ari; paladium; gurë të çmuar; gur prej mineraleve jadeit; imitim 

i stolive të çmuara; kostume prej stolive të çmuara; xhingla [stoli të çmuara dhe imitim i 

stolive të çmuara]; charms [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; fije argjendi 

[stoli të çmuara]; fije prej metali të çmuar [stoli të çmuara]; fije prej metali të çmuar [stoli 

të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; fije ari [stoli të çmuara ]; rrathë  [stoli të çmuara 

dhe imitim i stolive të çmuara]; rrathë të punuar me tekstil të qëndisur [[stoli të çmuara dhe 

imitim i stolive të çmuara]; stoli të çmuara cloisonne (dekorime); perla [stoli të çmuara ]; 

gjerdan [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; medaljon [stoli të çmuara dhe 

imitim i stolive të çmuara]; zinxhirë [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; unaza 

[stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; karfica [stoli të çmuara dhe imitim i stolive 

të çmuara]; vathë; diadema; medaljone [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; 

medalje; kunja [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; kunja  zbukuruese; kunja 

(karfica)  kravate; varëse [stoli të çmuara]; pulla mbërthyese dekoruese; shirit me varës 

[shirit mbajtës çelësash]; zinxhirë çelësash [zinxhirë çelësash me xhingël ose me pjese 
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dekorative]; unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël ose me pjese dekorative]; charms  

(pjese zbukuruese) për unaza çelësash; fobe (pjese)  çelësash prej metali; unaza çelësash 

prej lëkure; unaza çelësash, jo prej metali; unaza çelësash prej metali të çmuar në formë të 

ndarë; pjesë përcjellëse çelësash prej lëkure; pjesë përcjellëse çelësash si imituese lëkure; 

charms  (pjese zbukuruese) për unaza çelësash; fobe (pjese)  çelësash prej metali të 

zakonshëm; fobe (pjese)  çelësash, jo prej metali; mbajtëse çelësash zbukuruese prej metali 

të çmuar; mbajtëse çelësash prej metali të çmuar; mbajtëse çelësash prej metali; tage (pjese 

për vendosjen e shënimeve) çelësash k prej plastike; distinktivë prej metali të çmuar; 

amuletë [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; rruzare; varëse si stoli të çmuara [ 

kostume prej stolive të çmuara]; kapela prej stolive të çmuara ; stoli të çmuara këpucësh; 

stoli këpucësh prej metali të çmuar; stoli kapelësh prej metali të çmuar; çanta e stolive të 

çmuara [çantë e vogël për mbajtjen e stolive te çmuara ], jo prej metali të çmuar; çanta e 

stolive të çmuara [çantë e vogël për mbajtjen e stolive te çmuara ]; kuti dekorative prej 

metali të çmuar; trofe prej metali të çmuar; statuja prej metali të çmuar; figurina [statueta] 

prej metali të çmuar; statuja të vogla prej metali të çmuar; vepra arti prej metali të çmuar; 

kryqe si stoli të çmuar; kryqe prej metali të çmuar, përveç stolive të çmuar; kunja(karfica) e 

kapelave prej stolive të çmuar; unaza çelësash me mekanizëm për mbështjellje; charms  

(pjese zbukuruese) prej stolive të çmuar ; charms  (pjese zbukuruese)  për rrathë; charms  

(pjese zbukuruese) për gjerdan; orë; orë muri; orë  dore; orë alarmi; kronometra; kronografi 

[orë]; orë dore me rrip; kronometër; orë xhepi; kuti për orë dhe orë dore; shiritat e orëve; 

rripat e orës; zinxhirë orësh; rrip orësh; etiketa qepëse prej metali të çmuar për veshje. 

 
 

(210) KS/M/ 2022/248 

(220) 14/02/2022 

(731) NIGELLA SH.P.K  

rr. Zenun Beqa, 70000 Ferizaj, KS 

(740)  Fisnik Jahiri Rr.Zenun Beqa Ferizaj 
 

(540)  TIMOKINO 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; vajra eterike / vajra esenciale; 

aromatizues ushqimore [vajra esenciale]; vajra për qëllime kozmetike; vajra për qëllime 

pastrimi; vajra për parfumeri dhe vajra për aromë; vajra për qëllime tualeti; produkte 

kozmetike; sapunë; parfumeri; vajra esencialë; shapon për kokë dhe flokë.  

5  Vaj mjekësor; produkte nga bimët mjekësore; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; 

preparate mjekësore bimore; ushqim diete dhe preparate ushqimore për qëllime mjekësore.  

29  Vajrat dhe yndyra  ushqimore; fara të përgatitura; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e 

tyre  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime e shitjes 

me shumicë dhe me pakicë, posaçërisht vajra eterike / vajra esenciale, aromatizues 

ushqimore [vajra esenciale], vajra për qëllime kozmetike, vajra për qëllime pastrimi, vajra 

për parfumeri dhe vajra për aromë, vajra për qëllime tualeti, produkte kozmetike, sapunë, 

parfumeri, shapon për kokë dhe flokë: vaj mjekësor; produkte nga bimët mjekësore, 

ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike, preparate mjekësore bimore, ushqim diete dhe 

preparate ushqimore për qëllime mjekësore, vajrat dhe yndyra  ushqimore, fara të 

përgatitura; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre. 
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(210) KS/M/ 2022/249 

(220) 14/02/2022 

(731) Nigella Pharm SH.P.K.  

Zenun Beqa, 70000  Ferizaj, KS 

(740)  Fisnik Jahiri Rr.Zenun Beqa Ferizaj  
 

(540)  NIGELLA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; vajra eterike / vajra esenciale; 

aromatizues ushqimore [vajra esenciale]; vajra për qëllime kozmetike; vajra për qëllime 

pastrimi; vajra për parfumeri dhe vajra për aromë; vajra për qëllime tualeti; produkte 

kozmetike; sapunë; parfumeri; vajra esencialë; shapon për kokë dhe flokë  

5  Vaj mjekësor; produkte nga bimët mjekësore; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; 

preparate mjekësore bimore; ushqim diete dhe preparate ushqimore për qëllime mjekësore. 

29  Vajrat dhe yndyra  ushqimore; fara të përgatitura; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e 

tyre.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime e shitjes 

me shumicë dhe me pakicë, posaçërisht vajra eterike / vajra esenciale, aromatizues 

ushqimore [vajra esenciale], vajra për qëllime kozmetike, vajra për qëllime pastrimi, vajra 

për parfumeri dhe vajra për aromë, vajra për qëllime tualeti, produkte kozmetike, sapunë, 

parfumeri, shapon për kokë dhe flokë: vaj mjekësor; produkte nga bimët mjekësore, 

ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike, preparate mjekësore bimore, ushqim diete dhe 

preparate ushqimore për qëllime mjekësore, vajrat dhe yndyra  ushqimore, fara të 

përgatitura; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/250 

(220) 14/02/2022 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves 

EBBC Building E 2633 Senningerberg 

Luxemburg, LU 

(591) E verdhe dhe vjollcë 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,   

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/251 

(220) 14/02/2022 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves 

EBBC Building E 2633 Senningerberg 

Luxemburg, LU 

(591) E kaltër, gjelbërt, verdhë, portokalli 

dhe vjollcë 

(540)   
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(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

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

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/252 

(220) 14/02/2022 

(731) Evectro service UG  

(haftungsbeschränkt) Eversewen 1 

21107 Hamburg, DE 

(591) e kaltër, portokalli  dhe e bardhë 

(740)  Florije Manaj Zogaj 

Manaj & Associates IP L.L.C. Rr. Shaqir 

Ingrishta A11/H 10, Nr. 14 ,10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Mjete transporti me rrota nën 2,0 ton për transport privat, në veçanti skuterët me 

motor dhe skuterët elektrike, përveç mjeteve hekurudhore dhe pjesëve të tyre.  

35  Reklamim; shitje me pakicë dhe shumicë, përfshirë shitjet përmes internetit te 

automjeteve dhe mjeteve transportuese (përveç mjeteve hekurudhore dhe pjesëve të tyre), 

skuterë me motor, skuterë elektrike  

39  Dhënia  me qira e skuterëve me motor dhe skuterëve elektrik për qëllime transporti.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/253 

(220) 14/02/2022 

(731) PreZero Lizenz GmbH 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  OutNature 

 

 
     

 

(511) 1  Substanca kimike, materiale kimike dhe preparate kimike, dhe elemente natyrore, 

në veçanti fibrat, tul, tul druri, tul kimik i drurit; preparate kimike për përdorim në 

prodhimin e letrës; tul për përdorim në prodhimin e letrës; pulpë e bluajtur druri kimike; 

fibra inorganike; fibrat të materialit inorganik për qëllime të ndarjes në proceset industriale; 

pleh; proteina për përdorim në industri  
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4  Karburant; energjia elektrike nga burimet e rinovueshme.  

16  Letër dhe karton; qese dhe artikuj për paketimin, ambalazhimin dhe ruajtjen e letrës, 

kartonit ose plastikës; letër ushqimore; mbështjellëse ushqimore; fletë letre ose plastike për 

kontrollin e lagështisë për paketimin e produkteve ushqimore; fletë thithëse (absorbuese) 

letre ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Letër ambalazhi; letër fibroze; 

produkte letre të disponueshme, përkatësisht pankarta letre, flamuj letre, varëse letre 

(flamuj), dantella letre, tufa (varëse) letre, përparse letre, peshqirë letre, peceta letre për 

tavolinë, shtroje letre për tavolinë, peshqirë letre për larje, shami (mindil) letre, peceta letre, 

letër higjienike, letër absorbuese, letër pergamene, rrule letre për arka, dantella letre, cadra 

kokteji prej letre, filtra uji prej letre, peceta të disponueshme, mbulesa letre për sediljet e 

tualetit, rrul kuzhine [letër], tufa letre  

22  Fibra natyrale; fibra për bërjen e mbështjellësve të ushqimit; qese dhe thasë nga tekstile 

për paketim, ruajtje dhe transport; material fibroz për përgatitjen e mbështjellësve të 

ushqimit.  

23  Fije dhe fije gjysmë sintetike [fije tjerjeje natyrale të trajtuara kimikisht]; fije letre [për 

përdorim tekstili].  

24  Pëlhura të përziera me fibra inorganike; pëlhura të përziera me fibra inorganike; pëlhura 

të bëra nga fije sintetike; pëlhura me fibra gjysmë sintetike; pëlhura prej fibrash inorganike, 

të ndryshme nga ato për izolim; pëlhura me fije të rigjeneruara; pëlhura shtypëse të gjitha 

për përdorim në industrinë e prodhimit të letrës; pëlhura tharëse të gjitha për përdorim në 

industrinë e prodhimit të letrës.  

31  Produkte ushqimore dhe foragjere për kafshë; bimë.  

35  Shërbime të analizës, kërkimit dhe informacionit të biznesit; ndihmë biznesi, shërbime 

të asistencës, menaxhim dhe administratimit të biznesit; shërbime reklamimi, marketingu 

dhe promovimi; shitje me pakicë dhe shumicë në lidhje me fibra të virgjëra për prodhimin e 

letrës; shitje me pakicë dhe shumicë në lidhje me produkte letre të disponueshme; shitje me 

pakicë ose shumicë në lidhje me mallrat e letrës.  

36  Ndërmjetësimi i të drejtave të emetimit.  

40  Riciklimi i letrës; riciklimi i letrës; riciklimi i letrës; përpunim dhe trajtim i letrës; 

ofrimi i informacionit në lidhje me shërbimet e trajtimit të letrës; trajtimi dhe përpunimi i 

materialeve nëpërmjet trajtimit të fibrave bimore dhe fibrave të virgjër silfi për t'u bërë 

mbështjellës ushqimor; prodhimi i energjisë elektrike nga burime të rinovueshme.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike; shërbime të kërkimit kimik; kërkime industriale; 

kërkime biologjike; kërkime në lidhje me teknologjinë; sigurimi i informacionit teknik në 

lidhje me prodhimin e letrës; kërkime në lidhje me kultivimin në bujqësi; dizajn i paketimit.  

44  Shërbime bujqësore, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të fermave; 

kultivim i kulturave bujqësore; kultivimi i bimëve; kultivimi i bimëve; shërbime të kujdesit 

për bimët [shërbime kopshtarie]; konsulta në lidhje me kultivimin e bimëve.  

45  Shërbimet e autoritetit licencues; licencimi i pronësisë intelektuale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/254 

(220) 14/02/2022 

(731) PreZero Lizenz GmbH 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) Ngjyrë e zezë dhe gjelbërt. 

(540)   
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 6  Kontejnerët dhe artikujt transportit dhe paketimi, prej metali; paleta transporti, 

kryesisht ose tërësisht prej metali; paleta të disponueshme dhe të ripërdorshme, kryesisht 

ose tërësisht prej metali, për transportin, ruajtjen dhe ekspozimin e mallrave.  

9  Lexues identifikimi me radiofrekuencë (RFID); etikete (shenje) e identifikimit të radio-

frekuencës (RFID).  

20  Arka dhe paleta, jo metalike; paleta transporti, jo prej metali; paleta transporti, prej 

druri ose plastike; paleta të disponueshme dhe të ripërdorshme, prej druri ose plastike, për 

transportin, ruajtjen dhe ekspozimin e mallrave  

35  Shërbime te analizës së biznesit, kërkimit dhe informacionit; asistencë biznesi, 

menaxhim dhe shërbime administrative; shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi; 

shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi.  

37  Shërbime te pastrimit; pastrim i paletave; heqja e mbeturinave [pastrim]; heqja e 

mbeturinave [pastrim]; riparimi i paletave; riparimi i paletave  

39  Logjistikë transporti; shërbimet të transportit; ruajtje; marrja me qira e kafazeve për 

paleta; marrja me qira e kafazeve për paleta; konsulta lidhur me paketimin e mallrave; 

shërbime këshilluese në lidhje me distribuimin e mallrave; këshillë dhe konsulencë në 

lidhje me transportin e mallrave; shërbime këshilluese lidhur me rruajtjen e mallrave.  

40  Shërbimet e riciklimit; shërbimet e riciklimit; shërbimet e menaxhimit të mbetjeve 

[riciklimi]; riciklimi i plehrave dhe mbeturinave; ripërpunimi i paletave.  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike; hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe 

shërbime zhvillimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/255 

(220) 14/02/2022 

(731) PreZero Lizenz GmbH 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Preturn 

 

 
     

 

(511) 6  Kontejnerët dhe artikujt transportit dhe paketimi, prej metali; paleta transporti, 

kryesisht ose tërësisht prej metali; paleta të disponueshme dhe të ripërdorshme, kryesisht 

ose tërësisht prej metali, për transportin, ruajtjen dhe ekspozimin e mallrave.  

9  Lexues identifikimi me radiofrekuencë (RFID); etikete (shenje) e identifikimit të radio-

frekuencës (RFID).  

20  Arka dhe paleta, jo metalike; paleta transporti, jo prej metali; paleta transporti, prej 

druri ose plastike; paleta të disponueshme dhe të ripërdorshme, prej druri ose plastike, për 

transportin, ruajtjen dhe ekspozimin e mallrave.  

35  Shërbime te analizës së biznesit, kërkimit dhe informacionit; asistencë biznesi, 

menaxhim dhe shërbime administrative; shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi; 

shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi  

37  Shërbime te pastrimit; pastrim i paletave; heqja e mbeturinave [pastrim]; heqja e 
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mbeturinave [pastrim]; riparimi i paletave; riparimi i paletave.  

39  Logjistikë transporti; shërbimet të transportit; ruajtje; marrja me qira e kafazeve për 

paleta; marrja me qira e kafazeve për paleta; konsulta lidhur me paketimin e mallrave; 

shërbime këshilluese në lidhje me distribuimin e mallrave; këshillë dhe konsulencë në 

lidhje me transportin e mallrave; shërbime këshilluese lidhur me rruajtjen e mallrave.  

40  Shërbimet e riciklimit; shërbimet e riciklimit; shërbimet e menaxhimit të mbetjeve 

[riciklimi]; riciklimi i plehrave dhe mbeturinave; ripërpunimi i paletave  

42  Shërbimet e riciklimit; shërbimet e riciklimit; shërbimet e menaxhimit të mbetjeve 

[riciklimi]; riciklimi i plehrave dhe mbeturinave; ripërpunimi i paletave  

 
 

(210) KS/M/ 2022/256 

(220) 14/02/2022 

(731) KOLA DOOEL uvoz-izvoz Skopje 

Kacanicki pat no. 254 Skopje, MK, MK 

(591) e zeze, e bardhe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Bateri për cigare elektronike  

34  Duhan; produkte për duhanpirës; qibrit (shkrepse).  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/257 

(220) 15/02/2022 

(731) Arben Ymeraga Melita & Partners 

SH.P.K. Rruga B, Mati 1, Residida 2, H-B, 

nr. 6, KS 

(591) Portokall i fortë: 

#FF2F06 R: 255 G: 47 B: 6 C: 0 M: 93 Y: 

100 K: 0 

E kaltër Cian:  

#47C6BD R: 71 G: 198 B: 189 C: 64 M: 0 

Y: 33 K:0 

E kaltër Violetë: 

#2B44D6 R: 43 G: 68 B: 214 C: 80 M: 68 

Y: 0 K: 16 

E verdhë Flash: 

#F9C110 R: 249 G: 193 B: 16 C: 0 M: 22 

Y: 94 K: 0 

Hiri: 

#7A7A7A R: 122 G: 122 B: 122 C: 0 M: 0 

Y: 0 K:  

(540)   
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(740)  Arben Ymeraga Melita & Partners 

SH.P.K Rruga B, Mati 1, Residida 2, H-B, 

nr. 6 

 

 
 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

36  Sigurimet, ceshtjet financiare, ceshtjet monetare, ceshtjet e patundshmerise  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore   

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnet qe ka te beje me to, 

analiza industriale dhe sherbime e hulumtime; dizajnimi dhe krijimi i harduereve dhe 

softuereve kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/258 

(220) 15/02/2022 

(731) Martius L.L.C. Rexhep Luci 1-8,  

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Fatos Mexhuani Martius L.L.C. 

Rr. Rexhep Luci 1-8, Prishtinë, Republika e 

Kosovës, 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Prodhimi dhe përpunimi produkteve nga qumështi; zëvendësuesit e qumështit, për 

shembull, qumështi i bajames, qumështi i kokosit, qumështi i kikirikut, qumështi i orizit, 

qumështi i sojës; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; pelte, 

reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera qumështi; vajra 

dhe yndyrna për ushqim; Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të mishit.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe sago; miell 

dhe preparate nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, sherbet dhe 

akullore të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, melasë; tharm, pluhur pjekjeje; kripë, erëza 

sezonale, erëza, barishte të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akull për ngrënje; 

veçanërisht torte dhe ëmbëlsira me porosi.  

35  Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash (duke përjashtuar 

transportin e tyre), duke u mundësuar klientëve t'i shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra; 

shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

nëpërmjet makinave shitëse, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, nëpërmjet faqeve të internetit ose programeve të blerjeve 

televizive;  
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(210) KS/M/ 2022/259 

(220) 15/02/2022 

(731) Martius L.L.C. Rexhep Luci 1-8,  

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Fatos Mexhuani Martius L.L.C. 

Rr. Rexhep Luci 1-8, Prishtinë, Republika e 

Kosovës, 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Prodhimi dhe përpunimi produkteve nga qumështi; zëvendësuesit e qumështit, për 

shembull, qumështi i bajames, qumështi i kokosit, qumështi i kikirikut, qumështi i orizit, 

qumështi i sojës; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; pelte, 

reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera qumështi; vajra 

dhe yndyrna për ushqim; Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të mishit  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe sago; miell 

dhe preparate nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, sherbet dhe 

akullore të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, melasë; tharm, pluhur pjekjeje; kripë, erëza 

sezonale, erëza, barishte të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akull për ngrënje; 

veçanërisht torte dhe ëmbëlsira me porosi  

35  Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash (duke përjashtuar 

transportin e tyre), duke u mundësuar klientëve t'i shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra; 

shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

nëpërmjet makinave shitëse, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, nëpërmjet faqeve të internetit ose programeve të blerjeve 

televizive;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/260 

(220) 15/02/2022 

(731) Martius L.L.C. Rexhep Luci 1-8,  

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Fatos Mexhuani Martius L.L.C. 

Rr. Rexhep Luci 1-8, Prishtinë, Republika e 

Kosovës, 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Prodhimi dhe përpunimi produkteve nga qumështi; zëvendësuesit e qumështit, për 

shembull, qumështi i bajames, qumështi i kokosit, qumështi i kikirikut, qumështi i orizit, 

qumështi i sojës; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; pelte, 
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reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera qumështi; vajra 

dhe yndyrna për ushqim; Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të mishit.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe sago; miell 

dhe preparate nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, sherbet dhe 

akullore të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, melasë; tharm, pluhur pjekjeje; kripë, erëza 

sezonale, erëza, barishte të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akull për ngrënje; 

veçanërisht torte dhe ëmbëlsira me porosi  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime për sigurimin e pijeve 

alkoolike; akomodimi i përkohshëm; shërbimet e bareve; shërbime të kafiterisë; shërbimet 

e kafenesë; katering për ushqim dhe pije; shërbimet e bar-rostiçeri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/261 

(220) 15/02/2022 

(731) Agim Mulliqi M.Teutë, Pejë, KS 

(591) e argjende 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Syze, te gjitha llojet e syzeve dhe materialeve percjellese, prodhum dhe riparime  

35  Shitje dhe blerje me shumice pakice i syzeve dhe materialeve percjellese i te gjitha 

llojeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/262 

(220) 15/02/2022 

(731) Agim Mulliqi M.Teutë, Pejë, KS 

(591) e zeze 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Syze, te gjitha llojet e syzeve dhe materialeve percjellese, prodhim dhe riparime  

35  Shitje dhe blerje me shumice pakice i syzeve dhe materialeve percjellese i te gjitha 

llojeve  
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(210) KS/M/ 2022/263 

(220) 15/02/2022 

(731) Agim Mulliqi M.Teutë, Pejë, KS 

(591) e bardhe 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Syze, te gjitha llojet e syzeve dhe materialeve percjellese, prodhim dhe riparime  

35  Shitje dhe blerje me shumice pakice i syzeve dhe materialeve percjellese te gjitha 

llojeve  

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/264 

(220) 15/02/2022 

(731) Thomas Wuttke Mühlenweg 150, 

22844 Norderstedt, Germany, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  WELLENSTEYN 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, veshje për këmbët; veshje për kokën  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/265 

(220) 16/02/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  XEPAR 

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/266 

(220) 16/02/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540) KOMGAR 
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Prishtinë 
 

(511) 5  Produktet farmaceutike 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/267 

(220) 16/02/2022 

(731) MONCLER S.P.A. VIA STENDHAL  

47 MILANO, IT 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Metale te çmuara; ari; paladium; gurë të çmuar; gur prej mineraleve jadeit; imitim 

i stolive të çmuara; kostume prej stolive të çmuara; xhingla [stoli të çmuara dhe imitim i 

stolive të çmuara]; charms [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; fije argjendi 

[stoli të çmuara]; fije prej metali të çmuar [stoli të çmuara]; fije prej metali të çmuar [stoli 

të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; fije ari [stoli të çmuara ]; rrathë  [stoli të çmuara 

dhe imitim i stolive të çmuara]; rrathë të punuar me tekstil të qëndisur [[stoli të çmuara dhe 

imitim i stolive të çmuara]; stoli të çmuara cloisonne (dekorime); perla [stoli të çmuara ]; 

gjerdan [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; medaljon [stoli të çmuara dhe 

imitim i stolive të çmuara]; zinxhirë [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; unaza 

[stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; karfica [stoli të çmuara dhe imitim i stolive 

të çmuara]; vathë; diadema; medaljone [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; 

medalje; kunja [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; kunja  zbukuruese; kunja 

(karfica)  kravate; varëse [stoli të çmuara]; pulla mbërthyese dekoruese; shirit me varës 

[shirit mbajtës çelësash]; zinxhirë çelësash [zinxhirë çelësash me xhingël ose me pjese 

dekorative]; unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël ose me pjese dekorative]; charms  

(pjese zbukuruese) për unaza çelësash; fobe (pjese)  çelësash prej metali; unaza çelësash 

prej lëkure; unaza çelësash, jo prej metali; unaza çelësash prej metali të çmuar në formë të 

ndarë; pjesë përcjellëse çelësash prej lëkure; pjesë përcjellëse çelësash si imituese lëkure; 

charms  (pjese zbukuruese) për unaza çelësash; fobe (pjese)  çelësash prej metali të 

zakonshëm; fobe (pjese)  çelësash, jo prej metali; mbajtëse çelësash zbukuruese prej metali 

të çmuar; mbajtëse çelësash prej metali të çmuar; mbajtëse çelësash prej metali; tage (pjese 

për vendosjen e shënimeve) çelësash k prej plastike; distinktivë prej metali të çmuar; 

amuletë [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; rruzare; varëse si stoli të çmuara [ 

kostume prej stolive të çmuara]; kapela prej stolive të çmuara ; stoli të çmuara këpucësh; 

stoli këpucësh prej metali të çmuar; stoli kapelësh prej metali të çmuar; çanta e stolive të 

çmuara [çantë e vogël për mbajtjen e stolive te çmuara ], jo prej metali të çmuar; çanta e 
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stolive të çmuara [çantë e vogël për mbajtjen e stolive te çmuara ]; kuti dekorative prej 

metali të çmuar; trofe prej metali të çmuar; statuja prej metali të çmuar; figurina [statueta] 

prej metali të çmuar; statuja të vogla prej metali të çmuar; vepra arti prej metali të çmuar; 

kryqe si stoli të çmuar; kryqe prej metali të çmuar, përveç stolive të çmuar; kunja(karfica) e 

kapelave prej stolive të çmuar; unaza çelësash me mekanizëm për mbështjellje; charms  

(pjese zbukuruese) prej stolive të çmuar ; charms  (pjese zbukuruese)  për rrathë; charms  

(pjese zbukuruese) për gjerdan; orë; orë muri; orë  dore; orë alarmi; kronometra; kronografi 

[orë]; orë dore me rrip; kronometër; orë xhepi; kuti për orë dhe orë dore; shiritat e orëve; 

rripat e orës; zinxhirë orësh; rrip orësh; etiketa qepëse prej metali të çmuar për veshje. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/268 

(220) 16/02/2022 

(731) MONCLER S.P.A. VIA STENDHAL  

47 MILANO, IT 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Metale te çmuara; ari; paladium; gurë të çmuar; gur prej mineraleve jadeit; imitim 

i stolive të çmuara; kostume prej stolive të çmuara; xhingla [stoli të çmuara dhe imitim i 

stolive të çmuara]; charms [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; fije argjendi 

[stoli të çmuara]; fije prej metali të çmuar [stoli të çmuara]; fije prej metali të çmuar [stoli 

të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; fije ari [stoli të çmuara ]; rrathë  [stoli të çmuara 

dhe imitim i stolive të çmuara]; rrathë të punuar me tekstil të qëndisur [[stoli të çmuara dhe 

imitim i stolive të çmuara]; stoli të çmuara cloisonne (dekorime); perla [stoli të çmuara ]; 

gjerdan [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; medaljon [stoli të çmuara dhe 

imitim i stolive të çmuara]; zinxhirë [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; unaza 

[stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; karfica [stoli të çmuara dhe imitim i stolive 

të çmuara]; vathë; diadema; medaljone [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; 

medalje; kunja [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; kunja  zbukuruese; kunja 

(karfica)  kravate; varëse [stoli të çmuara]; pulla mbërthyese dekoruese; shirit me varës 

[shirit mbajtës çelësash]; zinxhirë çelësash [zinxhirë çelësash me xhingël ose me pjese 

dekorative]; unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël ose me pjese dekorative]; charms  

(pjese zbukuruese) për unaza çelësash; fobe (pjese)  çelësash prej metali; unaza çelësash 

prej lëkure; unaza çelësash, jo prej metali; unaza çelësash prej metali të çmuar në formë të 

ndarë; pjesë përcjellëse çelësash prej lëkure; pjesë përcjellëse çelësash si imituese lëkure; 

charms  (pjese zbukuruese) për unaza çelësash; fobe (pjese)  çelësash prej metali të 

zakonshëm; fobe (pjese)  çelësash, jo prej metali; mbajtëse çelësash zbukuruese prej metali 
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të çmuar; mbajtëse çelësash prej metali të çmuar; mbajtëse çelësash prej metali; tage (pjese 

për vendosjen e shënimeve) çelësash k prej plastike; distinktivë prej metali të çmuar; 

amuletë [stoli të çmuara dhe imitim i stolive të çmuara]; rruzare; varëse si stoli të çmuara [ 

kostume prej stolive të çmuara]; kapela prej stolive të çmuara ; stoli të çmuara këpucësh; 

stoli këpucësh prej metali të çmuar; stoli kapelësh prej metali të çmuar; çanta e stolive të 

çmuara [çantë e vogël për mbajtjen e stolive te çmuara ], jo prej metali të çmuar; çanta e 

stolive të çmuara [çantë e vogël për mbajtjen e stolive te çmuara ]; kuti dekorative prej 

metali të çmuar; trofe prej metali të çmuar; statuja prej metali të çmuar; figurina [statueta] 

prej metali të çmuar; statuja të vogla prej metali të çmuar; vepra arti prej metali të çmuar; 

kryqe si stoli të çmuar; kryqe prej metali të çmuar, përveç stolive të çmuar; kunja(karfica) e 

kapelave prej stolive të çmuar; unaza çelësash me mekanizëm për mbështjellje; charms  

(pjese zbukuruese) prej stolive të çmuar ; charms  (pjese zbukuruese)  për rrathë; charms  

(pjese zbukuruese) për gjerdan; orë; orë muri; orë  dore; orë alarmi; kronometra; kronografi 

[orë]; orë dore me rrip; kronometër; orë xhepi; kuti për orë dhe orë dore; shiritat e orëve; 

rripat e orës; zinxhirë orësh; rrip orësh; etiketa qepëse prej metali të çmuar për veshje. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/271 

(220) 18/02/2022 

(731) Arçelik A.Ş. Sütlüce Karaağaç 

Caddesi, No: 2/6 Beyoğlu, 34445, İstanbul, 

Turkey, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CalcBox 

 

 
     

 

(511) 8  Pirunj, lugë, thika dhe pajisje jo elektrike per ushqim per prerje, prerje, për qëllime 

copëtimi, qërimi, duke përfshirë edhe ato nga metalet fisnike. Рrerje dhe shpuarje/ shpuarje 

me dorë. Pajisje dhe instrumente për rruajtje (rroje), depilim, manikyr, pedikyr dhe për 

kujdesin e bukurisë, duke përfshirë gërshërët, rregulluesit (drejtuesit) e flokëve dhe mjetet 

për mbeshtjelljen e flokëve –kaçurrela. Vegla dore për riparimin e makinerive, pajisjeve 

dhe automjeteve. Vegla dore për ndërtim, bujqësi, kopshtari dhe pylltari. Hekura (per 

hekurosje) elektrike dhe jo elektrike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/273 

(220) 18/02/2022 

(731) FAES FARMA, S.A. 

Avenida Autonomía 10, 48940 Leioa 

(Bizkaia), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  BILAXTEN 

 

 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 
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mjekësore; ushqim dietitik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; shtesa dietitike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, 

materiale për lidhje; material për shërimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate 

për asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/274 

(220) 18/02/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje Blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, 

 , MK 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)  ADEGRON 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; farmaceutikë; analgjezik; antibiotikë; barna për qëllime 

mjekësore; barna për qëllime njerëzore; substanca dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor; ushqime dietetike të përshtatura për qëllime mjekësore; suplemente ushqimore; 

shtesa ushqimore minerale; preparate vitaminash. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/278 

(220) 21/02/2022 

(731) MAKPROGRES DOO St. Vojdan 

Cernodrinski br.8, 2310 Vinica, MK, MK 

(591) Kafe, okër, e bardhë, e kuqe 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Shkopinj vaferi me mbushje kremi të llojeve të ndryshme, shkopinj vaferi me 

mbushje kremi kakao  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/279 

(220) 21/02/2022 

(731) GO Travel SH.P.K. 

Prishtinë, Rr.Hajdar Dushi, Nr.32, KS 

(740)  Avni Bytyqi Kryshefc, Obiliq 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  

39  Transporti i personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuese të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhëtimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarëve; informata mbi trafikun.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/280 

(220) 21/02/2022 

(731) GO Travel SH.P.K. Prishtinë, 

Rr.Hajdar Dushi, Nr.32, KS 

(740)  Avni Bytyqi Kryshefc, Obiliq 
 

(540)  GO Travel   

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. 

39  Transporti i personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuese të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhëtimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarëve; informata mbi trafikun.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/281 

(220) 21/02/2022 

(731) FRANCK d.d. Vodovodna 20 

10000 Zagreb, Croatia, HR 

(591) Kuqe, bardhë, kafe, vjollcë, krem 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. " Ndue Përleshi"- 

Alko Impex Obj. 2-1/9 
 

(540)   
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(511) 30  Kafe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/282 

(220) 21/02/2022 

(731) FRANCK d.d. Vodovodna 20 

10000 Zagreb, Croatia, HR 

(591) Kuqe, zezë dhe bardhë 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. " Ndue Përleshi" - 

Alko Impex Obj.2-1/9 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/284 

(220) 21/02/2022 

(731) Volvo Trademark Holding AB 

c/o AB Volvo, SE-405 08 Göteborg, 

Sweden, SE 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Veglat e makinerive, veglat që operojnë me energji; Motorët dhe motorët, me 

përjashtim të mjeteve tokësore, duke përfshirë motorët e mjeteve detare, motorët e 

avionëve, motorët për makinat industriale, bujqësore dhe pyjore, motorët e palëvizshëm me 

djegie, turbinat, motorët elektrikë; Lidhja e makinerive dhe komponentët e transmisionit, 

me përjashtim të automjeteve tokësore, duke përfshirë transmetimet e fuqisë, kutitë e 

shpejtësisë/ndërrimit të shpejtësisë, ingranazhet e pasme, ingranazhet e reduktimit, 

kontrollorët e kutisë së shpejtësisë, sistemet e kontrollit të tërheqjes, sistemet e kontrollit të 

dinamikës së automjeteve, lidhjet e boshtit, bashkimet dhe kuplugu, shkarkimet, bashkimet 

dhe rripat e transmetimit; Mjete bujqësore, të ndryshme nga veglat e dorës që operohen me 
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dorë, duke përfshirë kultivuesit, vjelësit, vjelësit me disk dhe mbjellësit; Inkubatorë për 

vezë; Makinat automatike shitëse; Pajisjet bujqësore, tokësore, ndërtimore, nxjerrjen e 

naftës dhe gazit dhe minierat; Makinat shpërndarëse; Dispenzerët; Makinat dhe veglat e 

makinerisë emergjente dhe të shpëtimit; Rrotat dhe shinat për makineri; Robotët 

industrialë; Makinat dhe veglat e makinerive për trajtimin e materialeve dhe për prodhim; 

Pajisjet e lëvizjes dhe trajtimit; Pompat, kompresorët dhe ventilatorët; Makinat për fshirje, 

pastrim dhe larje; Gjeneratorët, duke përfshirë gjeneratorët e energjisë elektrike, 

gjeneratorët dhe alternatorët elektrikë, gjeneratorët me frekuencë të lartë, gjeneratorët e 

energjisë për automjete dhe gjeneratorët e energjisë diellore; Rregullatorë elektronikë për 

motorë dhe pjesë motorike; Pastruesit e ajri (filtrat e ajrit) për motorë dhe pajisjet kundër 

ndotjes për motorë dhe pjesë motorike; Karburatorët, konvertuesit për lëndë djegëse të 

lëngëta, injektorët, pompat e injeksionit, pompat e karburantit, rregulluesit e shpejtësisë, 

pipëzat e injeksionit dhe mbajtat e pipëzyave, valvolat  e makinerive, avulluesit, startuesit, 

sistemet ndezëse, bobinat ndezëse, prizat e ndriçimit, kandelat, lidhëset e kandelave, sondat 

lambda, magnetos, zhurmëmbytës/silenciatorë dhe shkarkues shkëndijash për motorë me 

djegie; Filtrat e karburantit; Filtrat e vaji, filtrat e ajri; Kushinetat rrotulluese, kushinetat e 

thjeshta, boshtet, mbyllësit e boshtit, rrotat e ingranazheve, rrotat lëvizëse, ingranazhet e 

ndryshimit të shpejtësisë, rrotullat, zinxhirët dhe rripat lëvizës, sustat, filtrat, pompat, 

rregullatorët, valvulat e ndihmës, kontrollet, fenat dhe rripat e ventilatorit, të gjitha për 

radiatorët e ftohjes së motorit; Fenat ftohës, radiatorët ftohës, motorët, aparatet për furnizim 

me karburant, aparatet për ftohjen e vajit, kupat e rezervuarit të vajit, frenat, kapakët për 

radiatorët ftohës, përshpejtuesit, pompat hidraulike, cilindrat hidraulikë, rezervuarët 

hidraulikë, filtrat hidraulikë, motorët hidraulikë, gypat hidraulikë, valvulat hidraulike, 

njësitë shtytëse për transmetimin hidraulik, të gjitha për makineritë, cilindrat dhe motorët 

hidraulikë, radiatorët ftohës, silenciatorët/shurdhuesit, eliminatorët e shkëndijave, 

transmetimet e energjisë; motorët dhe pjesët motorike; Njësitë e ngritjes së transmetimit të 

fuqisë për motorët e automjeteve, për përdorim si shtytës kryesor; Njësitë lëvizëse 

brenda/jashtë dhe njësitë lëvizëse të varkave me vela për motorët e brendshëm; Pompat dhe 

motorët hidraulikë dhe komponentët e tyre, pompat e ajrit si aksesorë të automjeteve; 

Rrathët dhe kushinetat; Valvolat pneumatike, sistemet drejtuese të fuqisë, valvolat e 

kontrollit, valvolat e frenimit; turbo-ngarkuesit e gazit të shkarkimit; shkarkimet, kapakët e 

shkarkimit, rezervuarët me ajër të kompresuar, cilindrat e ajrit të kompresuar dhe motorët e 

ajrit të kompresuar, pajisjet kundër ndotjes (pjesë të sistemeve të shkarkimit për automjete 

ose pjesë të motorëve dhe pjesëve motorike); Kompresorët, frenat me ajër të komperesuar, 

rezervuartë me ajër të kompresuar, cilindra me ajër të kompreseuar dhe motorët me ajër të 

kompresuar, pompat egrumbullimit; Guarnicionet e motorit për automjete; Makinat për 

punimin e metaleve dhe plastikës; Makinat për industrinë kimike, për bujqësi, miniera, 

makinat e tekstilit, makinat për industrinë e pijeve; Makinat e ndërtimit; Makinat për 

industrinë e automobilave; Veglat elektrike dhe veglat e tyre lidhëse; Hapëset elektrike të 

kanaçeve; Fletët ngritëse hidraulike, rreshtuesit e trupit dhe kornizës; Makinat e paketimi 

dhe etiketimit, transportuesit, shiritat transportues; Makinat e ngarkimit dhe manovrimit për 

impiantet e presimit dhe shkritoret dhe makinat për përpunimin e boshllëqeve; Ngarkuesit, 

trupat e kamionëve, ekskavatorët si dhe pjesët, duke përfshirë komponentët dhe aksesorët e 

produkteve të tilla; Makinat lëvizëse të dheut, duke përfshirë ekskavatorët me rrota, 

ngarkuesit kompakt me rrota, ekskavatorët me zvarritës, ekskavatorët kompakt, ngarkuesit 

me rrota, makineritë e motorëve, ngarkuesit me skavë dhe njësitë lëvizëse; Aparatet 
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hidraulike ngritëse, vinçat, çikrikët; Pajisjet e tipit kovë, kapëset dhe pirunerët për 

makineri; Makinat e përpunimit të drurit, duke përfshirë pajisjet e rrëshqitjes, prerjes dhe 

zhveshjes; Dhëmbët dhe tehet prerëse për makineri; Fshesa për makina; Ambientet për 

larjen e automjeteve; Instalimet për larjen e automjeteve; Karuselet e parkimit të 

automjeteve; Transportuesit e automjeteve, ashensorët e automjeteve; Motorët për mjetet 

ujore; Motorët për mjete ajrore; Motorët për automjete model; Kuti 

ingranazhesh/transmisione të ndryshme nga ato për mjetet tokësore, boshtet e transmisionit, 

përveç për mjetet tokësore, ingranazhet diferenciale, të ndryshme nga mjetet tokësore, 

ingranazhet lëvizëse, të ndryshme nga mjetet tokësore, boshtet lëvizëse, përveç mjeteve 

tokësore, rrotat lëvizëse, të ndryshme nga mjetet tokësore, ingranazhet e ndryshimit të 

shpejtësisë, përveç për mjetet tokësore, përzgjedhësit e ndërrimit të marsheve, përveç për 

mjetet tokësore; Boshtet, përveç mjeteve tokësore, boshteve, përveç mjeteve tokësore dhe 

bashkimeve, përveç mjeteve tokësore, bashkimeve të makinerive dhe komponentëve të 

transmisionit, përveç për mjetet tokësore, aparateve drejtuese manuale dhe me energji 

elektrike, përveç për mjetet tokësore, drejtuesit elektrik sisteme, përveç për mjetet tokësore, 

sisteme drejtuese hidraulike, të ndryshme nga mjetet tokësore, si dhe pjesë përbërëse të 

këtyre artikujve; Pjesë, përbërës dhe aksesorë për automjete të tjera përveç automjeteve 

tokësore, përkatësisht motorë, motorë elektrikë, turbina, motorë motorikë, motorë me 

djegie, pajisje ndezëse për motorë me djegie të brendshme; Pjesët, pajisjet dhe aksesorët 

për mallrat e sipërpërmendura.  

9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, laboratorike, naviguese, anketuese, 

fotografike, kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, 

zbuluese, simuluese, testuese, inspektuese, shpëtim të jetës dhe mësimore; Aparatet dhe 

instrumentet për përcjelljen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose 

kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet 

për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të 

dhënave duke përfshirë aparatet e radios, video ekranet, magnetofonat, altoparlantët, 

amplifikatorët, pajisjet e telekomunikacionit, instalimet telefonike të makinave, plejerit e 

diskut kompakt, terminalet telematike, terminalet e sinjalit të rrezikut, navigimi dhe 

terminalet e radarëve, pajisjet GPS, sistemet e kontrollit të trafikut, njësitë e kontrollit 

telematik; Sistemi i mbikëqyrjes së transportit, pajisjet e vendndodhjes, terminalet e 

tarifave për zbulimin elektronik të tarifave në trafik, kutia e zezë (pajisja për monitorimin 

dhe regjistrimin e të dhënave të aksidenteve), kompjuterët automatikë dhe kompjuterët në 

bord; mediat e regjistruara dhe të shkarkueshme, softuerët kompjuterik, media digjitale ose 

analoge për regjistrim dhe ruajtje të zbrazëta; video lojërat; mekanizmat për aparate që 

funksionojnë me monedhë; arkat, aparatet llogaritëse; kompjuterët dhe pajisjet periferike 

kompjuterike; kostumet për zhytje, maskat për zhytës, tapat për vesh për zhytës, kapëset për 

hundë për zhytës dhe notarë, dorezat për zhytës, aparatet p frymëmarrjeje për not nënujor; 

aparatet për shuarjen e zjarrit; Magnete, magnetizues dhe demagnetizues; Pajisjet e 

lundrimit, udhëzimit, gjurmimit, synimit dhe drejtimit; Pajisjet optike, përmirësuesit dhe 

korrigjuesit; Përmbajtja e regjistruar; Pajisjet e sigurimit, sigurisë, mbrojtjes dhe 

sinjalizimit; Pajisjet shkencore dhe laboratorike për trajtimin me energji elektrike; Aparatet 

dhe instrumentet elektrike dhe elektronike, duke përfshirë bateritë elektrike, pajisjet 

karikuese, testuesit e baterive, montimet elektrike, akumulatorët elektrikë, përçuesit 

elektrikë, busullat elektrike, ndërprerësit elektrik, komutatorët, kondensatorët elektrikë, 

parzmoret e telave elektrike, kondensatorët, reletë, reletë elektronike kohore, çelësat, 
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siguresat, kontaktet elektrike, kabllot elektrike, kabllot koaksiale, kutitë e siguresave 

elektrike, censorët elektrikë, prizat elektrike, çakmakët, qarqet elektrike të printuara, qarqet 

e integruara; Grafitet për sinjale elektrike, elektronike dhe optike; Lidhjet e kabllove, 

çikrikët e kabllove; Transformatorët; Rregullimi elektronik i rrezeve të fenerëve; Sensorët, 

detektorët, pajisjet komutuese/kuti kyçëse, qeliza diellore dhe panele diellore për prodhimin 

e energjisë elektrike; Analizatorë për automjete motorike, përkatësisht për analizën e gazit 

të shkarkimit, analizën e grimcave të blozës, analizën e funksionit të frenave, instrumentet 

diagnostikuese dhe pajisjet për simulime, testuesit e motorëve, pajisjet testuese në punëtori; 

pajisjet për furnizim me energji elektrike, filtrat elektrikë, komponentët gjysmëpërçues, 

komponentët optoelektronikë; Aparatet e testimit; Pajisjet e paralajmërimit të emergjencës 

në autostradë; Trekëndëshat paralajmërues; Llampat/dritat paralajmëruese; Kabllot 

shartuese; Kabllot ndezëse; Rrjetat e sigurisë; Shtypësit e interferencave, antenat/antenat; 

Masat, instrumentet dhe aparatet matëse, duke përfshirë ato për karburantin, presionin e 

vajit, presionin e gomave, ajrin e kompresuar, temperaturat, amperazhin, shpejtësinë dhe 

rrotullimet e motorit; Regjistruesit e kilometrazhit, odometrat, takometrat; Rregullatorët e 

tensionit, voltmetrat; Regjistruesit e kohës, treguesit e timonit, panelet dhe grupimet e 

instrumenteve, shiritat tregues, termostatet, llambat e sinjalit; Dinamometrat, testuesit e 

frenave, instrumente dhe aparate elektrike dhe mekanike për kontroll dhe testim për 

automjete, motorët/pjesët motorike dhe makineritë (duke përfshirë njësitë lëvizëse dhe 

makineritë e ndërtimit); Njësitë automatike për alarm, pajisjet paralajmëruese kundër 

vjedhjes, pajisjet elektronike kundër vjedhjes, duke përfshirë njësitë e imobilizimit të 

automjeteve; Sistemet elektronike për asistencë parkimi; Reflektorët paralajmërues; 

Monitoruesit elektronikë për motorë dhe pjesë motorike; Pajisje elektronike të kontrollit për 

teknologjinë e prodhimit dhe servo disqet, kontrollues të programueshëm; Metrat për matje; 

Termometrat; Busullat; Veshmbathjet për mbrojtje nga aksidentet, veshjet speciale si 

pajisje shpëtimi, maskat mbrojtëse për fytyrën e punëtorëve, pjesët mbrojtëse për sy dhe 

maskat; Aparatet dhe instrumente optike, duke përfshirë dylbi, llupa zmadhuese, syze, syze 

dielli dhe syze pune, thjerrëzat për llamba, thjerrëzat optike kundër diellit, kornizat 

oftalmike; Këllëfët për syze të diellit; Kutitë për syze; Rripat për syze të diellit; Rripat e 

syzeve; Kutitë e ruajtjes për media incizimi, të përfshira në klasën 9; Çantat për laptopë; 

Kutitë për kompjuter; Kutitë për kompjuter tablet; Kutitë e celularëve; Rripat për celularë.  

12  Automjetet dhe mjetet e transporti; Aparatet për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; Mjetet 

ajrore dhe hapësinore; Mjete tokësore; Mjetet ujore; Pjesët dhe pajisjet për automjete; 

Automjetet, duke përfshirë makinat, furgonat, automjetet sportive (përfshirë karrocat e 

golfit), autobusët, kamionët, njësitë e traktorëve/lëvizësit kryesorë, automjetet në rrugë dhe 

jashtë rrugës/kamionët shkarkues dhe pjesët, duke përfshirë komponentët dhe aksesorët e 

këtyre artikujve që nuk i përkasin klasave të tjera, duke përfshirë shasinë e automjeteve, 

trupat e automjeteve, instalimet e frenimit, kalibrat e frenave, kukat tërheqëse, shufrat për 

tërheqjes, kuplungun, motorët, motorët elektrikë; pjesët, komponentët, dhe aksesorët e 

automjeteve tokësore në veçanti motorët, motorët elektrikë, turbinat, motorët startues, 

motorët me djegie, pajisjet e ndezjes për motorët me djegie të brendshme; Cilindrat dhe 

motorët hidraulikë, radiatorët ftohës, zhurmëmbytësit/silenciatorë,  eliminatorët e 

shkëndijave, transmetimet e fuqisë, kutitë e shpejtësisë/ndërrimit të shpejtësisë për 

automjetet tokësore, boshtet e transmisionit për automjetet tokësore, mekanizmat e 

diferencialit për automjetet tokësore, ingranazhet lëvizëse për automjetet tokësore, boshtet 

lëvizëse për automjetet tokësore, rrotat lëvizëse për automjetet tokësore, ingranazhet për 
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ndryshimin e shpejtësisë për automjetet tokësore, përzgjedhësit për ndërrimin e marsheve 

për automjetet tokësore; boshtet për automjetet tokësore, boshtet për automjetet tokësore 

dhe bashkimet për automjetet tokësore, bashkimet e makinerive dhe komponentët e 

transmisionit për mjetet tokësore, aparatet manuale dhe me energji të drejtimit për 

automjetet tokësore, sistemet e drejtimit me energji për automjetet tokësore, sistemet 

drejtuese hidraulike për automjetet tokësore, si dhe pjesët përbërëse të këtyre artikujve; 

Pjesët, duke përfshirë komponentët dhe aksesorët e këtyre artikujve që nuk u përkasin 

klasave të tjera, duke përfshirë pompat e ajrit, pajisjet kundër verbimit [anti-dazzle], pajisjet 

kundër vjedhjes dhe alarmet, bravat e timonit, njësitë imobilizuese të automjeteve, goditjet 

e rimorkios [trailer hitches], ngritjet elektrike [power take-offs], sustat [springs], 

amortizatorët, ventilatorët, rripat e ventilatorit, rregulluesit e nivelit, kushinetat, nyjet 

lidhëse; Rrotat, pjesët, duke përfshirë komponentët dhe aksesorët e këtyre artikujve që nuk 

u përkasin klasave të tjera, duke përfshirë kushinetat e rrotave, veshjet e rrotave, peshat e 

ekuilibrit për rrotat, montimet e motorit, rezervuarët dhe rezervuarët e karburantit, mburojat 

e zhurmës së motorit, mbulesat mbrojtëse, grilat e radiatorëve, grilat e përparme, 

rezervuarët e lëngjeve, pjesët, duke përfshirë komponentët dhe aksesorët e automjeteve, në 

veçanti deflektorët, treguesit e drejtimit, çelësat, tapiceritë, dorezat për dyer, mbulesat, 

buritë, shpërndarësit, mbuluesit e shtrufave, qarqet hidraulike, gomat, pajisjet që nuk 

rrëshqasin për goma, mbrojtëse nga balta, frenat, servofrenat dhe frenat me ajër të 

kompresuar, sistemet e frenimit kundër bllokimit, jastëkët e frenave dhe veshjet e frenave, 

parakolpët, mbrojtëset e baltës/parafangos, kabinat, mekanizmat e animit të kabinës, 

alarmet e kthimit mbrapa, pjesët, duke përfshirë komponentët dhe aksesorët e automjeteve, 

në veçanti kontrollet mekanike, mbështetësit e kokës për ulëset, mbështetësit e krahëve, 

dyert, ulëset, ulëset e sigurisë, ndenjëset e mbajtësve të sigurisë personale, ulëset e sigurisë 

për fëmijë, tavolina për ulëset, mbulesa për ulëset, mbulesa mbështetëse koke, rripa sigurie, 

pajisje për mbrojtje nga përplasjet, sisteme ndihmëse në parkim, çati rrëshqitëse, çati 

diellore, kolona drejtuese të automjeteve, rrota drejtuese, lidhje drejtuese, shufra 

stabilizues, amortizimet [suspensions]; Pjesët, duke përfshirë komponentët dhe aksesorët e 

automjeteve, në veçanti shiritat, sustat me fletë [leaf springs], sustat me spirale, sustat e ajrit 

për komponentët e amortizimit të automjeteve për amortizimin e ulëseve dhe kabinave të 

shoferit, veshjet e uljes së amortizimit, shufrat e rrotullimit, shufrat tërheqëse, xhamat, 

mekanizmat e mbështjelljes së dritareve, xhamat elektrikë, xhamat e përparme (gjithashtu 

xhamat e sigurisë), fshirëset e xhamit të përparmë/xhamave dhe dritave të përparme, 

sistemet e shkrirjes për xhamat e përparme, tehet e fshirëseve, blindat e dritareve të 

automjeteve, pasqyrat e drejtimit, pasqyrat (retrovizorët), kapakët e rezervuarëve, pjesët, 

duke përfshirë komponentët dhe aksesorët e automjeteve, në veçanti kapakët e mbulesës 

për dritat shtesë, mbajtëset e bagazheve për automjetet, rrjetat e bagazheve, mbajtëset e 

bagazheve, mbajtëset e rrotave, transportuesit e biçikletave, pjesët, komponentët dhe 

aksesorët e automjeteve, në veçanti transportuesit e dërrasave të sërfit, transportuesit e 

varkave, larguesit e borës, zinxhirët për dëborë, ndarëset për kafshët shtëpiake, ndarëset 

prej guri, ndarëset e magazinimit, varëset e çatisë dhe mbajtëset për ski, kutitë e ruajtjes, 

kutitë e depozitimit, ndarjet e depozitimit, panelet e zbukurimit, spoilerët, fundet anësore 

dhe të pasme, jastëkët e sigurisë, jastëkët e ajrit, kutitë e veglave, mbajtëset për pasqyra, 

hijet e diellit, mbajtëset për rrota rezervë, mbulesat për rrota rezervë, tavëllat për automjete, 

pajisjet për montim të telefonave celularë; Sistemet frenuese për instalim në automjete, 

përkatësisht tensionuesit e rripave, airbag dhe censorët; Gomat, gomat pneumatike; 
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Ngjitësit e gomës për riparimin e tubave të brendshëm; Karrocat për fëmijë; Mbulesat për 

karroca për fëmijë; Karriget me rrota për invalidët; Ulëset për bebe, të sapolindur dhe 

fëmijë për automjete; Biçikletat; Timonat, helikat, fletët prerëse, njësitë e drejtimit, rrotat e 

drejtimit dhe pajisjet për varkat, si dhe pjesët përbërëse të këtyre artikujve.  

35  Reklamimi; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesi (përfshirë kontabilitetin); 

Funksionet e zyrës; Shërbimet e marketingut dhe promovimit; Analiza e biznesit dhe 

shërbimet e informacionit, dhe hulumtimi i tregut; asistenca e biznesit; Shërbimet e 

ankandit; Organizimi i programeve promovuese, shërbimet këshillimore për menaxhimin e 

biznesit, grumbullimi i statistikave, veçanërisht në lidhje me projektimin, zhvillimin, 

prodhimin, shitjen, shpërndarjen, riparimin ose mirëmbajtjen e automjeteve, 

motorëve/pjesëve motorike dhe makinerive (duke përfshirë njësitë lëvizëse dhe makineritë 

e ndërtimit), dhe të pjesëve, pajisjeve dhe aksesorëve për më të sipërmet; Menaxhimi i 

biznesit të logjistikës për të tjerët; Menaxhimi dhe administrimi i biznesit në fushën e 

transportit; rezervimi i shërbimeve të garazhimit [shërbime administrative]; Përpunimin e të 

dhënave; Funksionimi i qendrave të përpunimit të të dhënave; Shërbimet e shitjes me 

pakicë dhe shitjet me shumicë në lidhje me automjetet, motorët/pjesët motorike, njësitë 

lëvizëse dhe makineritë e ndërtimit, si dhe të pjesëve, pajisjeve dhe aksesorëve për mallrat e 

lartpërmendura, dhe të veglave dhe pajisjeve të punishtes; Shërbimet e shitjes me pakicë 

dhe shumicë në lidhje me kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe 

në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, rrëshirat artificiale të papërpunuara, plastikë të 

papërpunuar, kompozimet për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit, përgatitjet për 

kalitje dhe saldim, ngjitës për përdorim në industri, stuko dhe mbushës të tjerë pastash, 

preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë, detergjente për përdorim në 

prodhim dhe industri, materiale filtruese [kimike, minerale, vegjetale dhe materiale të tjera 

të papërpunuara], kripëra për qëllime industriale, niseshte për përdorim në prodhim dhe 

industria, rrëshirat sintetike të papërpunuara; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në 

lidhje me bojërat, llaqet, ngjyrat, konservuesit kundër ndryshkut dhe dëmtimit të drurit, 

ngjyruesit, bojërat, bojërat për printim, shënjim dhe gdhendje, rrëshirat natyrale të 

papërpunuara, veshjet, holluesit dhe trashësuesit për veshje, ngjyra dhe bojëra; Shërbimet e 

shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me parfumeri, vajra esenciale, preparate 

zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në larje, pastrim, lustrim, lëmim dhe 

gërryerje, produkte tualeti, gërryes; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me 

vajrat dhe yndyrat industriale, dyllin, lubrifikantët, përbërjet thithëse, lagështuese dhe 

lidhëse të pluhurit, lëndët djegëse dhe ndriçuesi, qirinjtë dhe fitilat për ndriçim, 

kompozimet për kontrollin e pluhurit, energjia elektrike, dylli dhe lëngjet; Shërbimet e 

shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, 

xeheroret, materialet metalike për ndërtim dhe ndërtimtari, strukturat dhe ndërtesat e 

transportueshme prej metali, kabllot jo elektrike dhe telat prej metali të zakonshëm, sendet 

e vogla të pajisjeve metalike, kontejnerët metalikë për ruajtje ose transportim, kasaforta, 

materialet e ndërtimit dhe konstruksionit dhe elementet prej metali, kontejnerët, dhe artikujt 

e transportit dhe paketimit, prej metali, dyert, portat, dritaret dhe mbulesat e dritareve prej 

metali, pajisjet metalike, materialet e papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara prej metali, të 

papërcaktuara për përdorim; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me veglat 

e makinerive, veglat me energji elektrike, motorët dhe pjesët motorike, me përjashtim të 

mjeteve tokësore, bashkimit të makinerive dhe komponentëve të transmisionit, përveç 

mjeteve tokësore, mjeteve bujqësore, përveç veglave të operuara me dorë, inkubatorëve për 
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vezë, makineritë automatike shitëse, pajisjet bujqësore, tokësore, ndërtimore, nxjerrjet e 

naftës dhe gazit dhe minierat, rrotat dhe shinat për makineri, gjeneratorët e energjisë 

elektrike, robotët industrialë, makinat dhe veglat e makinerive për trajtimin e materialeve 

dhe për prodhimin, lëvizjen dhe trajtimin e pajisjeve, pompat, kompresorët dhe ventilatorët, 

ruli rrugor me avull [steamrollers], pjesët, pajisjet dhe aksesorët për makineri, veglat e 

makinerive dhe veglat me energji; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me 

veglat dhe mjetet e dorës, të operuara me dorë, takëmet, brisqet, mjetet e përgatitjes së 

ushqimit, thikat e kuzhinës dhe mjetet prerëse, veglat dhe pajisjet e përdorura me dorë për 

trajtimin e materialeve, dhe për ndërtimin, riparimin dhe mirëmbajtjen, higjienike dhe 

mjetet e bukurisë për njerëzit dhe kafshët, mjetet ngritëse; Shërbimet e shitjes me pakicë 

dhe me shumicë në lidhje me aparatet dhe instrumentet, aparatet dhe instrumentet për 

përcjelljen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, peshimin, matjen, sinjalizimin, 

kontrollin (mbikëqyrjen), me pakicë dhe me shumicë në lidhje me aparatet dhe instrumentet 

shkencore, detare, anketuese, fotografike, kinematografike, optike, matëse, akumuluese , 

rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike, aparatet për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e tingullit ose imazheve, bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit, 

disqet kompakte, DVD-të dhe mjetet e tjera të regjistrimit digjital, mekanizmat për aparatet 

që funksionojnë me monedha, arkat, makinat llogaritëse, përpunimin e të dhënave pajisje, 

kompjuterë, softuer kompjuterik, aparate për fikjen e zjarrit, aparate, instrumente dhe 

kabllo për energji elektrike, pajisjet pë zhytje, teknologjitë e informacioni dhe pajisjet 

audio-vizuale, multimediale dhe fotografike, magnetet, magnetizues dhe çmagnetizues, 

instrumentet matëse, zbuluese dhe monitoruese, treguesit dhe kontrollorët, pajisjet për 

navigim, udhëzim, gjurmim, synim dhe krijim të hartës, pajisjet optike, përmirësues dhe 

korrigjues, përmbajtjet eregjistruar, siguria, sigurimi, pajisjet mbrojtëse dhe sinjalizuese, 

pajisjet shkencore dhe laboratorike për trajtim me energji, aparatet kërkimore shkencore 

dhe laboratorike, aparatet eukative dhe simulatorët; Shërbimet me pakicë dhe shumicë në 

lidhje me aparatet dhe instalimet për ndriçimin, ngrohjen, ftohjen, ngrirjen, gjenerimin e 

avullit, gatimin, tharjen, ventilimin, furnizimin me ujë dhe qëllime sanitare, filtrat për 

përdorim industrial dhe shtëpiak, kanalet e tymit dhe instalimet për përcjelljen e gazrave të 

shkarkimit, pajisjet e kondicionimit dhe pastrimit (ambienti), ndezësit, instalimet e trajtimit 

industrial, reflektorët e ndriçimit, aksesorët rregullues dhe të sigurisë për instalimet e ujit 

dhe gazit; Shërbimet me pakicë dhe shumicë në lidhje me automjetet, mjetet për lëvizje në 

tokë, ajër ose ujë, mjetet e transporti dhe pjesët, pajisjet dhe aksesorët; Shërbimet e shitjes 

me pakicë dhe shumicë në lidhje me metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre, bizhuteritë, gurët 

e çmuar dhe gjysmë të çmuar, instrumentet horologjike dhe kronometrike, kutitë e 

argjendarisë dhe kutitë e orëve, varëset dhe zinxhirët e tyre, stolitë, të bëra ose të veshura 

me metale ose gurë të çmuar ose gjysmë të çmuar, ose imitimet e tyre, instrumentet kohore; 

Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me letrën dhe kartonin, materialet e 

shtypura, materialet e libërlidhjes, fotografitë, artikujt e shkrimit dhe artikujt e zyrës, përveç 

mobileve, ngjitësve për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake, materialet për vizatim 

dhe materialet për artistë, furça, materialet udhëzuese dhe mësimore, fletët plastike, filmat 

dhe çantat për ambalazhim dhe paketim, lloj printerësh, blloqe printimi, çantat dhe artikujt 

për paketim, mbështjelljet dhe magazinimi letrës, kartonit ose plastikës, materialet për 

dekorim dhe art dhe media, materialet filtruese për letër, artikuj shkrimi dhe materiale 

edukative; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me gomën e papërpunuar 

dhe gjysmë të përpunuar, gutaperka, gomë, asbest, mikë dhe zëvendësues për të gjitha këto 
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materiale, plastikat dhe rrëshirat në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim, paketim, 

materialet ndaluese dhe izoluese, tubat fleksibël, tubat dhe zorrët dhe pajisjet për to (duke 

përfshirë valvulat), dhe pajisjet për tuba të ngurtë, të gjitha jometalike, shiritat ngjitës, 

shiritat, shiritat dhe filmat, veshjet për kupllug dhe frena, artikujt dhe materialet izoluese 

dhe penguese, vulat, ngjitësit dhe mbushësit, elastomere, fibrat minerale, poliester, lendet 

plastike gjysmë të perpunuara, fibra karboni, acetate celuloze, fibra qelqi dhe lesh xhami; 

Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me lëkurën dhe imitimet e lëkurës, 

lëkurat dhe lëkura e kafshëve, bagazhet dhe çantat mbajtëse, çadra dhe çadra për diel, 

shkopinjtë për ecje, kamxhiku, parzmoret dhe takëmet, jakët, zinxhirët dhe veshjet për 

kafshë, peltet, kuletat dhe transportues të tjerë; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë 

në lidhje me pasqyrat, kornizat e fotografive, strehimin e kafshëve dhe shtretërit, 

kontejnerët dhe mbyllësit dhe mbajtëset e tyre, jometalike, ekspozitat, stendat dhe 

sinjalistikat, jo metalike, orendi, shkallët dhe shkallët e lëvizshme, jo metalike, statujat, 

figurinat, veprat e artit dhe zbukurimet dhe dekorimet, të bëra nga materiale të tilla si druri, 

dylli, suva ose plastika,  pajisjet për dyer, porta dhe dritare, jo metalike, mbërthyes, 

jometalik, brava dhe çelësa, jo metalikë, bova ankorimi, jometalike, valvola, jometalike; 

Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me enët dhe kontejnerët e shtëpisë ose 

të kuzhinës, enët e gatimit dhe enët e tavolinës, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve, 

krehrave dhe sfungjerëve, furçave, përveç furçave për bojë, artikujve për pastrim, xhamit të 

papunuar ose gjysmë të përpunuar, përveç xhamit të ndërtimit, enët prej qelqi, prej 

porcelani dhe balte, enët prej guri, artikujt për kujdesin e veshjeve dhe këpucëve, enët 

kozmetike dhe tualeti dhe artikujt për banjo; Shërbimet të shitjes me pakicë dhe shumicë në 

lidhje me litarët dhe fijet, rrjetat, tendat dhe pëlhurat prej gome, velat, thasët për transportin 

dhe ruajtjen e materialeve me shumicë, materialet mbushëse, mbushja dhe ngopja, me 

përjashtim të letrës, kartonit, gomës ose plastikës, tekstileve fibroze të papërpunuara 

materialet dhe zëvendësuesit e tyre, çantat dhe thasët për paketim, ruajtje dhe transport, 

hobet dhe shirita, mbulesat e papërshtatshme; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë 

në lidhje me tekstile dhe zëvendësues të tekstileve, liri shtëpiak, perde tekstili ose plastike, 

pëlhura, materiale filtruese të tekstilit; Shërbimet me pakicë dhe shumicë në lidhje me 

veshjet, këpucët, veshjet për kokë dhe rripat; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në 

lidhje me dantellat dhe qëndisjet, shirita dhe gërsheta, kopsa, grepa dhe sy, karfica dhe hala, 

lule artificiale, dekorime flokësh, aksesorë për veshje, artikuj qepjeje dhe artikuj tekstili 

dekorativ, zbukurime [jo bizhuteri apo për çelësa, unaza ose zinxhirë], zbukurime flokësh, 

rula flokësh, artikuj për fiksim flokësh, gjilpëra dhe kunja për entomologji; Shërbimet e 

shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me qilimat, qilimat, tapetet dhe rrogozët, linoleum 

dhe materiale të tjera për mbulimin e dyshemeve ekzistuese, perde muri [jo tekstil], 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale të parketit, mbulesa muri dhe tavani; Shërbimet 

e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me lojërat, lodrat dhe gjerat tjera, aparatet e 

videolojërave të automjeteve në shkallë, artikujt dhe pajisjet gjimnastike dhe sportive, topa 

golfi, dekorime për pemët e Krishtlindjeve, aparate për shesh panairesh dhe lojërash, 

dekorime festive, risi feste dhe pemë artificiale të Krishtlindjeve; Të gjitha shërbimet duke 

përfshirë shërbimet on-line.  

36  Sigurimi, garancia, financimi (përfshirë shërbimet e financimit të huamarrjes dhe 

huadhënies dhe dhënien me qira), veçanërisht në lidhje me automjetet, motorët/pjesët 

motorike dhe makineritë (përfshirë njësitë lëvizëse dhe ndërtimin, transportin, makinat 

bujqësore dhe pyjore), me pjesë, pajisjet dhe aksesorët për të më sipërmet, dhe për veglat 
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dhe pajisjet e punëtorisë; Financimi për marrjen makinave me qira; Financimi në lidhje me 

makinat; Sigurimi i makinave; Financimi i qiramarrjes së automjeteve dhe mjeteve 

transportuese, mjeteve për lëvizje në tokë, ajër ose ujë, mjetet ajrore dhe hapësinore, 

automjetet tokësore, automjetet ujore, automjetet, duke përfshirë makinat, furgonat, 

automjetet sportive (përfshirë karrocat e golfit), autobusët, kamionët, njësitë e 

traktorit/lëvizësit kryesorë, automjetet në rrugë dhe jashtë rrugës/kamionët shkarkues, 

biçikletat; Financimi i huamarrjes së motorëve, duke përfshirë motorët elektrikë; Financimi 

i huamarrjes së motorëve, duke përfshirë motorët detarë, motorët e avionëve, motorët për 

motorët industrialë, me djegie të palëvizshëm, motorët për automjete model; Financimi i 

qiramarrjes së makinave, duke përfshirë makinat bujqësore dhe pyjore, turbinat, makineritë 

shpërndarëse, gjeneratorët e energjisë elektrike, robotët industrialë, makinat për trajtimin e 

materialeve dhe për prodhimin, heqjen, pastrimin, makinat pastruese dhe larëse, 

gjeneratorët dhe alternatorët elektrikë, gjeneratorët me frekuencë të lartë, gjeneratorët e 

energjisë për automjete, makinat për punimin e metaleve dhe plastikës, makinat për 

industrinë kimike, për bujqësi; Financimi i marrjes më huamarrjes së makinerive, duke 

përfshirë minierat, makineritë e tekstilit, makineritë për industrinë e pijeve, makinat e 

ndërtimit, makinat për industrinë e automobilave, makinat e paketimit dhe etiketimit, 

makineritë e ngarkimit dhe trajtimit për impiantet e presimit dhe shkritoret dhe makinat për 

përpunimin e boshllëqeve, ngarkues, trupat shkarkues, ekskavatorët, aparatet hidraulike 

ngritëse, vinçat, çikrikët, makinat për punimin e drurit, transportuesit e automjeteve, 

automjetet për ngritje të peshave; Shërbimet e financimi dhe sigurimi në lidhje me 

automjetet dhe mjetet e transportit, aparatet për lëvizje në tokë, ajër ose ujë, mjetet ajrore 

dhe hapësinore, automjetet tokësore, automjetet ujore, automjetet, duke përfshirë makinat, 

furgonët, automjetet sportive (përfshirë karrocat e golfit), autobusët, kamionët, njësitë e 

traktorit/lëvizësit kryesorë, automjetet në rrugë dhe jashtë rrugës/kamionët shkarkues, 

biçikletat; Shërbimet e financimi dhe sigurimit në lidhje me motorët, përfshirë motorët 

elektrikë; Shërbimet e financimit dhe sigurimit në lidhje me motorët, duke përfshirë 

motorët detarë, motorët e avionëve, motorët për motorët industrialë, me djegie të 

palëvizshëm, motorët për automjete model; Shërbimet e financimit dhe sigurimit në lidhje 

me makinat, duke përfshirë makinat bujqësore dhe pyjore, turbinat, makineritë 

shpërndarëse, gjeneratorët e energjisë elektrike, robotët industrialë, makinat për trajtimin e 

materialeve dhe për prodhimin, heqjen, pastrimin, makinat larëse dhe pastruese, 

gjeneratorët dhe alternatorët elektrikë, gjeneratorë me frekuenca të larta, gjeneratorët e 

energjisë për automjete, makinat për punimin e metaleve dhe plastikës, makinat për 

industrinë kimike, për bujqësi; Shërbimet e financimit dhe sigurimit në lidhje me minierat, 

makineritë e tekstilit, makinat për industrinë e pijeve, makinat e ndërtimit, makinat për 

industrinë e automobilave, makinat e paketimit dhe etiketimit, makineritë e ngarkimit dhe 

trajtimit për impiantet e presimit dhe shkritoret dhe makinat për përpunimin e boshllëqeve, 

ngarkuesit, trupat ngarkues, ekskavatorët, aparatet ngritëse hidraulike, vinçat, çikrikët, 

makinat për përpunimin e drurit, transportuesit e automjeteve, automjetet për ngritje të 

peshave; Shërbimet e financimit në lidhje me mirëmbajtjen e automjeteve; Shërbimet e 

programit të garancisë në lidhje me motorët e jashtëm; Çështjet e financimit, duke përfshirë 

shërbimet e kartave të kreditit; Lëshimi i kartave të debitit dhe kreditit; Çështjet monetare; 

Shërbime financiare, monetare dhe bankare; Mbledhja e fondeve dhe sponsorizimi 

financiar; Sigurimi i kartave dhe tokeneve me parapagesë; Shërbimet e depozitave të 

sigurta; Shërbimet e vlerësimit; Vlerësimi i automobilave të përdorur; çështjet e pasurive të 
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paluajtshme; Investimi në pasuri të paluajtshme.  

37  Alarmi, bllokimi dhe instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i sigurt; Pastrimi dhe kujdesi i 

pëlhurës, tekstilit, lëkurës, gëzofit dhe mallrave të bëra prej tyre; Instalimi, mirëmbajtja dhe 

riparimi i pajisjeve kompjuterike dhe aparateve telekomunikuese; Lustrim, instalim, 

mirëmbajtja dhe riparimi i xhamit, dritareve dhe perdeve; Instalimi i NVK (ngrohja, 

ventilimi dhe kondicioneri), mirëmbajtja dhe riparimi; Mirëmbajtja dhe riparimi i gomave; 

Riparimi, mirëmbajtja, mbushja dhe rimbushja e automjeteve; Servisimi i makinerive; 

Mirëmbajtja dhe riparimi i makinerive dhe makinerive për trajtimin dhe përpunimin e 

metaleve; Riparimi ose mirëmbajtja e makinave dhe veglave të përpunimit të metaleve; 

Shërbimet e instalimit, servisit, riparimit, inspektimit, restaurimit, mirëmbajtjes, furnizimit 

me karburant, rikonstruksionit, akordimit diagnostik, pastrimit, lyerjes, lustrimit dhe 

ruajtjes në lidhje me automjetet, motorët/pjesët motorike dhe makineritë (përfshirë njësitë 

lëvizëse dhe makinat e ndërtimit, bujqësore dhe pyjore), veglat e dorës me energji, pajisjet 

dhe mjetet për punëtori, ose pjesët, pajisjet dhe aksesorët (përfshirë pajisjet e 

telekomunikacionit) për të më sipërmet; Montimi dhe riparimi i gomave të automjeteve; 

Ndërrimi i rrotave dhe ndërrimi i rrotave; Riparimi i rrotave; Shërbimet e ndërrimit të 

xhamave të automjeteve; Montimi i dritareve në automjete; Tapiceritë e ulëseve të 

automjeteve; Instalimi i pajisjeve për parandalimin e vjedhjeve; Shërbimet e instalimeve 

elektrike; Instalimi i pajisjeve elektrike dhe elektronike në automobila; Shërbimet e 

informacionit dhe konsulencës në lidhje me riparimin e automjeteve; Ndihma emergjente 

në rrugë (riparimi i automjeteve dhe makinave); Asistenca në rrugë (riparim dhe servisim) 

për automjete; Qiraja e veglave dhe pajisjeve të punishtes; Qiraja e veglave, impianteve dhe 

pajisjeve për ndërtim, demolim, pastrim dhe mirëmbajtje; Pajisjet e mirëmbajtjes së 

automjeteve (Qiraja e -); Qiraja e aparateve për larjen e makinave; Qiraja e makinave dhe 

aparaturave të ndërtimit; Makinat e gërmimit (Qiraja e -); Makinat për lëvizje të dheut 

(Qiraja e -); Qiraja e rulit rrugor me avull [steamrollers]; Qiraja e makinerive të rënda 

[heavy plant hire]; Qiraja e makinerive dhe aparateve minerare; Makinat e pastrimit (Qiraja 

e -); Qiraja e makinave për pastrimin e rrugëve; Qiraja me qira e makinerive të pastrimit 

industrial; Makinat për hekurosje (Qiraja e -); Makineritë për hekurosje (Qiraja e -); Qiraja 

e aparateve të pastrimit gërryes; Qiraja e makinave dhe pajisjeve të pastrimit dhe larjes dhe 

tharjes; Qiraja e aparateve të pastrimit; Qiraja e aparateve të pastrimit gërryes nënujor; 

Qiraja e veglave; Qiraja e bagerave [backhoes]; Qiraja e çekiçëve [hammers]; Qiraja e 

turjelave; Vinçat (Qiraja e -); Qiraja e veglave të shpimit të puseve të naftës; Qiraja e 

veglave të dorës dhe elektrike; Qiraja dhe mirëmbajtje e platformave të punës; Qiraja dhe 

lizingu i makinerive për riparimin dhe ndërtimin e automobilave; Lizing i makinerive të 

ndërtimit; Lizing i makinave dhe pajisjeve të ndërtimit; Lizing i veglave dhe pajisjeve të 

punishtes për automjetet, motorët/pjesët motorike dhe makineritë; Kujdesi dhe remonti i 

mjeteve motorike në ngjarjet motor-sportive; Rezervimi i shërbimeve të garazhimit; 

Ndërtimi detar; Ndërtimin e anijeve; Qiraja e motorëve/pjesëve motorike dhe njësive 

lëvizëse për të gjitha makineritë dhe aparatet e sipërpërmendura.  
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(511) 2  Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; 

ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.  

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

transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll joelektik 

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

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

klasa të tjera; minerale  

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

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit tokësor); 

vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh  

8  Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); takëm thikash/pirunjësh; armë 

krahu brisqe rroje  

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

me ujë dhe qëllime sanitare.  

16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi.  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera;lendë plastike të presuara të përdorura në 

fabrikim;materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi;tuba elastikë, jo prej metali.  

19  Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali. 

20  Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej druri, 

tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, qelibari, 

sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të materialeve 

plastike.  

21  Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera.  

22  Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara.  

23  Fill dhe fije për përdorim në tekstile.  
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25  Veshje, këpucë, kapele  

27  Tapete, qilima, fshirëse këmbësh dhe hasër; linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë ekzistuese; artikuj që varen në mur (jotekstili).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/286 

(220) 21/02/2022 

(731) Ahmet Zeqiri Livoq /Gjilan, KS 

(591) - E Kaltert e Mbyllur  

- E Bardhë 

- E Kuqe e Qelur 

- Mint 

- E Verdh 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe 

tavoline. 

25  Veshje, këpucë, kapele.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/288 

(220) 22/02/2022 

(731) Arta Zeqiri Riga Pharm SHPK 

rr.Esad Berisha – Gjilan, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) E Gjelber, E Verdhe 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët, material për ndalimin e 

dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese. 

Pjesërishtë kjo klasë përfshin edhe: 

përgatitjet sanitare për higjenën personale, dermakozmetikë 

-pelena për te vegjël dhe të rritur; 
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-deodorantë,  

-shamponat, sapunët, locionet dhe pastat e dhëmbëve; 

-shtesat ditore të destinuara për të plotësuar një dietë normale ose për të patur përfitime 

shëndetësore; 

- ushqim dietik dhe pije të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/289 

(220) 22/02/2022 

(731) Tobler Sccaffolding and Formwork 

SH.P.K. Kmetoc, :, p.n. Gjilan, KS 

(591) e zezë, e kaltër,  verdhë 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike ; materiale metalike per binarë treni; kabllot jo 

elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjel metali; gypa dhe 

tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thejshta qe nuk jane perfshirë në klasat tjera; 

xehet  

19  Materiali ndertimor; gypat e shtangëta jometalike per ndertim; asfalti , katrani dhe 

bitumeni; konstruksionet jo metalike te transortueshme ; monumentet jo metalike  

22  Litaret , spangot , rrjetat ,cadrat , tendat, mushamatë, velat, thasët dhe cantat ( që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera); materialet per mbushje; materialet e paperpunuara fibroze te 

tekstilit  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/290 

(220) 22/02/2022 

(731) MASTERS L.L.C 

St. Agim Ramadani Nr. 425, 10000 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  FLORI 

 

 
     

 

(511) 14  Diamante; gurë të çmuar, perla dhe metale të çmuara, dhe imitime tyre; bizhuteri; 

kuti bizhuterish dhe kuti orësh; unaza çelësash dhe zinxhirë çelësash dhe varëse për to; 

instrumente të kohës; instrumente kronometrike; objekte te vogla dekorative prej gurëve të 

çmuar; objekte te vogla dekorative prej arit të emaluar; objekte te vogla dekorative prej 

argjendit të emaluar; vepra arti prej metalit të çmuar; trofe prej metaleve të çmuar; 
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ornamente, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmueshëm ose gjysmë të 

çmueshëm, ose imitime të tyre; statuja dhe figurina, të bëra ose të veshura me metale ose 

gurë të çmueshëm ose gjysmë të çmueshëm, ose imitime të tyre.  

36  Vlerësim i diamanteve, gurëve të çmuar dhe metaleve të çmuara; vlerësim i gurëve të 

çmuar dhe gjysmë të çmuar; vlerësim i stolive të çmuara; vlerësim numizmatik; sigurimi i 

informacionit në lidhje me vlerësimin e gurëve të çmuar; vlerësimi antik; vlerësim i 

pasurisë personale për të tjerët; vlerësim i artit; shërbime vlerësimi të pronës intelektuale; 

sigurimi i informacionit në lidhje me vlerësimin e artit; sigurimi i informacionit në lidhje 

me vlerësimin antik  

40  Lustrim i diamanteve dhe gurëve tjerë të çmuar; lustrim i gurëve të çmuar; lustrim i 

metaleve.  

42  Autentifikim i diamanteve; certifikim i diamanteve; shërbime të autentifikimit dhe 

certifikimit të diamanteve; autentifikim i gurëve të çmuar; autentifikim i gurëve gjysmë të 

çmuar; autentifikim i bizhuterisë; autentifikim i veprave të artit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/291 

(220) 23/02/2022 

(731) LAB OIL SH.P.K 

Preoc, Graçanicë, KS 

(591) E kaltër, e bardhë, portokalli 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantet; komponimet per thithjen, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lendet djegese( perfshire dhe gazolinen e motoreve) dhe ndriquese; 

qirinjet dhe fitilat per ndriqim  

12  Mjetet e transportit; mjetet tokesore, ajrore dhe detare te transportit  

35  Reklamimi, menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave, menaxhimi udhetimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/292 

(220) 23/02/2022 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER 

 2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, France 

, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  LOUIS VUITTON 

 

 
     

 

(511) 5  Deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët; preparate për 

aromatizimin e ajrit; preparate për pastrimin e ajrit; shkopinj pambuku për qëllime 

mjekësore; pambuk për qëllime mjekësore; veshje, medicinale; suva ngjitëse; shtresa 
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higjienike; tampona sanitare; kuti të ndihmës së parë, të mbushura; farmaceutike; preparate 

për pastrimin e lenteve të kontaktit; alkool për qëllime farmaceutike; xhel masazhi për 

qëllime mjekësore; pomada për qëllime mjekësore; pomada për djegie nga dielli; pasta për 

dhëmbë medicinale; shpërlarës të gojës për qëllime mjekësore; sapun medicinal; kripërat e 

banjës për qëllime mjekësore; preparate për banjë për qëllime mjekësore; preparate 

medicinale për tualetin; losione për qëllime farmaceutike; losione medicinale pas rruajtjes; 

losione medicinale  për flokë; shampo medicinale; kapsula për barna; vaksina; ushqim për 

bebe; qumësht pluhur për bebe; miell lakteal për bebe; jastëkë për gji; pelena për bebe; 

ushqime dietetike të përshtatura për qëllime mjekësore; pije dietike të përshtatura për 

qëllime mjekësore; preparate mjekësore për qëllime dobësimi; pilula për dobësim; 

suplemente ushqimore; preparate vitaminash; sheqer për qëllime mjekësore; pelte 

mbretërore për qëllime farmaceutike; karamele medicinale; pastile për qëllime 

farmaceutike; vajra medicinale; infuzione medicinale; çajra bimor për qëllime mjekësore; 

çaj medicinal; qafore antiparazitare për kafshë; letër kapëse mizash”.   

7  Tezgjah; makina për ngjyrosje; makina për punimin e lëkurës; korniza rrotulluese; 

makina thurjeje; makina qepëse; makineritë e skajit; makineritë e mbushjeve; makina për 

prodhimin e dantellave; makina vulosjeje; makina shpuese; makina mbyllëse për qëllime 

industriale; makina ambalazhimi; etiketues [makina]; pllaka printimi; presa [makina për 

qëllime industriale]; cilinder printimi për makineri; aparate dhe makineri libërlidhjeje për 

qëllime industriale; makina printimi; printera 3D  

10  Unaza për kruarjen e dhëmbëve ; kapëse për biberona ; maska sanitare ; maska 

mbrojtëse për qëllime mjekësore; biberona për bebe; fasha mbështetëse ; fasha, elastike; 

çorape për variçe; paterica ; shishe për ushqim ; tapa veshi [pajisje mbrojtëse të dëgjimit] ; 

bastunë për qëllime mjekësore; rripa për qëllime mjekësore ; këpucë ortopedike; gota 

menstruale; jastëkë për qëllime mjekësore; kruese gjuhe ; kazma veshi; hobe [fasha 

mbështetëse] ; kolltuqe për qëllime mjekësore ose dentare ; dorashka për qëllime 

mjekësore; doreza për masazh; lodra seksuale; llambat për qëllime mjekësore; kukulla 

dashurie [kukulla seksi]; prezervativë ; pompa gjiri ; kuti instrumentesh për përdorim nga 

mjekët; veshje për kompresim ; aparate vibromasazhi  

11  Llambat ; llambat elektrike ; llambat e dyshemesë; llambadarë ; fenerë për ndriçim ; 

abazhurë ; shpërndarës të dritës; dritat me fije për dekorim festiv ; fenerë kinezë; dritat e 

tavanit ; projektorë me dritë; llambat e rrugës; elektrik dore elektrike ; poq elektrik ; 

ventilator [ajri i kondicionuar] ; instalimet dhe aparatet e ventilimit [ajri i kondicionuar]; 

aparate për aromatizimin e ajrit; djegës ; shishe me ujë të nxehtë; vluese uji, elektrike; 

aparate kafeje elektrike; tostere buke ; enë gatimi, elektrike; ngrirësit  

15  Kuti muzikore; instrumente muzikore ; instrumente muzikore elektronike ; instrumente 

muzikore me tela ; kitara ; violina ; harpa ; piano ; fizarmonikë ; harmonika ; flauta ; boritë 

; daulle [instrumente muzikore]; shkopinj daulle ; cembale; ksilofonë ; pirunët akordues; 

kazma për instrumente me tela ; kuti për instrumente muzikore; rripa për instrumente 

muzikore ; ura për instrumente muzikore; mbajtëse të muzikës  

22  Çanta [zarfe, thasë] tekstili, për paketim; rafia; varg paketimi; litar paketimi; litarë; 

hamak; tenda; tenda prej tekstili; tenda nga materiale sintetike; blindat e jashtme prej 

tekstili; fije nga puplat e patave; pëlhura gome; mbulesa automjeti, të pa montuara; vela; 

kanavacë për vela  

23  Fije metali për qëndisje; fije dhe penjë për qëndisje; fije dhe penjë për qepje; fije dhe 

penjë pambuku; fije dhe penjë leshi; fije dhe penjë liri; fije dhe penjë mendafshi, fije dhe 
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penjë elastike për përdorim tekstili  

27  Mbulesa dyshemeje; tepihë dhe qilima; shtresa dyshemeje; shtresa joga; shtresa për 

dyer; shtresa për banjë; tepihë për automobila; shtresa; mbulesa muri nga tekstili; letër-

muri; letër-muri tekstili; perde muri, jo prej tekstili  

28  Topa për lojëra ; topa për lojëra ; topa lodrues; mermere për lojëra ; topa të bilardos; 

koka të anijes ; quoits (lodër); raketa; shenjat e bilardos; skittles [lojëra] ; doreza për lojëra ; 

doreza bejsbolli; doreza boksi ; thasë grushtimi ; kambana memece; bar-këmbanat; litarë 

kërcimi [artikuj sportiv] ; objektivat ; mjete për gjuajtje me hark; shigjetat ; bumerangët; 

disqe fluturuese [lodra]; kita ; paragliderë ; tavolina bilardosh ; tavolina futbolli ; tavolina 

për pingpong ; pishina [artikuj për luajtje] ; dyshek notues me ajër për pishinë; trampolina ; 

lëkundjet ; rrëshqitje [gjërat e lojërave]; çadrat e lojërave; karroca për çanta golfi ; çanta 

golfi, me ose pa rrota; klube golfi; skejtbord ; patina me rrota ; patina akulli ; këpucë dëbore 

; çanta të dizajnuara posaçërisht për raketa; ski ; çanta të dizajnuara posaçërisht për ski; 

snoëbord ; sajë [artikuj sportive] ; ski uji ; dërrasat e sërfit ; zinxhirët e dërrasave të sërfit; 

çanta të dizajnuara posaçërisht për dërrasat e sërfit; tabela me vozitje; dërrasa vela ; këpucë 

për not; krahë uji; mbrojtëse për bërryl [artikuj sportive] ; mbrojtëse gjuri [artikuj sportive] 

; mbrojtëse të kërcit [artikuj sportive]; gota mbrojtëse për sport; triçikleta për foshnja 

[lodra]; skuter [lodra]; automjete lodrash ; lodra ; kuaj lëkundëse; palestra për fëmijë ; 

celularë lodër ; rraketake [gjërat e lojërave]; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi me 

batanije komforti të bashkangjitur; kukulla ; veshje kukullash; shtëpi kukullash; figura 

lodrash ; kukulla ; maska [gjërat e lojërave]; maja tjerrëse [lodra]; robotë lodrash; automjete 

lodrash me telekomandë; konzola për video lojëra; kontrollues për konsolat e lojërave; dron 

[lodra]; lojëra ; lojëra ndërtimi; blloqe ndërtimi [lodra] ; lojëra me zë; lojëra tavoline; 

enigma ; tabela shahu ; tabela shami ; letra për lojë; karta tregtare për lojëra; sportele 

[disqe] për lojëra; gota për zare ; zare ; lodra për kafshë shtëpiake ; globe dëbore; flluska 

sapuni [lodra]; konfeti ; lodra të reja për festa; dekoret e Krishtlindjeve [risitë e festës] ; 

tullumbace feste ; Pemët e Krishtlindjeve nga materiali sintetik ; stoli për pemët e 

Krishtlindjeve, përveç dritave, qirinjve dhe ëmbëlsirave  

29  Manaferrat, të konservuara; gjalpë ; pije me bazë qumështi bajamesh; pije me bazë 

qumështi kikiriku; pije me bazë qumështi të kokosit; pije qumështi, pije ku dominon 

qumështi; supë ; kaviar ; këpurdha, të konservuara; karkaleca ; patate të skuqura; komposto 

; xhem ; fruta, të konservuara; perime, të konservuara; mish, i konservuar; peshk, i 

konservuar; butak, jo të gjallë; tranguj gerkin ; krem [produkte qumështi]; krustace, jo të 

gjallë; lëvozhga e frutave; ushqim i lehtë me bazë frutash; lule të ngrënshme, të thara; foie 

gras; djathë ; arra me aromë; fruta të kristalizuara; fruta të ngrira; fruta, të konservuara; 

pastë frutash të shtypura; fruta, të përpunuara; pelte frutash; fara, të përgatitura; vajra për 

ushqim; qumësht ; qumësht jo nga bulmeti; qumështi i kondensuar ; perime, të 

konservuara; perime, të përpunuara; marmelatë ; pije me qumësht; vezë ; ullinj, të 

konservuar; përhapje (krem) me bazë arra; peshk, i konservuar; peshk, jo i gjallë; supa; 

produkte qumështi; sallata frutash; salsiçe ; zëvendësuesit e qumështit; tartufi, i konservuar; 

Mish ; mish, i konservuar; kos  

30  Çaj ; çaj i ftohtë ; pije me bazë çaji; infuzione, jo medicinale; kafe ; pije me bazë kafeje; 

kafe artificiale; kapsula kafeje, të mbushura; çikore [zëvendësues i kafesë]; pije me bazë 

kakao; pije me bazë çokollate; kakao; çokollate ; ëmbëltore ; karamele ; karamele 

[karamele]; nuga ; ëmbëlsira makaron nga kokosi; pralina ; arra të veshura me çokollatë; 

pelte frutash [ëmbëlsira]; pastë bajamesh; lyerje me bazë çokollate; ëmbëlsira nga 
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qumështi; mjaltë ; ëmbëlsira makaron ; fondant [embëlsira] ; ëmbëlsira ; dekorime 

karamele për ëmbëlsira; dekorime me çokollatë për ëmbëlsira; profiterolë; çokollate mous; 

pasta ; torta ; petulla; vafer ; bruma me çokollatë; briosh ; simite ; simite ; bukë ; kek me 

xhenxhefil ; copëza drithërash; biskota; kraker ; katra të vogla; sanduiçe; akullore ; sherbet 

[akulli]; jogurt i ngrirë [akulloret e ëmbëlsirave]; sheqer ; kripë gatimi; piper ; erëza ; 

barishte kopshti, të konservuara [erëza]; erëza ; salca [erëza]; mustardë ; uthull ; oriz ; 

makarona  

31  “Pemët e Krishtlindjeve; manaferrat, të freskëta; biskota për qen; pije për kafshë 

shtëpiake; kanabis, i papërpunuar; kurora me lule natyrale ; kokrra kakao, të papërpunuara; 

lule, natyrale; lule, të thara, për zbukurim; aranzhime me fruta të freskëta; arra, të 

papërpunuara; fruta të freskëta; xhenxhefil, i freskët; fara për mbjellje; perime, të freskëta; 

Ushqim kafshesh ; vezët e peshkut; ullinj, të freskët; speca [bimë]; bimët ; bimë, të thara, 

për zbukurim; polen [lëndë e parë]; tartuf, të freskët  

32  Aperitivë, joalkoolikë;birrë;lëngje të shtrydhura (smoothie);pije me lëng frutash 

joalkoolike;pije energjike;pije izotonike;pije joalkoolike;kokteje, joalkoolike;ujëra 

[pije];esenca joalkoolike për prodhimin e pijeve;ekstrakte frutash jo-alkoolike;lëngje 

frutash;lëngje perimesh [pije];nektar frutash, joalkoolikë;preparate joalkoolike për 

prodhimin e pijeve;shurupe për pije;ujë të gazuar;pije sportive të pasura me 

proteina;sherbet [pije  

33  Pije alkoolike, përveç birrës; musht ; raki ; esenca alkoolike; ekstrakte alkoolike; likeret 

; perri (raki dardhe) ; pije alkoolike [pije]; verë ; kokteje”.   

35  Shërbime të menaxhimit të biznesit, organizimi dhe administrimi; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorëve; postimi i faturave; shërbimet e 

prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera] ; përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; veshje për vitrinën e dyqaneve; 

organizimi i sfilatave të modës për qëllime promovuese; demonstrimi i mallrave; 

shpërndarja e mostrave; shpërndarja e materialit reklamues; shpërndarja e materialit 

reklamues; shërbimet e regjistrit të dhuratave; organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; prodhimi i filmave reklamues; ofrimi i informacionit dhe 

këshillave komerciale për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

marketing; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; 

promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; 

publikimi i teksteve publicitare; reklama / publicitet ; reklamimi online në një rrjet 

kompjuterik; reklamimi me porosi me postë; reklamat televizive; indeksimi në internet për 

qëllime komerciale ose reklamuese; marrëdhëniet me publikun; shërbimet e marrëdhënieve 

me median; zhvillimin e ngjarjeve komerciale; shërbimet e porositjes online në fushën e 

marrjes dhe dërgesës së restoranteve; promovimi i mallrave nëpërmjet influencuesve; 

shërbimet e shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të shkarkueshëm dhe të 

regjistruar paraprakisht  

40  Shërbime të punimeve të drurit; qëndisje ; rrobaqepësi; gdhendje ; mbushje me tegela; 

veshja e lëkurës; ndryshimi i veshjeve; rrobaqepësi me porosi ; rrezitje; njollosja e 

këpucëve; ngjyrosje tekstile ; ngjyrosje lëkure; shërbimet e ngjyrosjes ; punim lëkure  

41  Akademitë [arsimimi] ; organizimi dhe mbajtja e punëtorive [trajnimeve] ; shërbimet e 

agjencisë së biletave [argëtim] ; organizimi dhe drejtimi i koncerteve; organizimi i garave 

[edukimi ose argëtimi] ; kryerja e tureve me guidë; organizimi dhe mbajtja e konferencave; 

organizimi i sfilatave të modës për qëllime argëtimi; shërbime argëtimi ; organizimi i 
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ekspozitave për qëllime kulturore ose edukative; prodhim filmash, përveç filmave 

reklamues; dhënia e informacionit në fushën e arsimit; ofrimi i informacionit në fushën e 

argëtimit; shërbimet e lojërave të ofruara online nga një rrjet kompjuterik; ofrimi i videove 

në internet, jo të shkarkueshme; publikim elektronik desktop; drejtimi i shfaqjeve ; marrja 

me qira e veprave të artit ; organizimi i ngjarjeve argëtuese; fotografisë ; planifikimi i festës 

[argëtim]; prezantimi i ekspozitave muzeale; prodhimi i podkasteve; prezantime në kinema; 

botimi i librave; publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; publikimi online i librave 

dhe revistave elektronike; ofrimi i publikimeve elektronike online, të pashkarkueshme; 

regji filmi, përveç filmave reklamues; shkrimi i teksteve; organizimi dhe mbajtja e 

seminareve; organizimi i ngjarjeve argëtuese; shërbime të imazhit fotografik me dron; 

shërbime të imazhit video me dron; organizimi i shfaqjeve; prodhimi i shfaqjeve; 

transferimi i njohurive dhe knoë-hoë të biznesit [trajnim]; transferimi i knoë-hoë [trajnimi] ; 

ofrimi i filmave, jo të shkarkueshëm, nëpërmjet shërbimeve video sipas kërkesës; sigurimi i 

objekteve muzeale”.  

42  Dizajn i brendshem ; shërbime arkitekturore; vërtetimi i veprave të artit; dizajni i 

kostumeve; projektimi i skenës të shfaqjes; projektimi i modeleve të simuluara me 

kompjuter; projektimi i prototipeve; konsulencë arkitekturore; konsulencë për dizajnin e 

faqeve të internetit; kontrolli i cilësisë ; dizajni i dekorit të brendshëm; Dizajn industrial ; 

dizajnimi i veshjeve; shërbimet e dizajnit të logos; stilimi [dizajn industrial]”.   

43  Dekorimi i ushqimit; informacione dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve; 

dhënia me qira e karrikave, tavolinave, shtroja tavoline, enë qelqi; marrja me qira e 

akomodimit të përkohshëm; rezervime të përkohshme akomodimi; shërbimet e byrosë së 

akomodimit [hotele, konvikte]; shërbime bar; shërbime kafenesh; shërbimet e kafeterisë; 

shërbimet e mensës; shërbimet personale të kuzhinierit; sherbime restoranti ; furnizim 

ushqimi dhe pije; shërbime hoteliere; marrja me qira e dhomave të mbledhjeve  

44  Shërbime estetike ; kujdesi i kafshëve; shërbimet e aromaterapisë; shërbime të berberit ; 

shërbimet e salloneve të bukurisë; shpimi (piercing) i trupit; konsulencë në fushën e 

vreshtarisë; terapi me kupa; depilim me dyll ; këshilla dietike dhe ushqimore; rregullim 

lulesh; kopshtari ; parukeri ; kujdesit shëndetësor ; shërbimet shëndetësore me spa; 

hortikulturë ; dizajn peizazhi ; arkitektura e peizazhit; manikyr ; masazh ; shërbimet e 

optikëve; kujdesi i kafshëve shtëpiake; operacion plastik ; shërbime sauna; shërbimet e 

solariumit ; tatuazhe ; shërbimet e terapisë; mbjellja e pemëve për qëllime të kompensimit 

të karbonit; shërbimet e vaksinimit; shërbimet e vreshtarisë ; bërja e kurorës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/293 

(220) 23/02/2022 

(731) Just Now Limited 

10 Philpot Lane, First Floor, EC3M 8AA, 

London, United Kingdom, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Çanta udhëtimi; mbajtëse të çelësave; kuti për gjëra të vogla, jo të montuara; 

Çanta për sport; Kuleta; Çanta; Çanta shkollore; Kuti, prej lëkure ose prej skaj lëkure; 
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Shirita prej lëkure; Mbulesa prej lëkure [lesh]; Dantella (Lëkurë); Rripa lëkure; Doreza 

valixhesh; Kuti për kartela [për shënime]; Kuti me muzikë; Kuleta xhepi; Çanta dore; Çantë 

(torbë); Çanta plazhi; Çanta për blerje; Korniza për çanta dore; Valixhe; Çanta shpine  

35  Shërbime të shitjes me shumicë, shërbime dyqanesh me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë nëpërmjet faqeve të internetit të syzeve, pjesëve dhe 

aksesorëve të tyre, mbajtëse për kompjuter, kuti telefonash celularë, kuti tabletash, 

bizhuteri, instrumente horologjike dhe kronometrike, artikuj lëkure, çanta dhe pjesë prej 

tyre, çanta dore, çanta për blerje, çanta plazhi , çantat për gjëra të voga, valixhe dore, kutitë 

e dokumenteve, kuletat e xhepit, çantat, çanta shpine, çanta shpine, mbajtëse të çelësave, 

unazat e çelësave, bagazhet, çanta udhëtimi, çadra, çadra dhe shkopinj ecjeje, veshje dhe 

aksesorë për to, këpucë, kapelë, mobilje, llamba, aparate për ndriçim, enë dhe kontejnerë 

shtëpiake dhe kuzhine, kuti drekë, aparate për ndriçim, avullues, shpërndarës, shpërndarës 

aromash, shpërndarës elektrik aromash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/294 

(220) 23/02/2022 

(731) Arben Mazreku Korrotice e Eperme 

Parku i Biznesit, KS 

(591) E zezë e bardhë e gjelbert 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre, materiali ndertimor prej metali, 

konstruksionet e transportueshme metalike, materialet metalike per binare treni, kabllot 

joelektrike dhe telat prej metaleve te thjeshta, hekurishtet, artikuj te vegjel metali, gypa dhe 

tuba metalike kasaforta, mallra metalesh te thjeshta qe nuk jane te perfshire ne klasat tjera.  

19  Materiali ndertimor (jo metalik) gypat e shtangeta jo metalike per ndertim, asfalti 

katrani dhe bitumeni, konsturksionet jo metalike te transportueshme, monumetet jo 

metalike.  

20  Mobilet, pasqyrat kornizat produktet (qe nuk jane perfshire ne klasat tjera) prej druri, 

tapes xunkthit, kallamit thuprave te shelgut, bririt, ashtit fildishit, ashtit te balenes, guaskes, 

qelibarit sedefit sepiolitit dhe prej zevendesuesve te te gjitha ketyre materialeve ose prej 

plastike.  
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(210) KS/M/ 2022/295 

(220) 24/02/2022 

(300) 018561141  17/09/2021  EU 

(731) Eurolab Internacional Grup trgovina 

in storitve d.o.o. 

Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, 

Slovenia., SI 

(591) Ngjyre e zeze, bardhe dhe ari. 

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/296 

(220) 24/02/2022 

(731) Polski Ogrod sp.z.oo 

Rr. Mszcznowska 2, 02-337, Varshavë 

Poloni, PL 

(591) e gjelbër, e kuqe, e bardhë 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, mish dhe prodhime kasapi, salca, peshku, shpend, gjahu, ekstrakte mishi, 

bagëti, fruta dhe perime te konservuara, tha radhë gatuara, fruta dhe perime e konservuara 

ne alkool, veze, veze pluhur, prodhime qumështi, djath, vajra dhe yndyra ushqimore, 

gjalpë, gjalpë çokollatë, gjalpë te kokos, gjalpë te kokosit, margarine, sallo, produkte 

frutash dhe perimesh, peme dh perime te ngrira, përzierje t frutave dhe perimeve te ngrira, 

vakte te gatshme te ngrira vegjetarian  dhe ene me mish, sallata pemësh dhe perimesh, 

lëvore pemës, xhelatine për ushqim, cipes frutash, fruta te mbështjella me sheqet, fruta dhe 

prime ne kënaqe, fruta te ëmbëltuara, frutti di mare (fruta deti) , supe, përbërës për bërjen e 

supës, kërpudha te konservuara, kërpudha te ngrira, polen i përgatitur si ushqim, rrush i 

thate, bajame, ëmbëlsira (delikatese); ushqim dietik qe përmbana kryesisht fruta dhe perime 

ushqim me përmbajtje te ulet te yndyrave dhe holesteriolit qe përmbajnë kryesisht fruta dhe 

perime, te gjitha mallrat e lartpërmendura duke përjashtuar mallra si vijon: xhelatinë, 

xhelatine frutash, reçel, kompot, qumësht, pije qumështi, pije qe përmbajnë sasi 

predominantë te qumështit, jogurt, jogurt i ngrire, kefir, shkume frutash, produkte te frutave 

dhe perime me shkume, popla te frutave dhe perimeve, tul frutash, produkte te frutave dhe 

perimeve qe janë koncentrate, koncentrate domateje, produkte frutash dhe perimesh qe janë 

lëngje frutash ne ketë klase   
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(210) KS/M/ 2022/297 

(220) 24/02/2022 

(300) 302021114486.4  25/08/2021  DE 

;30202120510.3  16/12/2021  DE 

(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12, 

55131 Mainz, Germany, DE 

(591) Hiri e mbyllur, hiri e hapur. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikat për përdorim në industrinë farmaceutike. Përbërësit kimikë    

aktivë për përdorim në prodhimin e barnave dhe vaksinave kundër kancerit; adjuvante për 

përdorim në prodhimin e vaksinave; acidet nukleike, proteina dhe peptide për përdorim 

laboratorik; preparate diagnostike për përdorim shkencor ose kërkimor; preparate 

diagnostike për përdorim klinik  ose laboratorik mjekësor.  

5  Preparate farmaceutike dhe mjeksore dhe substanca përveç përgatitjes me vitamina, 

shtesa minerae për ushqim, probiotikë, preparate omega 3, substanca dietike dhe shtesa 

ushqimore për qëllime mjeksore dhe jo-mjeksore. Produkte farmaceutike për parandalimin 

dhe trajtimin e kancerit, sëmundjeve infektive dhe sëmundjeve imunologjike, përveç 

preparateve me vitamina, shtesa ushqimore minerale, probiotikë, preparate omega 3, 

substancave dietike dhe shtesa ushqimore për qëllime mjekësore dhe jomjekësore; vaksina; 

reagentë kimikë të përdorur për qëllime mjekësore; reagentët biokimikë të përdorur për 

qëllime për trajtimin e kancerit, trajtimin e sëmundjeve imunologjike dhe trajtimin e 

sëmundjeve infektive; makromolekulat, përkatësisht, sekuencat dhe proteinat e acideve 

nukleike, të përdorura për qëllime mjekësore dhe veterinare; imunoterapeutikë me bazë        

qelizore për trajtimin e kancerit, trajtimin e sëmundjeve imunologjike dhe trajtimin e 

sëmundjeve infektive.  

9  Aplikacionet celulare dhe softuer kompjuterik për t'u mundësuar profesionistëve të 

kujdesit shëndetësor dhe pacientëve të kenë qasje në informatat mbi farmaceutikët, 

shërbime dhe produkte mjekësore dhe vaksinale; softuer i tregtisë elektronike për t'u 

mundësuar përdoruesve kryerjen e transaksioneve elektronike të biznesit nëpërmjet një 

rrjeti global kompjuterik.   

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore; pajisje mjekësore diagnostikuese. 

Pajisjet diagnostikuese mjekësore për analizën e lëngjeve trupore dhe biopsi për 

diagnostikimin dhe monitorimin e kancerit, sëmundjeve infektive dhe sëmundjeve 

imunologjike; pajisjet diagnostikuese mjekësore për analizën e lëngjeve trupore dhe biopsi 

për shtresimin e pacientëve.         

35  Ofrimi i shërbimeve të informacionit dhe këshillimit në lidhje me tregtinë elektronike; 

sigurimi i informacionit të klientit për produktet farmaceutike dhe mjekësore nëpërmjet një 

rrjeti kompjuterik on-line. Shërbimet të shitje me pakicë ose me shumicë të produkteve 

farmaceutike; shërbime të shitjes me pakicë ose me shumicë të preparateve medicinale; 

shërbime me pakicë ose me shumicë të furnizimeve mjekësore.  

42  Kërkim shkencor për qëllime mjekësore. Kërkime mjekësore dhe shkencore në fushën e 

trajtimit të sëmundjeve imunologjike, trajtimit të kancerit dhe trajtimit të sëmundjeve 



Buletini Zyrtar Nr. 105  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

80 

 

infektive; ofrim i informacionit mjekësor dhe kërkimit shkencor, konsulencës dhe 

shërbimeve këshilluese, të gjitha në fushën e trajtimit të sëmundjeve imunologjike, 

trajtimin e kancerit dhe trajtimin e sëmundjeve infektive; përpilimi i të dhënave për 

kërkimin mjekësor dhe shkencor, provave klinike dhe pranimin e barnave.  

44  Kujdes mjekësor, higjienik dhe i bukurisë; shërbime te kujdesit shëndetësor; ofrimi i 

informacionit dhe shërbimeve mjekësore; ofrimin e informacionit për pacientët dhe 

profesionistët e kujdesit shëndetësor në lidhje me produktet farmaceutike, vaksinat, 

produktet mjekësore, sëmundjet dhe çrregullimet mjekësore dhe trajtime te ngjashme 

nëpërmjet internetit; terapi gjenesh dhe qelizave; shërbimet e këshillimit mjekësor dhe 

psikologjik; shërbimet mjekësore dhe të kujdesit shëndetësor. Shërbimet mjekësore, 

përkatësisht ofrimi i terapive për trajtimin e kancerit, sëmundjeve infektive dhe sëmundjeve 

imunologjike; shërbimet veterinare, përkatësisht, ofrimi i terapive për trajtimin e kancerit, 

sëmundjeve infektive dhe sëmundjeve imunologjike; konsulencë mjekësore dhe 

farmaceutike; shërbime testimi, monitorim dhe raportim të diagnostikimit mjekësor; testim 

gjenetik për qëllime mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/298 

(220) 24/02/2022 

(300) 30202111485.6  25/08/2021  DE 

;302021120508.1  16/12/2021  DE 

(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12, 

55131 Mainz, Germany, DE 

(591) E gjelbër e mbyllur, e gjelbër e hapur. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikat për përdorim në industrinë farmaceutike. Përbërësit kimikë    

aktivë për përdorim në prodhimin e barnave dhe vaksinave kundër kancerit; adjuvante për 

përdorim në prodhimin e vaksinave; acidet nukleike, proteina dhe peptide për përdorim 

laboratorik; preparate diagnostike për përdorim shkencor ose kërkimor; preparate 

diagnostike për përdorim klinik  ose laboratorik mjekësor.  

5  Preparate farmaceutike dhe mjeksore dhe substanca përveç përgatitjes me vitamina, 

shtesa minerae për ushqim, probiotikë, preparate omega 3, substanca dietike dhe shtesa 

ushqimore për qëllime mjeksore dhe jo-mjeksore. Produkte farmaceutike për parandalimin 

dhe trajtimin e kancerit, sëmundjeve infektive dhe sëmundjeve imunologjike, përveç 

preparateve me vitamina, shtesa ushqimore minerale, probiotikë, preparate omega 3, 

substancave dietike dhe shtesa ushqimore për qëllime mjekësore dhe jomjekësore; vaksina; 

reagentë kimikë të përdorur për qëllime mjekësore; reagentët biokimikë të përdorur për 

qëllime për trajtimin e kancerit, trajtimin e sëmundjeve imunologjike dhe trajtimin e 

sëmundjeve infektive; makromolekulat, përkatësisht, sekuencat dhe proteinat e acideve 

nukleike, të përdorura për qëllime mjekësore dhe veterinare; imunoterapeutikë me bazë        

qelizore për trajtimin e kancerit, trajtimin e sëmundjeve imunologjike dhe trajtimin e 

sëmundjeve infektive. 

9  Aplikacionet celulare dhe softuer kompjuterik për t'u mundësuar profesionistëve të 

kujdesit shëndetësor dhe pacientëve të kenë qasje në informatat mbi farmaceutikët, 
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shërbime dhe produkte mjekësore dhe vaksinale; softuer i tregtisë elektronike për t'u 

mundësuar përdoruesve kryerjen e transaksioneve elektronike të biznesit nëpërmjet një 

rrjeti global kompjuterik.   

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore; pajisje mjekësore diagnostikuese. 

Pajisjet diagnostikuese mjekësore për analizën e lëngjeve trupore dhe biopsi për 

diagnostikimin dhe monitorimin e kancerit, sëmundjeve infektive dhe sëmundjeve 

imunologjike; pajisjet diagnostikuese mjekësore për analizën e lëngjeve trupore dhe biopsi 

për shtresimin e pacientëve.         

35  Ofrimi i shërbimeve të informacionit dhe këshillimit në lidhje me tregtinë elektronike; 

sigurimi i informacionit të klientit për produktet farmaceutike dhe mjekësore nëpërmjet një 

rrjeti kompjuterik on-line. Shërbimet të shitje me pakicë ose me shumicë të produkteve 

farmaceutike; shërbime të shitjes me pakicë ose me shumicë të preparateve medicinale; 

shërbime me pakicë ose me shumicë të furnizimeve mjekësore.  

42  Kërkim shkencor për qëllime mjekësore. Kërkime mjekësore dhe shkencore në fushën e 

trajtimit të sëmundjeve imunologjike, trajtimit të kancerit dhe trajtimit të sëmundjeve 

infektive; ofrim i informacionit mjekësor dhe kërkimit shkencor, konsulencës dhe 

shërbimeve këshilluese, të gjitha në fushën e trajtimit të sëmundjeve imunologjike, 

trajtimin e kancerit dhe trajtimin e sëmundjeve infektive; përpilimi i të dhënave për 

kërkimin mjekësor dhe shkencor, provave klinike dhe pranimin e barnave.  

44  Kujdes mjekësor, higjienik dhe i bukurisë; shërbime te kujdesit shëndetësor; ofrimi i 

informacionit dhe shërbimeve mjekësore; ofrimin e informacionit për pacientët dhe 

profesionistët e kujdesit shëndetësor në lidhje me produktet farmaceutike, vaksinat, 

produktet mjekësore, sëmundjet dhe çrregullimet mjekësore dhe trajtime te ngjashme 

nëpërmjet internetit; terapi gjenesh dhe qelizave; shërbimet e këshillimit mjekësor dhe 

psikologjik; shërbimet mjekësore dhe të kujdesit shëndetësor. Shërbimet mjekësore, 

përkatësisht ofrimi i terapive për trajtimin e kancerit, sëmundjeve infektive dhe sëmundjeve 

imunologjike; shërbimet veterinare, përkatësisht, ofrimi i terapive për trajtimin e kancerit, 

sëmundjeve infektive dhe sëmundjeve imunologjike; konsulencë mjekësore dhe 

farmaceutike; shërbime testimi, monitorim dhe raportim të diagnostikimit mjekësor; testim 

gjenetik për qëllime mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/299 

(220) 24/02/2022 

(300) 302021114481.3  25/08/2021  DE 

;302021120507.3  16/12/2021  DE 

(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12, 

55131 Mainz, Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  BioNTech 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikat për përdorim në industrinë farmaceutike. Përbërësit kimikë    

aktivë për përdorim në prodhimin e barnave dhe vaksinave kundër kancerit; adjuvante për 

përdorim në prodhimin e vaksinave; acidet nukleike, proteina dhe peptide për përdorim 

laboratorik; preparate diagnostike për përdorim shkencor ose kërkimor; preparate 

diagnostike për përdorim klinik  ose laboratorik mjekësor. 
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5  Preparate farmaceutike dhe mjeksore dhe substanca përveç përgatitjes me vitamina, 

shtesa minerae për ushqim, probiotikë, preparate omega 3, substanca dietike dhe shtesa 

ushqimore për qëllime mjeksore dhe jo-mjeksore. Produkte farmaceutike për parandalimin 

dhe trajtimin e kancerit, sëmundjeve infektive dhe sëmundjeve imunologjike, përveç 

preparateve me vitamina, shtesa ushqimore minerale, probiotikë, preparate omega 3, 

substancave dietike dhe shtesa ushqimore për qëllime mjekësore dhe jomjekësore; vaksina; 

reagentë kimikë të përdorur për qëllime mjekësore; reagentët biokimikë të përdorur për 

qëllime për trajtimin e kancerit, trajtimin e sëmundjeve imunologjike dhe trajtimin e 

sëmundjeve infektive; makromolekulat, përkatësisht, sekuencat dhe proteinat e acideve 

nukleike, të përdorura për qëllime mjekësore dhe veterinare; imunoterapeutikë me bazë        

qelizore për trajtimin e kancerit, trajtimin e sëmundjeve imunologjike dhe trajtimin e 

sëmundjeve infektive.  

9  Aplikacionet celulare dhe softuer kompjuterik për t'u mundësuar profesionistëve të 

kujdesit shëndetësor dhe pacientëve të kenë qasje në informatat mbi farmaceutikët, 

shërbime dhe produkte mjekësore dhe vaksinale; softuer i tregtisë elektronike për t'u 

mundësuar përdoruesve kryerjen e transaksioneve elektronike të biznesit nëpërmjet një 

rrjeti global kompjuterik  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore; pajisje mjekësore diagnostikuese. 

Pajisjet diagnostikuese mjekësore për analizën e lëngjeve trupore dhe biopsi për 

diagnostikimin dhe monitorimin e kancerit, sëmundjeve infektive dhe sëmundjeve 

imunologjike; pajisjet diagnostikuese mjekësore për analizën e lëngjeve trupore dhe biopsi 

për shtresimin e pacientëve.         

35  Ofrimi i shërbimeve të informacionit dhe këshillimit në lidhje me tregtinë elektronike; 

sigurimi i informacionit të klientit për produktet farmaceutike dhe mjekësore nëpërmjet një 

rrjeti kompjuterik on-line. Shërbimet të shitje me pakicë ose me shumicë të produkteve 

farmaceutike; shërbime të shitjes me pakicë ose me shumicë të preparateve medicinale; 

shërbime me pakicë ose me shumicë të furnizimeve mjekësore.  

42  Kërkim shkencor për qëllime mjekësore. Kërkime mjekësore dhe shkencore në fushën e 

trajtimit të sëmundjeve imunologjike, trajtimit të kancerit dhe trajtimit të sëmundjeve 

infektive; ofrim i informacionit mjekësor dhe kërkimit shkencor, konsulencës dhe 

shërbimeve këshilluese, të gjitha në fushën e trajtimit të sëmundjeve imunologjike, 

trajtimin e kancerit dhe trajtimin e sëmundjeve infektive; përpilimi i të dhënave për 

kërkimin mjekësor dhe shkencor, provave klinike dhe pranimin e barnave.  

44  Kujdes mjekësor, higjienik dhe i bukurisë; shërbime te kujdesit shëndetësor; ofrimi i 

informacionit dhe shërbimeve mjekësore; ofrimin e informacionit për pacientët dhe 

profesionistët e kujdesit shëndetësor në lidhje me produktet farmaceutike, vaksinat, 

produktet mjekësore, sëmundjet dhe çrregullimet mjekësore dhe trajtime te ngjashme 

nëpërmjet internetit; terapi gjenesh dhe qelizave; shërbimet e këshillimit mjekësor dhe 

psikologjik; shërbimet mjekësore dhe të kujdesit shëndetësor. Shërbimet mjekësore, 

përkatësisht ofrimi i terapive për trajtimin e kancerit, sëmundjeve infektive dhe sëmundjeve 

imunologjike; shërbimet veterinare, përkatësisht, ofrimi i terapive për trajtimin e kancerit, 

sëmundjeve infektive dhe sëmundjeve imunologjike; konsulencë mjekësore dhe 

farmaceutike; shërbime testimi, monitorim dhe raportim të diagnostikimit mjekësor; testim 

gjenetik për qëllime mjekësore.  
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(210) KS/M/ 2022/300 

(220) 24/02/2022 

(731) RENAULT S.A.S. 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, FR, FR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, Prishtinë 
 

(540)  4x4 terrain control 

 

 
     

 

(511) 12  Automjete, aparate për lëvizje në tokë, motor automjeti, pjesët për ato, gjegjësisht 

amortizatorësh me pezullues për automjete; Amortizatorë për automobila; Mbështetës koke 

për sediljet e automjeteve; Boshte transmisioni për automjetet tokësore; Kuti ingranazhesh 

për automjete tokësore; Kapak për motorin e automjeteve; Kapat për motrin e 

automobilave; Mbulesa për motorët e automjeteve; Trupa automobilash; Rripa sigurie për 

sediljet e automjeteve; Shasi automobilash; Qarqe hidraulike për automjete; Disqe frenash 

të automjeteve; kumplung për mjetet tokësore; Bucellë rrote; Fshirëse xhami; Frena për 

automjete; Disqe për rrotat e automjeteve; Shkallë në trupin e automjetit; Motorë për 

automjete tokësore; Qelq i përparmë i automjeteve; Parakolp për automobila; Goma; Bartës 

bagazhesh për automjete; Dyer për automjete; Rrota automjetesh; Pasqyra të pasme; Sedilje 

automjetesh; Dritare për automjete; Timoni për automjete; Mbulesa automjetesh (të 

formësuara).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/301 

(220) 24/02/2022 

(731) N.P.T. “Haxhijaha” Sh.p.k. 

Rr. Xhelal Hajda, Rahovec, KS 

(591) E zezë, e gjelbër, e kuqe 

(740)  Florin Lata Avokat Florin Lata 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, duke përfshirë por jo kufizuar në qeliza 

dhe bateri të te gjitha llojeve, karikuesit e baterisë, pako të baterisë, karikuesit dhe portet 

për karikim, testuesit, pajisjet e monitorimit dhe kontrollit të energjisë, pajisjet e furnizimit 

me energji elektrike, përfshirë edhe bateri, bateri elektrike, Bateri, elektrike për automjete, 

bateri për llampa xhepi, bateri për ndriçim, bateri të tensionit të lartë, gjenerator 

elektrokimik, bateri të mbushura, mbushës për bateri, bateri anode, bateri diellore, çelija 

dhe pllakëza të baterive solare; çelija elektrike, bateria dhe akumulatorë; aksesorë për 

telefona mobil, veçanërisht mbushës, porta hyrëse të USB; invertar / konvertor për 

automobila dhe bllok adaptera; paketa të baterisë dhe çelija; mbushës për bateri dhe çelija; 

pajisje për mbushje dhe plotësim i aparateve dhe instrumenteve elektrike dhe elektronike; 

njësi për mbushje të energjisë; kabllo elektrik, posaçërisht kabllo për lidhje dhe mbushje; 

pajisje elektrike për; Pajisje elektrike për lidhje dhe kyçje; invertor energjetik dhe elektrik; 
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lidhëse elektrike, tela, kabllo dhe shëndrrues elektrik; Pajisje për tela elektrik, prize 

elektrike, prize të vogla elektrike, konektor dhe kabllo vazhduese, alarm për tym, alarm 

karbon dioksid; alarm kudër zjarrit/ngrohtësisë; kohëmatës elektrik; siguresa, transformator 

elektrik.  

11  Aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe destinime sanitare; instalime dhe aparate për trajtimin e mbeturinave 

dhe ujrave të zeza; sisteme për trajtimin e gazrave nga oxhaçet (tymit); sisteme për 

desulfarizimin e gazrave nga oxhaçet (tymit), objekte për ndezjen e mbeturinave, pjesë 

rezervë dhe paime për të gjitha produktet e përmendura më lartë dhe të cilat bëjnë pjesë në 

klasën 11; Akumulatorë (nxehtësie), Akumulatorë (avulli), Djegësit e acetilenit, 

Fishekzjarre acetileni, Gjeneratorë acetileni, Kondicioner ajri për automjete, Aparate për 

kondicionim ajri, Instalime për kondicionim ajri, Aparate për ftohjen e ajrit, Aparate për 

dezodorimin e ajrit, Aparate për tharjen e ajrit (tharëse), Instalime filtrimi, Aparate për 

jonizim për të trajtuar ajrin apo ujin, Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit, Ngrohësit e 

ajrit, Sterilizues të ajrit, Valvula lëshuese për isntalimet e ngrohjes me avull, Pajisje 

ndriçimi për mjete ajrore, Djegësit e alkoholit, Pajisje antiverbuese për automjete, Paime 

antireflektuese për automjete (Pajisje për drita), Zgjatje kundër spërkatjes për automjete, 

Aparate për filtrimin e akuarijumeve, Ngrohës të akuarijumeve, Ndriçues të akuarijumeve, 

Llampa me qark elektrik, Enë për hirin e stufave, Paime automatike për hjekjen e hirit nga 

furrat (furra elektrike me shtypje të lartë), Deponi e hirit për furra, Reaktor bërthamor, 

Autoklava (furra elektrike me presion të lartë), Drita automobili, Paime për automobila anti 

verbuese (pjesë furnizimi), Furra për pjekëje, Gurë vulkanik për shfrytëzim në zgara, Zgara, 

Pajisje banjo, Pajisje për banjo për ajr të ngorhtë, Instalime banjoje, Instalime për banjo dhe 

për sauna, Mbështjellës për banjo, Instalime uji për banjo, Vaska për banjo, Vaska me ulëse 

banjo, Ngrohësa për banjo, Enë për banjo sheruese termale (spa-banjo), Ngrohësa të 

shtratit, Pajisje për ftohje të pijeve freskuese, Ndriques (drita) për bicikleta, Bide, Batanije 

elektrike (jo për perdorim mjekësor), Tubacione për bojlera për instalime për ngohje, 

Bojlera (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Mbajtësit e djegësve (bërnerave) të gasit, 

Pajisje për pjekjen e bukës, Tostera për bukë, Makina për bërjen e bukës, Bernera (djegësa), 

Djegësit e acetilenit, Djegësit për trupa ndriçues, Djegësit për gazra, Djegësit germicidal, 

Djegësit inkandeshent, Djegësit laboartorik, Karbon për hark për llampa, Tepih ngrohës 

elektrik, Trupa ndriçues të lëshuar nga tavani, Radiator për ngrohje qendrore, Komora 

sterile (instalime sanitare), Llustera, Ventilator të oxhaçeve, Kanale oxhaçeve, Tubacione 

qelqi për llampa, Llampa kineze, Trupa ndriçuse për pemën e vitit të ri, Pajisje 

kromatografike për industri, Komora sterile (instalime sanitare), Filtra për kafe (elektrik), 

Aparate (elektrike) për kafe, Pajisje (elektrik) për kafe me filter, Aparat për pjekjen e 

kafesë, Gypa spiral (pjesë instalimesh për destilim, ngrohje dhe ftohje), Kondenzatorë gasi 

(të cilët nuk janë pjesë makinash), Pajisje për klimatizim të ajrit, Enë për ftohje, Shporetë, 

Paime dhe instalime për zierje, Ringla për zierje, Pajisje elektrike për zierje, Ftohësa për 

furra, Aparate dhe paime për ftohje, Instalime edhe makina për ftohje, Paime për ftohjen e 

lengjeve, Pajisje për ftohjen e duhanit, Pajisje për ftohjne e ujit, Kabina për dush, Llampa të 

përdredhura, Jastakët ngrohës eklektrik (jo për perdorim mjekësor), Trupa ndriçues për 

bicikleta, Flutur (ventialtorë) për ngrohje, Friteza elektrike, Pajisje për shkrirje për 

automjete, Shkrirës i dritareve në automjete, Aparate për dehidratizim të produkteve 

ushqimore organike, Furra dentare, Pajisje për dezodorim (jo për perdorim personal), 

Aparate për desalinim, Aparate për tharje, Difuzer driatash, Tuba me shkarkim elektrik për 
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ndriçim, Pajisje për dezinfektim, Aparate dozimi dezinfektues për tualete, Difuzer 

dezinfektus për tualete, Vitrina ftohëse, Thasë me një përdorim për sterilizim, Pajisje për 

destilim, Kolona (tubacione) për destilim, Ndriçim për zhytje, Tharëse ajri, Tharëse 

flokësh, Tharëse, Filtër për ujë të pijshëm, Pajisje për ujitje me pikëzim (apisje për ujitje), 

Tharëse flokësh, Tharëse ajri, Pajisje për tharje, Aparate dhe instalime për tharje, Pajisje 

për tharjen e foragjereve, Ekonomizues për lëndë djegëse, Pajisje elektrike për prodhimin e 

jogurtit, Llampa elektrike, Tepiha elektrik ngohës,Elemente për ngrohje, Pajisje për 

krijimin e avullit, Rezervuar ekspandues për instalime të ngrohjes qendrore, Mbulesa 

thithse për kuzhinë, Lampa ndriçuese dekorative për raste solemne, Ventilatorë për 

klimatizim, Ventilatorë elektrik personal, Ventilatorë (si pjesë e instalimeve për 

klimatizim), Rubineta për tubacione, Aparate për mbushje (furnizim) të rezervoareve të 

bojlerave të ngrohjes, Ngrohësit elektrik për shishe me cuclë, Filament ngrohje elektrik, 

Filamente për llampa, Filamente magneziumi për llampa ndriçuese, Filtra elektrik për kafe, 

Filtra per aparate klimatizimi, Filtra për ujë të pijshëm, Filtra (si pjesë e instalimeve në 

amvisni dhe instalimeve industriale), Rrjeta kamini, Kamina (shtëpijake), Pajisje për banjo, 

Pajisje të pregatitura për stufa, Pajisje e pregatitur për shporet, Shkrepëtimat (ndezësit) e 

oxhaçeve të cilat përdoren në industrinë e naftës, Shkrepëtimat, Ndriçuesit (llampat), 

Kanalet e oxhaçeve, Kanalet e kazanave për ngrohje, Pajisje për avullim,Rezervoaret 

avullim, Ngrohësit elektrik të shputave, Ngrohësit e shputave (jo elektrik dhe Elektrik), 

Pajisje për tharjen e foragjereve, Farkatore portative, Fontana, Fontana dekorative,Korniza 

metalike për stufa, Frigorifer me ngrirje të thelle, Shkrepësa ndezëse për ndezjen e gasit, 

Pajisje për skuqjen e perimeve, Ekonomizues të lëndëve djegëse, Pajisje për tymosje (jo për 

perdorim në mjekësi), Enë për hirin nga stufa, Rrjeta për stufa, Ftohësa për stufa, Enë 

ftohëse për furra, Pajisje për mbushjen e furrave, Stufa (të cilat nuk janë për përdorim në 

laboratorium), Vegla të pregatitura për stufa, Pajisje rregulluese dhe siguruese për paime 

me gas, Bojlera me gas, Ndezësa për gas, Mbajtësit e ndezësve të gasit, Kondenzatore 

gasi(të cilët nuk janë pjesë të makinave), Llampa me gas, Ndriçues gasi, Paimet rregulluese 

dhe siguruese të tubacioneve për gas, Aparate pastrimi (si pjesë e instalimeve të gasit), 

Pajisje për pastrimin e gazrave, Gjeneratorët e acetilenit, Ndezësit e germicidit, Llampat 

germicidale për pastrimin e ajrit, Aapartet për ngrohjen e ngjitësit, Rrjeta për stufa, Zgara 

(aparate zierjeje), Grilli (aparate për zierje), Tharëse flokësh, Aparat terjen e duarëve, Farat 

(dritat) e përparme të automjeteve, Vatra, Akumulatorë nxehtësie, Shkëmbyesit e 

nxehtësisë (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Pompa të ngrohtësisë, Regjeneratorët e 

ngrohjes, Ngrohësit elektrik të shisheve me cucla, Ngrohësit për banjo, Ngrohësit për hekur 

për hekurosje, Ngrohësit automjete, Ngrohësit e zhytur, Pajisje për ngrohje, Pajisje 

elektrike për ngrohje, Ngrohësit elektrik për shkrirejn e dritareve të automjeteve, Pajisjet 

për ngrohjen e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngshme dhe të gasta, Kazanat për ngrohje, 

Jastakëk ngrohës elektrik (jo për perdorim në mjekësi), Elemnetet ngrohëse, Filamnete 

ngrohëse (elektrike), Instalime për ngrohje, Instalime për ngrohjen e ujit të ngrohtë, 

Instalime për ngrohjen e ujit, Pllaka ngrohëse, Mbulesa thithëse për kuzhinë, Aparate për 

ajr të ngrohtë, Pajisje banjash për ajr të ngrohtë, Stufa me ajr të nxehtë, Pllaka për nxemje, 

Termoforë, Numra ndriçues shtëpiak, Aparate lagështimin e ajrit për radiatorë të ngrohjes 

qendrore, Hidrantët, Pajisjet e kadave për hidromasazhë, Enë për akull, Arka për akull, 

Makina dhe Pajisje për krijimin e akujve, Ngrohësit e zhytur, Ndezësit me fije të djegur, 

Djegësit e mbeturinave, Pajisjet jonizuese për trajtimin e ujit apo ajrit, Ngrohësit (elektrik) 

e ujit, Furniturë furre (me mbajtëse), Furrë për tharje, Stufa kuzhine, Ndezësit laboratorik, 
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Llampa laboratorike, Shtëpiza për llampa, Llampa me gypa të qelqit, Llampa qelqi, Llampa 

me sfera (llustera), Mbështjellës për llampa, Llampa reflektorësh, Abazhur, Llampa, 

Ndezësa për llampa, Llampa elektrike, Llampa të automjeteve për treguesit e drejtimit, 

Sfera të qelqit për llampa, Mbajtësit e bazhurit, Fenerët për ndriçim, Pajisje elektrike për 

tharje e rrobave, Kazana për larjen e rrobave, Gurë vulkanik që shfrytëzohen zgarë, Ventila 

për kontrollimin e nivelit në rezervoare,Trupa ndriçues, Trupa ndriçues elektrik, Llampa 

për treguesit e drejtimit të automjeteve,Difuzer të dritave, Dioda për emitimin e dritës 

(LED) të Pajisjet ndriçuese, Shkrepësa,Shkrepësat e gasit, Pajisje dhe instalime për 

ndriçim, Pajisje për ndriçim në automjete,Instalime për ndriçim në mjete ajrore, Drita 

zhytëse, Trupa ndriçues për pemën e vitit të ri, Drita për automobila, Drita për automjete, 

Pajisje për mbushjen e furrave, Numra ndriçues shtëpiak, Gypa ndriçues për ndriçim, Fije 

magneziumi për ndrioçim, Aparat për pjekjen e maltit, Furra mikrovalore (aparat për 

zierje), Furra mikrovalore për industri, Instalime për ftohjen e qumështit, Llampa 

minatorësh, Rubineta miksazhi për gypat e ujësjellësit, Vazhdimet kundër stërpikjes për 

rubineta, Instalime për procesimin e lëndëve djegëse nukleare dhe moderatorëve nuklearë, 

Reaktorët nuklearë, Ndezësit e vajit, Llampa me vaj, Pajisje për pastrimin e vajit, Fontana 

dekorative, Pajisje për furra të punuara nga shamoti, Furra mikrovalore për industri, Furra 

(të cilat nuk përdoren në laboratoriume), Vegla të punuara për furra, Ndezësit hidro-

oksigjenik, Jastakët elektrik ngrohës (jo për perdorim në mjekësi), Pasterizuesit, Enë 

elektrike për zierjen e kafesë, Ndezësit e petroleumit, Rubineta për përques gypor, Gypa (si 

pjesë e instalime sanitare), Ngrohësit në formë pllakash, Pllaka ngrohëse, Llampa xhepi, 

Ndriques elektrik xhepi, Ngrohës xhepi, Paime për polimerizim, Thasë me nje perdorim për 

setrilizim, Furra me presion të lartë-Autoklava (elektrike), Enë elektrike me presion për 

zierje, Rezervoar për ujë me presion, Instalime për procesim të lëndës djegëse dhe material 

moderatorë nuklearë, Llampa për projektorë, Stabilimente për pastrimin e ujërave të 

ndotura, Mbyllës për radiatorë, Radijatorë (elektrik), Radiatorë për ngrohje, Reaktorë 

nuklearë, Impiante për pastrim dhe destilim, Llampa reflektorësh, Reflektorë për automjete, 

Pajisje ftohëse për makina, Pajisje ftohëse dhe instalime, Dollapa ftohës, Komora ftohëse, 

Konteiner ftohës, Vitrina ftohëse, Frigorifer, Regjeneratorë të ngrohjes, Pajisje rregulluese 

për aparatura dhe tubacione për ujë dhe gas, Mjete rregulluese dhe siguruese për pajime 

gazi, Mjete rregulluese dhe siguruese për gas sjellësa, Mjete rregulluese dhe siguruese për 

paime për ujë, Rengrohësit e ajrit, Pajisje për fergim, Pajisje për pjekjen e kafesë, Aparatura 

për fergim (pjekëje), Pajisje për rrotullimin e hellit, Helli (për pjekjen e mishit), Pajisje për 

pjekje në hell, Vegla siguruese për paime dhe tubacione për ujë dhe gas, Llampa siguruese, 

Instalime dhe paime sanitare, Enë (elektrike) për zierje nën presion, Stabilimente për sauna, 

Aparate për pastrimin e gasit (skruber- si pjesë e instalimeve për gazra), Reflektorë 

(hjedhësa të dritës), Ulësa për tualetë, Stabilimente për pastrimin e ujërave të ndotura, 

Kabina dushi, Dusha, Lavabo, Vaska me ulëse, Fyta për llampa elektrikr, Pajisje për 

zbutjen e ujit, Stufa solare, Kolektorë për ngrohje solare, Enë për banjo me ujëra termale,  

industriale, Akumulatorë avulli, Kazana avulli (të cuilat nuk janë pjesë makinash), Pajisje 

për avullim të personave (sauna), Stabilimente për prodhimin e avullit, Hekur me avull për 

tekstill, Sterilizatorë, Enë destilueses, Stufa, Stufa për ngrohje, Llampa ndriquese rrugë dhe 

sheshe, Pllaka strukturale për stufa, Pajisje për klorifikimin e bazeneve, Pajisje për nxirje 

(solarium), Rubineta për tubacione përcjellëse, Rubineta, Ventila termostatik (si pjesë e 

instalemeve ngrohje), Tostera, Stabilimente për ftohjen e duhanit, Paime për pjekjen 

(ngrohjen) e duhanit, Guaca tualeti, Ulëse për tualet, Tualet portativ, Tualeti (WC), Trupa 
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ndriques për ndriqim, Lllampa elektrike ndriquese xhepi, Tubacione për shkarkim elektrik 

për ndriqim, Tuba ndriquese për ndriqim, Banjo turke portative, Llampa ultraviolete (jo për 

perdorim mjekësor), Pisoarë-urinarë (Pajisje sanitare), Ventila (për kontrollimin e nivelit) 

në rezervoare, Ventila termostatik (si pjesë e instlimeve për ngrohje), Farat e përparmë të 

automjeteve, Reflektorët e automjeteve, Pajisje klimatizimi për automjete, Pajisje anti 

verbuese për automjete, Pajisje për shkrirjen e automjeteve, Pajisje ngrohëse për shkrirjen e 

dritareve të automjteve, Pajisje për ndriqim të automjeteve, Drita për automjete, Pajisje dhe 

instalime për ajrosje (klimatizim), Pajisje dhe instalime për ajrosjen (klimatizimin) e 

automjeteve, Mbulesa thithes për ventilim, Mbulesa thithëse për ventilim të 

laboratoriumeve, Shabllone elektrike për ëmbëlsira, Komora ftohëse, Dyshekë ngrohës, 

Unaza për rubineta për ujë, Enë (lavabo) për pastrimine e duarve (si pjesë e instalimeve 

sanitare), Lavabo për larjen e duarve (pjese e instalimeve sanitare), Kazani për larje, 

Aparate për tharjen e duarve në tualete, Tualete (WC), Instalime ujësjellësi, Instalime për 

distribuimin e ujit, Pajisje për filtrimin e ujit, Instalime për lëshuarjen e ujit, Ngrohëse uji, 

Pajisje për ngrohjen e ujit, Pajisje për pranimin e ujit, Mjetet rregulluese për Pajisjet dhe 

tubacionet e uji ose të gasit, Mjetet siguruese për Pajisjet dhe tubacionet e ujit ose të gasit, 

Instalime për pastrimin e ujit, Pajisje dhe makina për pastrimin e ujit, Pajisje dhe aparatura 

për zbutjen e ujit, Sterilizuesit e ujit, Instalime për furnizim me ujë, Pajisje automatike për 

ujitje, Makineri për ujitje për destinim bujqësinë, Tubacione ujësjellësi për instalime 

sanitare, Aparatura whiripool-i (virpul aparatura),  
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(540)  UNO 

 

 
     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, duke përfshirë por jo kufizuar në qeliza 

dhe bateri të te gjitha llojeve, karikuesit e baterisë, pako të baterisë, karikuesit dhe portet 

për karikim, testuesit, pajisjet e monitorimit dhe kontrollit të energjisë, pajisjet e furnizimit 

me energji elektrike, përfshirë edhe bateri, bateri elektrike, Bateri, elektrike për automjete, 

bateri për llampa xhepi, bateri për ndriçim, bateri të tensionit të lartë, gjenerator 

elektrokimik, bateri të mbushura, mbushës për bateri, bateri anode, bateri diellore, çelija 

dhe pllakëza të baterive solare; çelija elektrike, bateria dhe akumulatorë; aksesorë për 

telefona mobil, veçanërisht mbushës, porta hyrëse të USB; invertar / konvertor për 

automobila dhe bllok adaptera; paketa të baterisë dhe çelija; mbushës për bateri dhe çelija; 

pajisje për mbushje dhe plotësim i aparateve dhe instrumenteve elektrike dhe elektronike; 

njësi për mbushje të energjisë; kabllo elektrik, posaçërisht kabllo për lidhje dhe mbushje; 

pajisje elektrike për; Pajisje elektrike për lidhje dhe kyçje; invertor energjetik dhe elektrik; 

lidhëse elektrike, tela, kabllo dhe shëndrrues elektrik; Pajisje për tela elektrik, prize 

elektrike, prize të vogla elektrike, konektor dhe kabllo vazhduese, alarm për tym, alarm 

karbon dioksid; alarm kudër zjarrit/ngrohtësisë; kohëmatës elektrik; siguresa, transformator 
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elektrik.  

11  Aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe destinime sanitare; instalime dhe aparate për trajtimin e mbeturinave 

dhe ujrave të zeza; sisteme për trajtimin e gazrave nga oxhaçet (tymit); sisteme për 

desulfarizimin e gazrave nga oxhaçet (tymit), objekte për ndezjen e mbeturinave, pjesë 

rezervë dhe paime për të gjitha produktet e përmendura më lartë dhe të cilat bëjnë pjesë në 

klasën 11; Akumulatorë (nxehtësie), Akumulatorë (avulli), Djegësit e acetilenit, 

Fishekzjarre acetileni, Gjeneratorë acetileni, Kondicioner ajri për automjete, Aparate për 

kondicionim ajri, Instalime për kondicionim ajri, Aparate për ftohjen e ajrit, Aparate për 

dezodorimin e ajrit, Aparate për tharjen e ajrit (tharëse), Instalime filtrimi, Aparate për 

jonizim për të trajtuar ajrin apo ujin, Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit, Ngrohësit e 

ajrit, Sterilizues të ajrit, Valvula lëshuese për isntalimet e ngrohjes me avull, Pajisje 

ndriçimi për mjete ajrore, Djegësit e alkoholit, Pajisje antiverbuese për automjete, Paime 

antireflektuese për automjete (Pajisje për drita), Zgjatje kundër spërkatjes për automjete, 

Aparate për filtrimin e akuarijumeve, Ngrohës të akuarijumeve, Ndriçues të akuarijumeve, 

Llampa me qark elektrik, Enë për hirin e stufave, Paime automatike për hjekjen e hirit nga 

furrat (furra elektrike me shtypje të lartë), Deponi e hirit për furra, Reaktor bërthamor, 

Autoklava (furra elektrike me presion të lartë), Drita automobili, Paime për automobila anti 

verbuese (pjesë furnizimi), Furra për pjekëje, Gurë vulkanik për shfrytëzim në zgara, Zgara, 

Pajisje banjo, Pajisje për banjo për ajr të ngorhtë, Instalime banjoje, Instalime për banjo dhe 

për sauna, Mbështjellës për banjo, Instalime uji për banjo, Vaska për banjo, Vaska me ulëse 

banjo, Ngrohësa për banjo, Enë për banjo sheruese termale (spa-banjo), Ngrohësa të 

shtratit, Pajisje për ftohje të pijeve freskuese, Ndriques (drita) për bicikleta, Bide, Batanije 

elektrike (jo për perdorim mjekësor), Tubacione për bojlera për instalime për ngohje, 

Bojlera (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Mbajtësit e djegësve (bërnerave) të gasit, 

Pajisje për pjekjen e bukës, Tostera për bukë, Makina për bërjen e bukës, Bernera (djegësa), 

Djegësit e acetilenit, Djegësit për trupa ndriçues, Djegësit për gazra, Djegësit germicidal, 

Djegësit inkandeshent, Djegësit laboartorik, Karbon për hark për llampa, Tepih ngrohës 

elektrik, Trupa ndriçues të lëshuar nga tavani, Radiator për ngrohje qendrore, Komora 

sterile (instalime sanitare), Llustera, Ventilator të oxhaçeve, Kanale oxhaçeve, Tubacione 

qelqi për llampa, Llampa kineze, Trupa ndriçuse për pemën e vitit të ri, Pajisje 

kromatografike për industri, Komora sterile (instalime sanitare), Filtra për kafe (elektrik), 

Aparate (elektrike) për kafe, Pajisje (elektrik) për kafe me filter, Aparat për pjekjen e 

kafesë, Gypa spiral (pjesë instalimesh për destilim, ngrohje dhe ftohje), Kondenzatorë gasi 

(të cilët nuk janë pjesë makinash), Pajisje për klimatizim të ajrit, Enë për ftohje, Shporetë, 

Paime dhe instalime për zierje, Ringla për zierje, Pajisje elektrike për zierje, Ftohësa për 

furra, Aparate dhe paime për ftohje, Instalime edhe makina për ftohje, Paime për ftohjen e 

lengjeve, Pajisje për ftohjen e duhanit, Pajisje për ftohjne e ujit, Kabina për dush, Llampa të 

përdredhura, Jastakët ngrohës eklektrik (jo për perdorim mjekësor), Trupa ndriçues për 

bicikleta, Flutur (ventialtorë) për ngrohje, Friteza elektrike, Pajisje për shkrirje për 

automjete, Shkrirës i dritareve në automjete, Aparate për dehidratizim të produkteve 

ushqimore organike, Furra dentare, Pajisje për dezodorim (jo për perdorim personal), 

Aparate për desalinim, Aparate për tharje, Difuzer driatash, Tuba me shkarkim elektrik për 

ndriçim, Pajisje për dezinfektim, Aparate dozimi dezinfektues për tualete, Difuzer 

dezinfektus për tualete, Vitrina ftohëse, Thasë me një përdorim për sterilizim, Pajisje për 

destilim, Kolona (tubacione) për destilim, Ndriçim për zhytje, Tharëse ajri, Tharëse 
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flokësh, Tharëse, Filtër për ujë të pijshëm, Pajisje për ujitje me pikëzim (apisje për ujitje), 

Tharëse flokësh, Tharëse ajri, Pajisje për tharje, Aparate dhe instalime për tharje, Pajisje 

për tharjen e foragjereve, Ekonomizues për lëndë djegëse, Pajisje elektrike për prodhimin e 

jogurtit, Llampa elektrike, Tepiha elektrik ngohës,Elemente për ngrohje, Pajisje për 

krijimin e avullit, Rezervuar ekspandues për instalime të ngrohjes qendrore, Mbulesa 

thithse për kuzhinë, Lampa ndriçuese dekorative për raste solemne, Ventilatorë për 

klimatizim, Ventilatorë elektrik personal, Ventilatorë (si pjesë e instalimeve për 

klimatizim), Rubineta për tubacione, Aparate për mbushje (furnizim) të rezervoareve të 

bojlerave të ngrohjes, Ngrohësit elektrik për shishe me cuclë, Filament ngrohje elektrik, 

Filamente për llampa, Filamente magneziumi për llampa ndriçuese, Filtra elektrik për kafe, 

Filtra per aparate klimatizimi, Filtra për ujë të pijshëm, Filtra (si pjesë e instalimeve në 

amvisni dhe instalimeve industriale), Rrjeta kamini, Kamina (shtëpijake), Pajisje për banjo, 

Pajisje të pregatitura për stufa, Pajisje e pregatitur për shporet, Shkrepëtimat (ndezësit) e 

oxhaçeve të cilat përdoren në industrinë e naftës, Shkrepëtimat, Ndriçuesit (llampat), 

Kanalet e oxhaçeve, Kanalet e kazanave për ngrohje, Pajisje për avullim,Rezervoaret 

avullim, Ngrohësit elektrik të shputave, Ngrohësit e shputave (jo elektrik dhe Elektrik), 

Pajisje për tharjen e foragjereve, Farkatore portative, Fontana, Fontana dekorative,Korniza 

metalike për stufa, Frigorifer me ngrirje të thelle, Shkrepësa ndezëse për ndezjen e gasit, 

Pajisje për skuqjen e perimeve, Ekonomizues të lëndëve djegëse, Pajisje për tymosje (jo për 

perdorim në mjekësi), Enë për hirin nga stufa, Rrjeta për stufa, Ftohësa për stufa, Enë 

ftohëse për furra, Pajisje për mbushjen e furrave, Stufa (të cilat nuk janë për përdorim në 

laboratorium), Vegla të pregatitura për stufa, Pajisje rregulluese dhe siguruese për paime 

me gas, Bojlera me gas, Ndezësa për gas, Mbajtësit e ndezësve të gasit, Kondenzatore 

gasi(të cilët nuk janë pjesë të makinave), Llampa me gas, Ndriçues gasi, Paimet rregulluese 

dhe siguruese të tubacioneve për gas, Aparate pastrimi (si pjesë e instalimeve të gasit), 

Pajisje për pastrimin e gazrave, Gjeneratorët e acetilenit, Ndezësit e germicidit, Llampat 

germicidale për pastrimin e ajrit, Aapartet për ngrohjen e ngjitësit, Rrjeta për stufa, Zgara 

(aparate zierjeje), Grilli (aparate për zierje), Tharëse flokësh, Aparat terjen e duarëve, Farat 

(dritat) e përparme të automjeteve, Vatra, Akumulatorë nxehtësie, Shkëmbyesit e 

nxehtësisë (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Pompa të ngrohtësisë, Regjeneratorët e 

ngrohjes, Ngrohësit elektrik të shisheve me cucla, Ngrohësit për banjo, Ngrohësit për hekur 

për hekurosje, Ngrohësit automjete, Ngrohësit e zhytur, Pajisje për ngrohje, Pajisje 

elektrike për ngrohje, Ngrohësit elektrik për shkrirejn e dritareve të automjeteve, Pajisjet 

për ngrohjen e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngshme dhe të gasta, Kazanat për ngrohje, 

Jastakëk ngrohës elektrik (jo për perdorim në mjekësi), Elemnetet ngrohëse, Filamnete 

ngrohëse (elektrike), Instalime për ngrohje, Instalime për ngrohjen e ujit të ngrohtë, 

Instalime për ngrohjen e ujit, Pllaka ngrohëse, Mbulesa thithëse për kuzhinë, Aparate për 

ajr të ngrohtë, Pajisje banjash për ajr të ngrohtë, Stufa me ajr të nxehtë, Pllaka për nxemje, 

Termoforë, Numra ndriçues shtëpiak, Aparate lagështimin e ajrit për radiatorë të ngrohjes 

qendrore, Hidrantët, Pajisjet e kadave për hidromasazhë, Enë për akull, Arka për akull, 

Makina dhe Pajisje për krijimin e akujve, Ngrohësit e zhytur, Ndezësit me fije të djegur, 

Djegësit e mbeturinave, Pajisjet jonizuese për trajtimin e ujit apo ajrit, Ngrohësit (elektrik) 

e ujit, Furniturë furre (me mbajtëse), Furrë për tharje, Stufa kuzhine, Ndezësit laboratorik, 

Llampa laboratorike, Shtëpiza për llampa, Llampa me gypa të qelqit, Llampa qelqi, Llampa 

me sfera (llustera), Mbështjellës për llampa, Llampa reflektorësh, Abazhur, Llampa, 

Ndezësa për llampa, Llampa elektrike, Llampa të automjeteve për treguesit e drejtimit, 
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Sfera të qelqit për llampa, Mbajtësit e bazhurit, Fenerët për ndriçim, Pajisje elektrike për 

tharje e rrobave, Kazana për larjen e rrobave, Gurë vulkanik që shfrytëzohen zgarë, Ventila 

për kontrollimin e nivelit në rezervoare,Trupa ndriçues, Trupa ndriçues elektrik, Llampa 

për treguesit e drejtimit të automjeteve,Difuzer të dritave, Dioda për emitimin e dritës 

(LED) të Pajisjet ndriçuese, Shkrepësa,Shkrepësat e gasit, Pajisje dhe instalime për 

ndriçim, Pajisje për ndriçim në automjete,Instalime për ndriçim në mjete ajrore, Drita 

zhytëse, Trupa ndriçues për pemën e vitit të ri, Drita për automobila, Drita për automjete, 

Pajisje për mbushjen e furrave, Numra ndriçues shtëpiak, Gypa ndriçues për ndriçim, Fije 

magneziumi për ndrioçim, Aparat për pjekjen e maltit, Furra mikrovalore (aparat për 

zierje), Furra mikrovalore për industri, Instalime për ftohjen e qumështit, Llampa 

minatorësh, Rubineta miksazhi për gypat e ujësjellësit, Vazhdimet kundër stërpikjes për 

rubineta, Instalime për procesimin e lëndëve djegëse nukleare dhe moderatorëve nuklearë, 

Reaktorët nuklearë, Ndezësit e vajit, Llampa me vaj, Pajisje për pastrimin e vajit, Fontana 

dekorative, Pajisje për furra të punuara nga shamoti, Furra mikrovalore për industri, Furra 

(të cilat nuk përdoren në laboratoriume), Vegla të punuara për furra, Ndezësit hidro-

oksigjenik, Jastakët elektrik ngrohës (jo për perdorim në mjekësi), Pasterizuesit, Enë 

elektrike për zierjen e kafesë, Ndezësit e petroleumit, Rubineta për përques gypor, Gypa (si 

pjesë e instalime sanitare), Ngrohësit në formë pllakash, Pllaka ngrohëse, Llampa xhepi, 

Ndriques elektrik xhepi, Ngrohës xhepi, Paime për polimerizim, Thasë me nje perdorim për 

setrilizim, Furra me presion të lartë-Autoklava (elektrike), Enë elektrike me presion për 

zierje, Rezervoar për ujë me presion, Instalime për procesim të lëndës djegëse dhe material 

moderatorë nuklearë, Llampa për projektorë, Stabilimente për pastrimin e ujërave të 

ndotura, Mbyllës për radiatorë, Radijatorë (elektrik), Radiatorë për ngrohje, Reaktorë 

nuklearë, Impiante për pastrim dhe destilim, Llampa reflektorësh, Reflektorë për automjete, 

Pajisje ftohëse për makina, Pajisje ftohëse dhe instalime, Dollapa ftohës, Komora ftohëse, 

Konteiner ftohës, Vitrina ftohëse, Frigorifer, Regjeneratorë të ngrohjes, Pajisje rregulluese 

për aparatura dhe tubacione për ujë dhe gas, Mjete rregulluese dhe siguruese për pajime 

gazi, Mjete rregulluese dhe siguruese për gas sjellësa, Mjete rregulluese dhe siguruese për 

paime për ujë, Rengrohësit e ajrit, Pajisje për fergim, Pajisje për pjekjen e kafesë, Aparatura 

për fergim (pjekëje), Pajisje për rrotullimin e hellit, Helli (për pjekjen e mishit), Pajisje për 

pjekje në hell, Vegla siguruese për paime dhe tubacione për ujë dhe gas, Llampa siguruese, 

Instalime dhe paime sanitare, Enë (elektrike) për zierje nën presion, Stabilimente për sauna, 

Aparate për pastrimin e gasit (skruber- si pjesë e instalimeve për gazra), Reflektorë 

(hjedhësa të dritës), Ulësa për tualetë, Stabilimente për pastrimin e ujërave të ndotura, 

Kabina dushi, Dusha, Lavabo, Vaska me ulëse, Fyta për llampa elektrikr, Pajisje për 

zbutjen e ujit, Stufa solare, Kolektorë për ngrohje solare, Enë për banjo me ujëra termale,  

industriale, Akumulatorë avulli, Kazana avulli (të cuilat nuk janë pjesë makinash), Pajisje 

për avullim të personave (sauna), Stabilimente për prodhimin e avullit, Hekur me avull për 

tekstill, Sterilizatorë, Enë destilueses, Stufa, Stufa për ngrohje, Llampa ndriquese rrugë dhe 

sheshe, Pllaka strukturale për stufa, Pajisje për klorifikimin e bazeneve, Pajisje për nxirje 

(solarium), Rubineta për tubacione përcjellëse, Rubineta, Ventila termostatik (si pjesë e 

instalemeve ngrohje), Tostera, Stabilimente për ftohjen e duhanit, Paime për pjekjen 

(ngrohjen) e duhanit, Guaca tualeti, Ulëse për tualet, Tualet portativ, Tualeti (WC), Trupa 

ndriques për ndriqim, Lllampa elektrike ndriquese xhepi, Tubacione për shkarkim elektrik 

për ndriqim, Tuba ndriquese për ndriqim, Banjo turke portative, Llampa ultraviolete (jo për 

perdorim mjekësor), Pisoarë-urinarë (Pajisje sanitare), Ventila (për kontrollimin e nivelit) 
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në rezervoare, Ventila termostatik (si pjesë e instlimeve për ngrohje), Farat e përparmë të 

automjeteve, Reflektorët e automjeteve, Pajisje klimatizimi për automjete, Pajisje anti 

verbuese për automjete, Pajisje për shkrirjen e automjeteve, Pajisje ngrohëse për shkrirjen e 

dritareve të automjteve, Pajisje për ndriqim të automjeteve, Drita për automjete, Pajisje dhe 

instalime për ajrosje (klimatizim), Pajisje dhe instalime për ajrosjen (klimatizimin) e 

automjeteve, Mbulesa thithes për ventilim, Mbulesa thithëse për ventilim të 

laboratoriumeve, Shabllone elektrike për ëmbëlsira, Komora ftohëse, Dyshekë ngrohës, 

Unaza për rubineta për ujë, Enë (lavabo) për pastrimine e duarve (si pjesë e instalimeve 

sanitare), Lavabo për larjen e duarve (pjese e instalimeve sanitare), Kazani për larje, 

Aparate për tharjen e duarve në tualete, Tualete (WC), Instalime ujësjellësi, Instalime për 

distribuimin e ujit, Pajisje për filtrimin e ujit, Instalime për lëshuarjen e ujit, Ngrohëse uji, 

Pajisje për ngrohjen e ujit, Pajisje për pranimin e ujit, Mjetet rregulluese për Pajisjet dhe 

tubacionet e uji ose të gasit, Mjetet siguruese për Pajisjet dhe tubacionet e ujit ose të gasit, 

Instalime për pastrimin e ujit, Pajisje dhe makina për pastrimin e ujit, Pajisje dhe aparatura 

për zbutjen e ujit, Sterilizuesit e ujit, Instalime për furnizim me ujë, Pajisje automatike për 

ujitje, Makineri për ujitje për destinim bujqësinë, Tubacione ujësjellësi për instalime 

sanitare, Aparatura whiripool-i (virpul aparatura), 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/303 

(220) 24/02/2022 

(731) “MASSA” SH.P.K Rr. “Malet e 

Berishëve” p.n, Obiliq-Mazgit, Kosovë, KS 

(591) e bardhe, e kuqe 

(740)  Ruzhdi Berisha “MASSA” SH.P.K 

Rr. “Malet e Berishëve” p.n, Obiliq-Mazgit, 

Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish i tharë në ngirje/Mish i lifilizua, mish, ekstakte të mishit, mish të kriposur  

43  Shërbime kafeje, sherbime restoranti, dekorim ëmbëlsirav, dekorimi i ushqimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/304 

(220) 24/02/2022 

(731) Riot Games, Inc. 12333 West 

Olympic Boulevard Los Angeles, California 

90064, US 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  RIOT GAMES 

 

 
     

 

(511) 6  Pllaka të shpërblimeve prej metali të zakonshëm; kuti prej metali të zakonshëm; 

kosha prej metali; byzylykë identifikimi prej metali jo të çmuar; unaza metalike; sumbulla 

(kopsa) dekorative të bëra kryesisht prej metali; statuja prej metali të zakonshëm; figurina 
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(statujëza) prej metali; figurina prej kallaji; trofe prej metali të zakonshëm; hallka (unaza) 

çelësash; trofe; kuti parash.  

9  Aplikacione softuerike (të programeve); altoparlantët (zmadhuesit) audio; ngarkues 

baterish; bateri; helmeta për biçikleta; karta memorizuese të zbrazura; USB karta të shpejta 

të zbrazura; kamera; kuti për telefona mobile; njësitë qendrore të përpunimit (CPU) 

[harduerë kompjuterik]; stacionet e kyçjes së kompjuterit; harduer kompjuterik; minj 

kompjuteri; monitorë kompjuteri; kompjuterë; softuer për lojëra kompjuterike; softuer 

kompjuterik për mbledhje, përpunimin, monitorim, analizimin, menaxhimin dhe raportimin 

e informacionit lidhur me përdorimin dhe performancën e softuerit, aplikacioneve, 

kompjuter dhe video lojëra, faqeve të internetit, botëve virtuale dhe përmbajtjes audio 

vizuale; softuer kompjuterik për mbledhjen, përpunimin, analizimin, menaxhimin dhe 

raportimin e informacionit në lidhje me aktivitetin në online (drejtperdrejte), internetin dhe 

ueb faqen; softuer kompjuterik për dizejnimin, zhvillimin, modifikimin dhe përmirësimin e 

softuerit kompjuterik, aplikacioneve, lojërave kompjuterike dhe videove, faqeve të 

internetit dhe përmbajtjeve audio vizuale; magnet dekorativ; materialet dixhitale, 

përkatësisht, tokenat jo të këmbyeshëm (NFT); media dixhitale, përkatësisht, përmbajtje 

mediale audio-vizuale të shkarkueshme në fushat e argëtimit, muzikës, video lojërave, 

lojërave video, dhe garave të video lojërave; media dixhitale, përkatësisht përmbajtje 

mediale te shkarkueshme në fushat e argëtimit, muzikës, videove muzikore, video lojërave 

dhe lojërave video; pajisjet e transmetimit të mediave dixhitale; sinjalistika (nënshkrimi) 

dixhitale; softuer të shkarkueshme për lojëra kompjuterike; softuer të shkarkueshme për 

lojëra video; softuer lojërash te shkarkueshem me realitet të shtuar; softuer të shkarkueshëm 

për mbrojtjen e ekranit të kompjuterit; softuer kompjuterik te shkarkueshëm për 

menaxhimin e transaksioneve duke përdorur teknologjinë zinxhirë rrjetezues (blockchain); 

softuer kompjuterik te shkarkueshëm për tregtimin, shikimin dhe menaxhimin e artikujve 

koleksionistë dixhitalë, përkatësisht, artin, elementet e animacionit/fletë transparente mbi të 

cilën vizatohen objekti, imazhet, fotografitë, kartat e tregtimit, dhe videot; softuer te 

shkarkueshëm për sfond/muri te kompjuterit; media dixhitale të shkarkueshme, 

përkatësisht, koleksione dixhitale të krijuara me teknologjinë e softuerëve të bazuar në 

zinxhirë rrjetezues/blockchain; muzikë dixhitale e shkarkueshme; botime elektronike të 

shkarkueshme, konkretisht, libra komike, romane grafike, revista, manuale, dhe gazeta në 

fushat e argëtimit dhe video lojërave; filma të shkarkueshëm me vizatime qe levizin, 

programe televizive dhe programe të tjera të shkurtër argëtuese në formë të animacionit, 

komedisë, dramës, e-sportit, fantazisë dhe fantashkencës; skedarë muzikorë të 

shkarkueshëm; podkaste (përmbledhje audio e abonueshme) të shkarkueshme në fushën e 

argëtimit, muzikës, e-sporteve dhe video lojërave; softuer i shkarkueshëm për transmetimin 

e përmbajtjes së mediave audio-vizuale nëpërmjet internetit dhe në pajisjet mobile; mallra 

të shkarkueshme virtuale; mallra të shkarkueshme virtuale, konkretisht, programe 

softuerike kompjuterike që përmbajnë burime në lojë, token dhe monedhë virtuale për 

përdorim në lojëra video dhe botë virtuale në internet; softuer te shkarkueshëm që përmban 

monedhë virtuale, përkatësisht, programe kompjuterike që shfaqin token dhe monedhën në 

lojë për përdorim në faqet në internet dhe video lojëra ne telefon mobile; softuer i lojërave 

të realitetit virtual të shkarkueshëm; disqe, kaseta, ketrixhe, dhe CD-ROM (kompakt disk i 

përdorur si një pajisje memorie), që të gjithë me softuer të lojërave kompjuterike ose video 

lojëra; aparate elektronike zbavitëse, përkatësisht, programe regjistrimi të qarqeve 

elektronike për aparate për argëtim për përdorim me ekrane me kristal të lëngët; sytha  
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(kufje) veshësh; stacione për kyçje elektronike; kuti për syze; syze; softuer për lojëra; kufje; 

kufje për përdorim në kompjuterë; mbajtëset e aparateve telefonike në makinë; softuer për 

lojëra interaktive; softuer kompjuterik argëtues interaktiv për video lojëra; programe 

multimediale interaktive për video-lojëra; lente për kamerat e telefonave te mençur; karta 

dhuratash magnetike të koduara; memorie qendrore; ngarkuesit  e baterive të telefonave 

mobile; bateri telefoni mobile; përforcues sinjali të telefonit mobil; telefonat mobil; 

monopodë/mbajtese për pajisje elektronike dixhitale të dorës, konkretisht, kamera, telefona 

mobile, kompjuterë tabletë; blloku (copa) për miun; kompjuter për shënime (fletore); 

podkaste (përmbledhje audio); karta telefonike me parapagesë, jo të koduara magnetikisht; 

kompakt disqe të regjistruara me herët që përmbajnë muzikë dhe kolona zanore të filmave; 

disqe optike dhe magneto-optike të regjistruara me herët që përmbajnë muzike dhe kolona 

zanore te filmave, programe televizive dhe programe të shkurtra argëtuese në formën e 

animacionit, komedisë, dramës, e-sporteve, fantazisë dhe fantashkencës; video disqe të 

regjistruara paraprakisht dhe DVD që përmbajnë filma me vizatime qe lëvizin, programe 

televizive dhe programe të shkurtra argëtuese në formën e animacionit, komedisë, dramës, 

e-sporteve, fantazisë dhe fantashkencës; mbulesa mbrojtëse për telefona mobile, tableta dhe 

laptopë; bateri të rimbushese; softuer i lojërave të regjistruar me realitet të shtuar; softuer 

për video lojëra të regjistruara; softuer i lojërave të realitetit virtual të regjistruar; mbrojtëse 

ekrani për telefonat mobil; karta memorizuese dixhitale të sigurta; telefonat te mençure; orë 

te mençura; softuer për ofrimin e emocioneve; altoparlantët/zmadhuesit e zërit; regjistrime 

zanore të transmetueshme; video të transmetueshme; kuti për syze dielli; syze dielli; 

kompjuterë tabletë; telefonat; fishekë për video lojëra; disqe për video lojëra; softuer për 

lojëra video; softuer për lojëra të realitetit virtual; ngarkues pa tela; zgjeruesit e rrjetit pa tel. 

14  Byzylykë për kyçin e këmbës; byzylykë; byzylykë rrathë [bizhuteri]; bizhuteri të trupit; 

zbukurime për zinxhirë çelësash ose unaza çelësash; gjerdan për qafe; orë; byzylykë në 

forme pranga; mansheta; kapëse për veshë; vathë; bizhuteri; kuti bizhuterish; hajmali 

bizhuteri; rrathë  bizhuteri; zinxhirë çelësash; unaza çelësash; karfica (gjilpëra) xhakete 

[bizhuteri]; medalione; gjerdan; unaza për hunde; varëse; bizhuteri për kafshë shtëpiake; 

kapëse (gjilpëra) si bizhuteri; unaza si bizhuteri; byzylykë qe hapet me shuplake; monedha 

të shtypura si suvenire; rripa për orë; orët e dorës; medalje; Monedha; Monedha për 

koleksione; Monedha përkujtimore; shufra Ari monedha; monedha Ari; Monedhat jo-

monetare.  

16  Afatore; printime arti; mjete për art; foldera; libra ditar te zbrazur; faqeshënuesit; libra; 

kuti për ëmbëlsira; kalendarë; katalogë që shfaqin mallra për lojëra kompjuterike; kopertina 

te fletores së çeqeve; tabak të vogla prej letre; libra komike; ngjyra dylli; etiketa; vizatime; 

faculeta për fytyrë; çanta dhuratash; kuti dhuratash; letër ambalazhimi i dhuratave; romane 

grafike; kartolina urimi; karta  urimi për pushime; karta/letër për ftese; letër temjani; 

revista; murale; mbajtësit e distinktivit të emrit; distinktivët (mbajtësit) e emrave; karta 

dhuratash magnetike jo të koduara; peceta; kartat e shënimeve; bllok shënimesh; fletore; 

romane; pankarta (banera) letre; qese letre; flamuj letre; dekorime letre për festime; varëse 

letre; shtroje letre; mbulesa tavoline prej letre; mbajtëse te pasaportave; stilolapsa; lapsa; 

zbukurimet për sipërfaqen e sipërme te lapsave; kuti stilolapsash dhe lapsash; albume 

fotografike; kartolina; pankarta (postera); botime të shtypura; printime; fotografi; karta 

telefoni me parapagesë, magnetike jo të koduara; kupona të rikuperueshme dhe karta të 

parapaguara; album me copa te ngjitura; mjete shkollore; materiale te shtypura; ngjitëse; 

udhëzues strategjish për lojëra; tatuazhe të përkohshme; letër mëndafshi; karta për blerje, 
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përveç atyre për lojëra; karta te vogla (trivia); instrumente shkrimi; bllok shënimesh.  

18  Çanta mbajtëse për të gjitha përdorimet; çanta sportive; çanta shpine; çanta për bel; 

çanta librash; çanta për dokumente; kuti për biznes kartela; çanta për bartje; çantat e 

monedhave; qafore për kafshë; çanta kozmetike që shiten te zbrazura; kostume për kafshë; 

çanta për përdorim të kryqëzuara; çanta me fije tërheqëse; çanta për bartje me shume 

xhepa; çanta beli apo të kryqëzuara në trup; çanta dore; çanta për çelësa; çanta komplet; 

litar  për lidhje kafshësh; bagazhe; etiketa te bagazheve; çanta te postierëve; çadra dielli; 

libra xhepi; kuleta; çanta hobe( çanta me rripa të holle); çanta tualeti që shiten të zbrazura; 

çanta për bartje nga materiali i holle; sënduk si valixhe; çadra; çanta beli; zinxhirë kuletash; 

kuletat; çanta dore. 

21  Kontejnerë shtëpiak lëvizës për të gjitha përdorimet; kuti dreke; enë për pije; hapëse 

shishe; tasa; kapak ëmbëlsirë prej qeramike; kapak ëmbëlsirë prej qelqi; kapak ëmbëlsirë 

prej porcelani; mbajtëse qirinjsh; mbajtëse për shkopinj; shkopinj; krehër; kuti kompakte qe 

shiten të zbrazura; kontejnerë për përdorim shtëpiak; prerëse për biskota; kavanoza për 

biskota; çelësa pijesh; furça kozmetike; gota; enë darke; enët; shkopinj për një përdorim; 

shishe për pije për sport; termus/shishe me vakum për pije; gota për pije; furça dhëmbësh 

elektrike; figurina prej qeramike; figurina prej qelqi; figurina prej porcelani; mbajtëse 

pijesh nga sfungjeri/shkuma [krahë]; furça flokësh; kova akulli; dorashka kuzhine; poçe për 

mbajtjen e veglave të kuzhinës; kuti dreke; kriklla/gota të mëdha; gota letre; pjata letre; kuti 

kursimesh; shtamba; pjata; mbajtëse tenxhere; kripore me vrima për kripë dhe piper; 

tërheqëse për dielli; shishe të izoluar termikisht; kontenierë të izoluar termikisht për 

ushqim; shishe me vakum të izoluar termikisht; kuti dreke të izoluar termikisht; furça 

dhëmbësh; gota udhëtimi; shishe me vakum; mbulesa vinili për tavoline; kosha 

mbeturinash; shishet e ujit që shiten te zbrazura; kuti kursimesh metalik; mbulesa enësh; 

gota vere; gota birre.  

25  Artikuj të veshjeve; veshje koke; shami për qafe të mëdha me ngjyra dhe dizenjo; rripa 

[veshje]; kapele bejsbolli; kapuç te thelle te trashe; çizme; veshje; pallto; kostume për 

përdorim në lojëra me role; fustane; këpucë; dorashka; kostume për Halloween; kapele; 

veshje koke; xhupa me kapuç; veshje te foshnjave; xhaketa [veshje]; veshje te gjata 

komplet; veshje qafe; pantallona; triko; veshje shiu; sandale; shalle; këmisha; këpucë; 

pantallona të shkurtra; funde; veshje gjumi; pantofla; çorape; pantallona te trashe; triko; 

xhupa; rroba banje; bluza; geta/çorapë; veshje njëshe te gjata [veshje]; tuta/trenerka; veshjet 

e brendshme.  

26  Pjesa mbërthyese e rripave; butona; aksesorë dekorativ të telefonave celular; dekorues 

për këpucë; elemente dekorative për çanta shpine; elemente dekorative për telefona 

celularë; aksesoret për flok, përkatësisht, shirita, barreta, harqe, kopsa, kapëse, llastiqe, 

karfica, fjongo, shirit rrethor dekorativ i flokëve, kravata; zgjatje flokësh; pjese flokësh dhe 

paruke; arna ngjitëse dekorative për xhaketa; butona novator dekorative; kunja novator 

dekorative; elemente zbukuruese te çantave; aksesorë për qafore te kafshëve shtëpiake, 

përkatësisht elemente dekorative; shirita trofeve; lidhëse këpucësh; tërheqës i mbërthyeseve   

28  Figurat aksioni/veprimi dhe aksesorët për to; kukulla me karaktere si qese fasule; lodra 

të përkulshme/përthyeshme; lojëra tavoline; kukulla me kokë te madhe me karaktere; lojëra 

me letra; lojëra shahu; zbukurimet e pemës së Krishtlindjes [përveç ëmbëlsirave dhe dritave 

elektrike të Krishtlindjes]; figura lodrash për koleksione; tastier/konzola për lojëra 

kompjuterike për lojëra rekreative; lodra për ndërtim; maska kostumesh; çorape dekorative 

me lëvizje të erës [lodra]; rrotullues dekorativ me lëvizje të erës [lodra]; lojëra me zare; 
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kukulla dhe aksesorë për to; lodra aksioni elektronike; aparate për lojëra elektronike; pajisje 

që shiten si njësi për të luajtur lojëra me letra; njësi lojëra elektronike të dorës; lodra me 

karakter fantazi; pjese të lodrave për lojëra; kufje të përshtatura për përdorim në lojërat e 

video lojërave; tastiera për lojëra; minj për lojra; makina për video lojëra shtëpiake dhe 

makina për video lojëra të dorës; enigma me bashkim pjesësh; lodra muzikore; lojëra më 

premtim; ene dekorative festive (pinatash); letra loje; lodra prej pelushi; lojëra me role; 

lojëra tavoline; lodra figurina; lodra automjete; lodër armë; karta shitje për lojëra; makinat e 

video lojërave.  

30  Artikuj bukëpjekësi; bukë; çaj me flluska (një pije e ftohtë); ëmbëlsira; karamele; 

ushqim i lehtë me bazë drithëra; çokollatë; sheqerpare; kafe; pije me bazë kafeje; patate të 

skuqura misri; kombinime të pjekurinave dhe djathë; ëmbëlsira të ngrira; sandviçë me 

hamburger; sandviçë me salsiçe; akullore; shpageta/pete të shpejta; makarona dhe djathë; 

byrekë me mish; pica; kokoshka të skuqura; gjevrek; ushqime të fryrë nga misër; ushqime 

të fryrë nga oriz; shpageta të shpejta të përziera; sandviçë; rrotulla salsiçesh; çaj; pije me 

bazë çaji; patate të skuqura tortilla.  

32  Birrë; kokteje me bazë birre; ujë të pijshëm në shishe; ujë të gazuar; pije energjike; pije 

me shije frutash; pije me lëng frutash; pije izotonike; pije joalkoolike; pije energjike të 

fortifikuara me lëndë ushqyese nga perime-fruta; pije te lehta; pije sportive; lëngje frutash-

perimesh; ujëra [pije]. 

35  Shërbimet e dyqaneve me pakicë në internet që shfaqin veshje, libra, koleksione, 

softuer kompjuterik, kostume, lojëra, media, artikuj te rijnë dhe lodra; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që shfaqin veshje, libra, koleksione, softuer kompjuterik, kostume, 

lojëra, media, artikuj te rijnë dhe lodra; ofrimi i programeve nxitëse dhe shpërblimi për 

lojtarën e lojërave video; shërbime të dyqaneve me pakicë që shfaqin veshje, libra, 

koleksione, softuer kompjuterik, kostume, lojëra, media, artikuj te rijnë dhe lodra; shërbime 

të dyqaneve me pakicë që shfaqin veshje, libra, koleksione, softuer kompjuterik, kostume, 

lojëra, media, artikuj te rijnë dhe lodra; ofrimi i programeve nxitëse dhe shpërblimi për 

lojën e lojërave video; ofrimi i një tregu të aseteve dixhitale në internet për blerësit dhe 

shitësit e kripto-tokeneve.  

36  Shërbimet e verifikimit të pagesave të bazuara në mekanizmin zinxhirorë Blockchain; 

shërbimet e procedimit të pagesave me kartë debiti dhe kartë krediti; shërbime të 

përpunimit të transaksioneve me karta dhuratë; shërbimet financiare, përkatësisht, 

gjurmimi,  përcjellja, dhe monitorimi i aseteve dixhitale ose aseteve kripto dhe krijimi i 

tokeneve për asetet dixhitale ose aseteve kripto; lëshimi me parapagesë i kartave të kreditit 

dhe kartave të debitit; shërbime financiare, përkatësisht, ofrimi i monedhës virtuale në 

lojërat drejtpërdrejte/online, të pashkarkueshme për përdorim nga anëtarët e një komuniteti 

online nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; shërbimet e kriptomonedhës, përkatësisht, 

ofrimi i një monedhe dixhitale ose token dixhital për përdorim nga anëtarët e një komuniteti 

drejtpërdrejte/online nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; shërbimet e kriptomonedhës, 

domethënë, një monedhë dixhitale ose token dixhital, që përfshin protokolle kriptografike, 

të përdorura për të operuar dhe ndërtuar aplikacione dhe zinxhirë bllokues në një platformë 

kompjuterike të decentralizuar dhe vepron si një metodë pagese për mallra dhe shërbime; 

shërbime për mbledhjen e fondeve për bamirësi; organizimi i koleksioneve; organizimi i 

aktiviteteve dhe ngjarjeve për mbledhjen e fondeve  

38  Transmetim audio; transmetimi dhe kanalizim i përmbajtjes së mediave audio-vizuale 

në fushat e argëtimit, muzikës, video lojërave, lojërave video, dhe garave të video lojërave 
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nëpërmjet internetit; transmetimi dhe kanalizimi i programeve audio dhe video përmes 

internetit; shërbimet e poskasteve/përmbledhjes audio e abonueshme dhe transmetimit në 

internet; shërbimet e transmetimit, domethënë, ngarkimi, postimi, shfaqja,  postimi, 

etiketimi, blogimi, shpërndarja ose ofrimi i mediave elektronike ose informacionit të 

internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit; transmetimi i të dhënave; ofrimi i dhomave të 

bisedave në internet dhe forumeve interaktive të diskutimit për lojtarët dhe lojën e lojërave 

kompjuterike; transmetimi i materialit audio, vizual, dhe audiovizual nëpërmjet internetit; 

shërbimet e telekomunikimeve, përkatësisht, transmetimi i podkasteve/përmbledhjes audio 

e abonueshme; shërbimet e telekomunikimeve, përkatësisht, kanalizimi i transmetimeve në 

internet; transmetimi i komunikimeve të shkruara dhe digjitale; transmetim video; 

shërbimet e transmetimit video sipas kërkesës; transmetimi i ueb-faqes duke qenë 

transmetimi i të dhënave, informacionit dhe të dhënave audio-vizuale nëpërmjet internetit 

ose rrjetit tjetër kompjuterik; shërbimet e transmetimit në internet; Telekomunikimi, 

transmetimi i sigurt i të dhënave, komunikimet me terminale kompjuterike, transmetimi i 

informacionit me transmetimin e të dhënave, transmetimi dhe marrja e informacionit me 

satelit, transmetimi i mesazheve, imazheve dhe tingujve të koduar; sigurimi i qasjes në një 

rrjet global kompjuterik; lidhje me telekomunikim me një rrjet global kompjuterik, duke 

siguruar qasje në motorët e kërkimit; shërbimet e lidhjes, përkatësisht lidhja me internetin 

ose rrjetet lokale, drejtimi dhe filtrimi i adresave të internetit; sigurimi i qasjes në internet 

nëpërmjet portaleve; dhënia me qira e aparateve dhe instalimeve të telekomunikimit; 

komunikimet telefonike, komunikimet video fonike; shërbimet e transmetimit të të dhënave 

multimediale; shërbimet e mesazheve dhe postës elektronike dhe kompjuterike, transmetimi 

i informacionit që gjenden në bankat e të dhënave dhe bankat e imazheve, shpërndarja e 

informacionit elektronik, veçanërisht për rrjetet globale të komunikimit (siç është interneti) 

ose rrjetet private ose me qasje të kufizuar; shkarkimi i të dhënave, imazheve dhe tingujve.  

41  Shërbimet e parqeve argëtues; prodhimet i videove me realitet të shtuar; studiot si 

kinema; teatrot si kinema; shërbime argëtimi; shërbime argëtimi në formën e natyrës 

krijuese, zhvillimit, shpërndarjes, prodhimit dhe post-prodhimit të filmave me fotografi 

lëvizëse, programeve televizive dhe përmbajtjeve argëtuese multimediale; shërbime 

argëtimi në formën e serive televizive dhe filmave me seri në fushën e aventurës aksion, 

animacionit, anime, komedi, fantazi, muzikore, fantastikë shkencor, dhe sport; shërbime te 

argëtimit në formën e prodhimit dhe prezantimit të shfaqjeve, turneve, garave dhe 

koncerteve; shërbimet e argëtimit, përkatësisht, organizimi i takimeve dhe konferencave të 

tifozëve në fushat e argëtimit, lojërave, video lojërave dhe e-sporteve; shërbime argëtimi, 

përkatësisht, ofrimi online, i koleksioneve dixhitale të pashkarkueshme, përkatësisht,  arti, 

fotografitë, imazhet, animacionet, dhe videot për përdorim në mjedise dixhitale për qëllime 

argëtimi; shërbime argëtimi; shërbimet e argëtimit, përkatësisht, ofrimi elektronike, i video 

lojërave kompjuterike me anë të internetit; shërbime argëtimi, përkatësisht, ofrimi i filmave 

të pashkarkueshëm, programeve televizive, ngjarjeve e-sporte, ngjarjeve speciale, dhe 

përmbajtjes argëtuese multimediale nëpërmjet një faqe interneti; shërbime argëtimi të 

ofruara nga transmetimet drejtpërdrejtë/online; shërbimet e argëtimit, përkatësisht, ofrimi i 

podkasteve në fushat e argëtimit, e-sporteve, dhe video lojërave; lojërat në internet, 

përkatësisht, ofrimi i lojërave të fatit të pashkarkueshme përmes internetit; publikim 

multimedial i lojërave kompjuterike dhe video lojrave dhe softuerëve kompjuterikë dhe 

video lojrave; organizimi i ngjarjeve argëtuese te lojës me role; prodhimi dhe shpërndarja e 

filmave dhe shfaqjeve televizive;ofrimi i filmave të pashkarkueshëm të filmave, shfaqjeve 
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televizive, ngjarjeve e-sporte, ngjarjeve speciale, dhe përmbajtjes argëtuese multimediale 

nëpërmjet një shërbimi transmetimi video sipas kërkesës; ofrimi i lojërave të realitetit të 

shtuar në internet që nuk mund të shkarkohen; ofrimi i informacionit argëtues të 

pashkarkueshëm në internet; ofrimi i informacionit të pashkarkueshëm në internet në lidhje 

me lojërat video dhe e-sporte; sigurimi i librave komik në internet të pashkarkueshëm, 

tregimeve të shkurtra, dhe romane grafike; ofrimi i videoklipeve të pashkarkueshme në 

internet dhe përmbajtjeve të tjera dixhitale multimediale; ofrimi i lojërave të realitetit 

virtual në internet që nuk mund të shkarkohen; ofrimi i shërbimeve argëtuese interaktive, 

përkatësisht, sigurimi i përdorimit të përkohshëm të lojërave elektronike të 

pashkarkueshme; ofrimi i informacionit të luajtësit të video lojërave, duke përfshirë 

informacionin në lidhje me identitetin e një lojtari dhe preferencat e lojtarit nëpërmjet një 

faqe interneti të personalizuar; sigurimi i objekteve të kinemasë; ofrimi i lojërave të bazuara 

në internet; regjistrime zanore të ofruara nga transmetimet online; video incizime të ofruara 

nga transmetimet drejtpërdrejtë/online; prodhim i videove me realitet virtual; faqe interneti 

që përmban shfaqje televizive, filma, me përmbajtje argëtuese multimediale; zhvillimin, 

organizimin, dhe zhvillimin e konferencave edukative dhe të biznesit; shërbime edukative, 

konkretisht, zhvillimi, organizimi dhe kryerja e klasave, seminareve, konferencave, 

punëtorive, pushimeve, kampeve dhe udhëtimeve në terren në formën e rrjeti 

zinxhirëore/blockchains dhe platformave të shpërndara kompjuterike, dhe shpërndarja e 

materialit trajnues në lidhje me to; Argëtim; shërbime argëtimi, përkatësisht, ofrimi i 

shërbimeve interaktive të lojërave me shumë lojtarë për lojëra që luhen përmes rrjeteve 

kompjuterike dhe rrjeteve globale të komunikimit; sigurimi i video lojërave dhe lojërave 

kompjuterike që mund të shkarkohen, qasen dhe luhen nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe 

rrjeteve globale të komunikimit; organizimi dhe rregullimi i garave për video lojtarë dhe 

lojtarë të lojërave kompjuterike; publikimi i multimediave; publikimi i programeve 

multimediale (kompjuterizimi i tekstit dhe/ose imazheve të palëvizshme ose lëvizëse 

dhe/ose tingujve muzikorë ose jomuzikorë), për qëllime interaktive ose jo-ndërvepruese; 

lojëra të ofruara drejtpërdrejtë/onine në një rrjet kompjuterik.  

42  Shërbimet kompjuterike, domethënë, krijimi i një komuniteti drejtpërdrejtë/online për 

përdoruesit e regjistruar për të marrë pjesë në diskutime, për të marrë komente nga kolegët 

e tyre, për të formuar komunitete virtuale dhe për t'u angazhuar në rrjetet sociale; ofrimi i 

teknologjisë që u mundëson përdoruesve të krijojnë, ngarkojnë, dhe ndajnë video të krijuara 

nga përdoruesit bazuar në lojërat kompjuterike nëpërmjet një faqe interneti; ofrimi i 

teknologjisë që u mundëson përdoruesve të menaxhojnë softuerin e lojërave video në 

internet nëpërmjet një faqe interneti; sigurimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit dhe 

aplikacioneve të pashkarkueshme në internet për mesazhe të çastit, ndarjen e skedarëve, 

dërgimin dhe marrjen në mënyrë elektronike të zërit, audio, video, tekst, imazhe, grafikë, 

dhe të dhëna; sigurimi i një programi kompjuterik në internet, të pashkarkueshëm, që 

përmban monedhën virtuale në lojë, tokenat dhe monedhën, për përdorim në lojërat 

drejtpërdrejtë/online në ueb faqe në internet dhe video në mobil; softueri si shërbim 

(SAAS) dhe platforma si shërbim (PAAS) që përmban softuer për tregtimin, shikimin dhe 

menaxhimin e artit dixhital, kripto-koleksioneve, tokenave të pandryshueshëm dhe token 

tjera të aplikimit; softueri si shërbim (SAAS) shërbime që paraqesin softuer për mesazhe të 

çastit, ndarjen e skedarëve, dhe dërgimin dhe marrjen elektronike të zërit, audio, video, 

tekst, imazhe, grafikë, dhe të dhëna; dizajni, zhvillimin dhe zbatimin e softuerit në fushën e 

rrjetit zinxhirore/blockchains. 
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(511) 7  makineritë dhe aparatet për pastrim, elektrike,  pajisje pastrimi me avull,  makinë 

larëse enësh,  makina të ngrirjes, shtrydhëse frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake,  

makinë kuzhine, elektrike*, mulli të kuzhinës, elektrike, tuba bojleri,  gjeneratorë të 

energjisë elektrike, miksera [makina], makina shpëlarëse  

9  Kompjuterët, softuer për lojëra kompjuterike, i shkarkueshëm,  

 softuer i lojërave kompjuterike, i regjistruar, hardueri kompjuterik,  

 tastierat e kompjuterit, pajisjet e memories kompjuterike, programet e funksionimit 

kompjuterik, të regjistruara, pajisje periferike kompjuterike, programe kompjuterike, të 

shkarkueshme, programe kompjuterike, të regjistruara, softuer për ruajtjen e ekranit të 

kompjuterit, i regjistruar ose i shkarkueshëm, aplikacione softuerike kompjuterike, të 

shkarkueshme, platforma softuerike kompjuterike, të regjistruara ose të shkarkueshme,  

softuer kompjuterik, i regjistruar, miu [periferik kompjuteri], jastëkët e miut, aparate 

televizive  

11  akumulatorët e nxehtësisë, regeneratorë të ngrohjes, këmbyesit e nxehtësisë,  armë të 

ngrohjes, kabinete të nxehta të ekranit, ngrohje për banjot, ngrohje për automjete,  ngrohje 

për ngrohje të hekurit, ngrohje, elektrike për të ushqyer shishe, aparat i ngrohjes, instalime 

ngrohjeje,  instalime ngrohje [uji] / instalime të ngrohjes së ujit të ngrohtë, kaldaja për 

ngrohje, aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta, aparate për 

ngrohje, elektrike, elemente ngrohjeje, pllaka ngrohjeje, aparat nxehës për shkrirjen e 

dritareve të automjeteve, filamente për ngrohje, elektrikë, jastekë për ngrohje elektrike, jo 

për qëllime mjekësore / pads ngrohëse [jastëkë], elektrike, jo për qëllime mjekësore, 

radiatorë, elektrike,  radiatorë [ngrohje], valvola termostatike [pjesët e instalimeve të 

ngrohjes], ngrohje uji  

20  pajisje shtrati, jo nga metali, rrota të shtratit, jo nga metali, bazë shtrati, karrige 

[mobile],  karrige të punës, varëse rrobash, tavolina, karroca të ushqimit [mobile], mobile, 

veshje të mobileve, jo nga metali, mobile prej metali, pjesët e mobileve prej druri, rafte të 

bibliotekave,  mobile zyre, divan, guaska, veshje të jastëkëve, kanape  

21  blendera jo elektrike per nevoja shtepiake, kosha buke për nevoja shtëpiake, kazanët e 

bukës, filtra kafeje jo elektrike, mulli kafeje, të punuar me dorë, perkolatore kafeje jo 

elektrike, çanta dekorimi për pastiçeri / qese pastiçerie / çanta tubash, kontejnerë për 

përdorim shtëpiak ose kuzhinë, kallëpe gatimi / kallëpe gatimi, prerëse për biskota 

[biskota], kavanoza për biskota, qese me rrjetë gatimi, të ndryshme nga ato për mikrovalë, 
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komplete tenxhere gatimi, tenxhere gatimi, enë gatimi jo elektrike / jo elektrike, hell gatimi 

prej metali / kunjat e gatimit prej metali, enë gatimi jo elektrike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/306 

(220) 25/02/2022 

(731) EXIT GROUP SH.P.K 

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(591)  E zezë dhe pink.   

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.86 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/307 

(220) 25/02/2022 

(731) EXIT GROUP SH.P.K 

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(540)   
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(591)  E zezë dhe e kafët (me kombinim të 

ngjyrës së hirit) – peach ice - color.   

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.86 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/308 

(220) 25/02/2022 

(731) EXIT GROUP SH.P.K 

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(591)  E zezë dhe e verdhë.  

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.86 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   
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(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit;Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit);snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë);zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë);artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh, 

çakmak;shkrepëse;shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion;solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike;pajisje elektronike duhanpirëse;cigare elektronike;cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale;pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol;pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit;artikuj duhani për cigare 

elektronike;pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur;kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/309 

(220) 25/02/2022 

(731) EXIT GROUP SH.P.K Rr.Aziz 

Abrashi nr.86, Zona Industriale, 10000, 

Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(591)  E zezë dhe me nuanca të hirit (orange 

color 

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.86 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 
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nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/310 

(220) 25/02/2022 

(731) EXIT GROUP SH.P.K 

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) E zezë dhe kafët (me nuanca ka ngjyra 

e hirit dhe ngjyra mango).   

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.86 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  
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(210) KS/M/ 2022/312 

(220) 25/02/2022 

(731) “GNTC Group” SH.A. - Fatmir 

Kadriu Rr.Prishtinë - Gjilan, nr.34, Veternik 

10000, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Ngjyra e Verdhë, Ngjyra e Zezë 

(740)  Valdet Islami Rr.Fehmi Agani, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43   shërbimet e byrosë së akomodimit [hotele, konvikte], shërbimet e bareve, 

shërbimet e kafenesë, shërbimet e kafeterisë, dekorimi i tortës, shërbime të çerdheve 

[çerdhe]  dekorimi i ushqimit, shërbimet e akomodimit në hotelm rezervimet e hoteleve, 

shërbimet e restorantit, sherbimet e restorantit me vete shërbim, shërbimet e bar-rostiçeri,  

 shërbime restorantesh merr me vete  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/313 

(220) 25/02/2022 

(731) “GNTC Group” SH.A. - Fatmir 

Kadriu Rr.Prishtinë - Gjilan, nr.34, Veternik 

10000, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E zezë, e kaftë dheu (Sandy Brown) 

e bardhë  

(740)  Valdet Islami Rr.Fehmi Agani, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makineritë dhe aparatet për pastrim, elektrike, pajisje pastrimi me avull,  makinë 

larëse enësh, makina të ngrirjes, shtrydhëse frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake, 

makinë kuzhine, elektrike*,  mulli të kuzhinës, elektrike, vegla dore, të ndryshme nga ato 

që përdoren me dorë, pajisje mbajtëse për vegla makine, pajisje mbajtëse për vegla makine,  

vegla makine, përparëse [pjesë makinerish] / përparëse karroce,  

 rrëshqitës për makina thurjeje / karroca për makina thurjeje / rrëshqitës për makina 

thurjeje, makineritë fryrëse për ngjeshjen, shterjen dhe transportin e gazrave, makineri 

fryrjeje për ngjeshjen, thithjen dhe mbajtjen e grurit/makinat fryrëse ose ventilatorë për 

ngjeshjen, thithjen dhe mbajtjen e grurit / ventilatorë për ngjeshjen, thithjen dhe mbajtjen e 

grurit,  kompresorë [makina]  

8  Instrumente gërryese [instrumente dore], mjete bujqësore, të punuara me dorë,  sëpata, 

tehe [vegla dore], shufrat [veglat e dorës]/vidhosat [veglat e dorës] prerëset me fije vidhosje 

[vegla dore], armë [vegla dore], çekiçët [vegla dore], vegla dore, të operuara me dorë, çekiç 

(vegla dore), vegla perforuese [vegla dore], çekiçë / çekiç me shkurre,  sharra [vegla dore], 

lopata [vegla dore], vegla vulosjeje [vegla dore] / stampa [vegla dore], çekiç guri, 

instrumentet e goditjes, kaset e shpatës, mistria,  mistria [kopshtaria]  

11  Akumulatorët e nxehtësisë, regeneratorë të ngrohjes, Këmbyesit e nxehtësisë,armë të 

ngrohjes, kabinete të nxehta të ekranit, ngrohje për banjot, ngrohje për automjete, ngrohje 
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për ngrohje të hekurit,  ngrohje, elektrike për të ushqyer shishe,  aparat i ngrohjes, instalime 

ngrohjeje, instalime ngrohje [uji] / instalime të ngrohjes së ujit të ngrohtë, kaldaja për 

ngrohje, aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta,  aparate për 

ngrohje, elektrike, elemente ngrohjeje, pllaka ngrohjeje,  aparat nxehës për shkrirjen e 

dritareve të automjeteve,  filamente për ngrohje, elektrikë, jastekë për ngrohje elektrike, jo 

për qëllime mjekësore / pads ngrohëse [jastëkë], elektrike, jo për qëllime mjekësore, 

radiatorë, elektrike, radiatorë [ngrohje], valvola termostatike [pjesët e instalimeve të 

ngrohjes], ngrohje uji  

21  Kova fshirëse,leckë, gota, vazo me lule,  

shishe për pije për sport blendera jo elektrike per nevoja shtepiake, kosha buke për nevoja 

shtëpiake, kazanët e bukës, filtra kafeje jo elektrike,  mulli kafeje, të punuar me dorë, 

perkolatore kafeje jo elektrike, çanta dekorimi për pastiçeri / qese pastiçerie / çanta tubash, 

kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë, kallëpe gatimi / kallëpe gatimi, prerëse për 

biskota [biskota], kavanoza për biskota,  qese me rrjetë gatimi, të ndryshme nga ato për 

mikrovalë, komplete tenxhere gatimi,  tenxhere gatimi, enë gatimi jo elektrike / jo 

elektrike,tenxhere,  enë porcelani,  hell gatimi prej metali / kunjat e gatimit prej metali,  enë 

gatimi jo elektrike,  enë për qëllime shtëpiake,  vazo, pjata tavoline,  enë tavoline , përveç 

thikave, pirunëve dhe lugëve, sita [vegla shtëpiake], pirunët e shërbimit,  lugë për servirje,  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/314 

(220) 25/02/2022 

(731) “GNTC Group” SH.A. - Fatmir 

Kadriu Rr.Prishtinë - Gjilan, nr.34, Veternik 

10000, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E zezë, e verdhë  

(740)  Valdet Islami Rr.Fehmi Agani, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makineritë dhe aparatet për pastrim, elektrike, pajisje pastrimi me avull, makinë 

larëse enësh, makina të ngrirjes, shtrydhëse frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake, 

makinë kuzhine, elektrike*,  mulli të kuzhinës, elektrike, tuba bojleri, gjeneratorë të 

energjisë elektrike,  miksera [makina], makina shpëlarëse  

9  Kompjuterët, softuer për lojëra kompjuterike, i shkarkueshëm,  

softuer i lojërave kompjuterike, i regjistruar, hardueri kompjuterik,  tastierat e kompjuterit, 

pajisjet e memories kompjuterike, programet e funksionimit kompjuterik, të regjistruara, 

pajisje periferike kompjuterike, programe kompjuterike, të shkarkueshme, programe 

kompjuterike, të regjistruara, Softuer për ruajtjen e ekranit të kompjuterit, i regjistruar ose i 

shkarkueshëm,  aplikacione softuerike kompjuterike, të shkarkueshme, platforma softuerike 

kompjuterike, të regjistruara ose të shkarkueshme, softuer kompjuterik, i regjistruar, miu 

[periferik kompjuteri], jastëkët e miut, aparate televizive  

11  Akumulatorët e nxehtësisë, regeneratorë të ngrohjes, këmbyesit e nxehtësisë, armë të 

ngrohjes, kabinete të nxehta të ekranit, ngrohje për banjot, ngrohje për automjete,  ngrohje 

për ngrohje të hekurit, ngrohje, elektrike për të ushqyer shishe,  aparat i ngrohjes, instalime 

ngrohjeje, instalime ngrohje [uji] / instalime të ngrohjes së ujit të ngrohtë, kaldaja për 
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ngrohje, aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta, aparate për 

ngrohje, elektrike, elemente ngrohjeje, pllaka ngrohjeje, aparat nxehës për shkrirjen e 

dritareve të automjeteve, filamente për ngrohje, elektrikë, jastekë për ngrohje elektrike, jo 

për qëllime mjekësore / pads ngrohëse [jastëkë], elektrike, jo për qëllime 

mjekësore,radiatorë, elektrike, radiatorë [ngrohje], valvola termostatike [pjesët e 

instalimeve të ngrohjes],  ngrohje uji  

20  Pajisje shtrati, jo nga metali, rrota të shtratit, jo nga metali, bazë shtrati,  karrige 

[mobile],  karrige të punës,  varëse rrobash, tavolina, karroca të ushqimit [mobile], mobile, 

veshje të mobileve, jo nga metali,  mobile prej metali, pjesët e mobileve prej druri, rafte të 

bibliotekave,  mobile zyre, divan, guaska, veshje të jastëkëve,  kanape  

21  Kova fshirëse, leckë, gota, vazo me lule,  shishe për pije për sport blendera jo elektrike 

per nevoja shtepiake, kosha buke për nevoja shtëpiake, kazanët e bukës, filtra kafeje jo 

elektrike, mulli kafeje, të punuar me dorë, perkolatore kafeje jo elektrike, çanta dekorimi 

për pastiçeri / qese pastiçerie / çanta tubash, kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë,  

kallëpe gatimi / kallëpe gatimi, prerëse për biskota [biskota],  kavanoza për biskota, qese 

me rrjetë gatimi, të ndryshme nga ato për mikrovalë, komplete tenxhere gatimi, tenxhere 

gatimi, enë gatimi jo elektrike / jo elektrike, enxhere,   enë porcelani, hell gatimi prej metali 

/ kunjat e gatimit prej metali, enë gatimi jo elektrike,enë për qëllime shtëpiake, vazo, pjata 

tavoline,  enë tavoline , përveç thikave, pirunëve dhe lugëve,  sita [vegla shtëpiake], pirunët 

e shërbimit, lugë për servirje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/315 

(220) 25/02/2022 

(731) “GNTC Group” SH.A. - Fatmir 

Kadriu Rr.Prishtinë - Gjilan, nr.34, Veternik 

10000, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E verdhë,  e zezë  

(740)  Valdet Islami Rr.Fehmi Agani, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Shërbimet e parkut zbavitës,  stërvitje [trajnim], udhëzim gjimnastikor, shërbimet 

e klubit shëndetësor [trajnim për shëndetin dhe fitnesin], organizimi i garave sportive  

sigurimi i ambienteve sportive shërbimet e kampeve të pushimeve [argëtim], shërbimet e 

kampeve sportive, koha e ngjarjeve sportive, edukimi fizik, shërbimet e vlerësimit të 

aftësisë fizike për qëllime trajnimi, trajnim praktik [demonstrimi], dhënia me qira e 

pajisjeve sportive, përveç automjeteve dhënia me qira e terreneve sportive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/316 

(220) 25/02/2022 

(731) “GNTC Group” SH.A. - Fatmir 

Kadriu Rr.Prishtinë - Gjilan, nr.34, Veternik 

10000, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E zezë, e kuqe, e bardhe  

(540)   
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(740)  Valdet Islami Rr.Fehmi Agani, 

Prishtinë 

 
 

     

 

(511) 7  Makineritë dhe aparatet për pastrim, elektrike, pajisje pastrimi me avull, makinë 

larëse enësh, makina të ngrirjes, shtrydhëse frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake,  

makinë kuzhine, elektrike*, mulli të kuzhinës, elektrike, vegla dore, të ndryshme nga ato që 

përdoren me dorë, pajisje mbajtëse për vegla makine, pajisje mbajtëse për vegla makine, 

vegla makine, përparëse [pjesë makinerish] / përparëse karroce, rrëshqitës për makina 

thurjeje / karroca për makina thurjeje / rrëshqitës për makina thurjeje, makineritë fryrëse 

për ngjeshjen, shterjen dhe transportin e gazrave, makineri fryrjeje për ngjeshjen, thithjen 

dhe mbajtjen e grurit/makinat fryrëse ose ventilatorë për ngjeshjen, thithjen dhe mbajtjen e 

grurit / ventilatorë për ngjeshjen, thithjen dhe mbajtjen e grurit, kompresorë [makina]  

8  Instrumente gërryese [instrumente dore], mjete bujqësore , të punuara me dorë, sëpata, 

tehe [vegla dore], shufrat [veglat e dorës] / vidhosat [veglat e dorës] / prerëset me fije 

vidhosje [vegla dore],armë [vegla dore],  çekiçët [vegla dore], vegla dore, të operuara me 

dorë, çekiç (vegla dore), vegla perforuese [vegla dore], çekiçë / çekiç me shkurre, sharra 

[vegla dore], lopata [vegla dore], vegla vulosjeje [vegla dore] / stampa [vegla dore], çekiç 

guri, instrumentet e goditjes, kaset  

e shpatës, mistria, mistria [kopshtaria]  

11  Akumulatorët e nxehtësisë, regeneratorë të ngrohjes, këmbyesit e nxehtësisë,  armë të 

ngrohjes,  kabinete të nxehta të ekranit, ngrohje për banjot,  ngrohje për automjete, ngrohje 

për ngrohje të hekurit, ngrohje, elektrike për të ushqyer shishe, aparat i ngrohjes, instalime 

ngrohjeje, instalime ngrohje [uji] / instalime të ngrohjes së ujit të ngrohtë, kaldaja për 

ngrohje, aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta, aparate për 

ngrohje, elektrike, elemente ngrohjeje, pllaka ngrohjeje, aparat nxehës për shkrirjen e 

dritareve të automjeteve, filamente për ngrohje, elektrikë, jastekë për ngrohje elektrike, jo 

për qëllime mjekësore / pads ngrohëse [jastëkë], elektrike, jo për qëllime mjekësore, 

radiatorë, elektrike,  radiatorë [ngrohje], valvola termostatike [pjesët e instalimeve të 

ngrohjes], ngrohje uji  

21  Kova fshirëse, leckë, gota, vazo me lule, shishe për pije për sport blendera jo elektrike 

per nevoja shtepiake,kosha buke për nevoja shtëpiake,  kazanët e bukës, filtra kafeje jo 

elektrike, mulli kafeje, të punuar me dorë, perkolatore kafeje jo elektrike, çanta dekorimi 

për pastiçeri / qese pastiçerie / çanta tubash, kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë, 

kallëpe gatimi / kallëpe gatimi, prerëse për biskota [biskota], kavanoza për biskota, qese me 

rrjetë gatimi, të ndryshme nga ato për mikrovalë, komplete tenxhere gatimi, tenxhere 

gatimi, enë gatimi jo elektrike / jo elektrike, tenxhere, enë porcelani, hell gatimi prej metali 

/ kunjat e gatimit prej metali, enë gatimi jo elektrike, enë për qëllime shtëpiake, vazo, pjata 

tavoline, enë tavoline , përveç thikave, pirunëve dhe lugëve, sita [vegla shtëpiake], pirunët e 

shërbimit, lugë për servirje  
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(210) KS/M/ 2022/317 

(220) 25/02/2022 

(731) “GNTC Group” SH.A. - Fatmir 

Kadriu Rr.Prishtinë - Gjilan, nr.34, Veternik 

10000, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Ngjyra e Gjelbërt (Diamine Green) 

Ngjyra e Verdhë (mbylltë) Ngjyra e Bardhë 

(740)  Valdet Islami Rr.Fehmi Agani, 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  ëmbëlsira, çamçakëz *, cokollate, pije me çokollatë me qumësht,  kafe, pije kafeje 

me qumësht, erëza, kripë gatimi, misër , i bluar / misër , i bluar, misër , i pjekur / misër , i 

pjekur, brumë, salcë për sallatë, xhenxhefil i bluar, mjaltë, akullore, makarona, majonezë, 

makarona, salcë makaronash, pasta, pesto, oriz, erëza, sheqer, uthull  

32  pije aloe vera, joalkoolike, birrë, ujë i gazuar / ujë i gazuar, pije energjike, birrë malti, 

ujë mineral [pije], pije joalkoolike, pije joalkoolike të aromatizuara me kafe / pije 

joalkoolike të aromatizuara me kafe,  pije joalkoolike të aromatizuara me çaj / pije 

joalkoolike të aromatizuara me çaj, pije joalkoolike me fruta të thata, pije me lëng frutash 

joalkoolike, smoothie, lëngje perimesh [pije], ujëra [pije]  

33   aperitiv *, pijet alkoolike që përmbajnë fruta, pije alkoolike , përveç birrës, raki, pije të 

distiluara, ekstrakte alkoolike, ekstrakte frutash , alkoolike, xhin, pije alkoolike të 

parapërziera, të ndryshme nga ato me bazë birre, rum,pije alkoolike [pije], vodka, uiski, 

verë, pije me bazë vere,  

34   letër absorbuese për tubacionet e duhanit,tavëlla për duhanpirësit,  libra me letra 

cigaresh, duhan përtypës, kuti purosh, mbajtëse puro, kuti cigaresh, filtrat e cigareve, 

mbajtëse cigaresh, letër cigareje, cigaret, puro, duhani  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/318 

(220) 25/02/2022 

(731) “GNTC Group” SH.A. - Fatmir 

Kadriu Rr.Prishtinë - Gjilan, nr.34, Veternik 

10000, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Ngjyra e Zezë 

Ngjyra e Verdhë  

Ngjyra e Bardhë 

Ngjyra Gjelbërt pranverore 

(Spring Fling Green) 

(740)  Valdet Islami Rr.Fehmi Agani, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Aparate për ushtrime fizike për qëllime mjekësore, aparate fizioterapie, aparate 

dhe instrumente mjekësore  

25   çizme për sport*, çizme *, veshje për gjimnastikë, veshje *,  doreza për çiklizëm, 

veshje për çiklistët, këpucë futbolli / këpucë futbolli, këpucë gjimnastike, fanella sportive, 
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këpucë sportive *, mbathje, të brendshme / të brendshme, jelek / jelek  

28  Rripa ngjitës ushtrimesh barku, elektrike, për stimulimin e muskujve  ski, trampolina, 

sajë [artikuj sportive], skateboards, snowboards, peshat e ushtrimeve, rripa për ngritjen e 

peshave [artikuj sportivë ]  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/319 

(220) 25/02/2022 

(731) “GNTC Group” SH.A. - Fatmir 

Kadriu Rr.Prishtinë - Gjilan, nr.34, Veternik 

10000, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Ngjyra e Kuqe, Ngjyra e Bardhë 

(740)  Valdet Islami Rr.Fehmi Agani, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  mjete bujqësore , të ndryshme nga ato që përdoren me dorë,  makina bujqësore, 

aparate dhe makineri libërlidhjeje për qëllime industriale, motorët dhe motorët hidraulikë, 

motorë , elektrikë, të ndryshëm nga mjetet tokësore  

39  makina me qira, shoqërimi i udhëtarëve,  marrja/dhënia me qira e traktorëve,  makina 

me qira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/320 

(220) 25/02/2022 

(731) “GNTC Group” SH.A. - Fatmir 

Kadriu Rr.Prishtinë - Gjilan, nr.34, Veternik 

10000, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Ngjyra e Zezë 

Ngjyra Kaltër 

Ngjyra e Bardhë 

Ngjyra e Roze e lehtë ( light pink ) 

(740)  Valdet Islami Rr.Fehmi Agani, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  çizme për sport*, çizme *,  veshje për gjimnastikë, veshje *,  doreza për çiklizëm,  

veshje për çiklistët, këpucë futbolli / këpucë futbolli, këpucë gjimnastike,  fanella sportive,  

këpucë sportive *, mbathje, të brendshme / të brendshme,  jelek / jelek  

28  makina dëfrimi, automatike dhe me monedhë, makineri për lojëra video arcade, palestra 

për fëmijë, topa për lojëra, doreza bejsbolli, topa të bilardos, lojëra në tavolinë,  kontrollues 

për konsolat e lojërave, kontrollues për lodra, sportele [disqe] për lojëra, zare, kukulla,  

lodra nervoze, flippers për zhytje, flippers për not, lojëra *, tastierë dore për të luajtur 

videolojëra, rrjeta për sport, lodra të reja për festa, shtëpi lojërash për fëmijë,  letra për lojë, 

automjete lodrash me telekomandë, shirita të gjimnastikës ritmike 
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ski, trampolina, sajë [artikuj sportive], skateboards, snowboards, peshat e ushtrimeve, 

celularë lodër, pistoleta lodër, lodra *, makinat e videolojërave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/321 

(220) 25/02/2022 

(731) “GNTC Group” SH.A. - Fatmir 

Kadriu Rr.Prishtinë - Gjilan, nr.34, Veternik 

10000, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Ngjyra e Zezë 

Ngjyra e Bardhë 

Ngjyra e gjelbër e mesme blu 

(740)  Valdet Islami Rr.Fehmi Agani, 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makineritë dhe aparatet për pastrim, elektrike, pajisje pastrimi me avull, makinë 

larëse enësh,  makina të ngrirjes, shtrydhëse frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake, 

makinë kuzhine, elektrike*, mulli të kuzhinës, elektrike, tuba bojleri, gjeneratorë të 

energjisë elektrike,  miksera [makina], makina shpëlarëse  

9  Kompjuterët, Softuer për lojëra kompjuterike, i shkarkueshëm, softuer i lojërave 

kompjuterike, i regjistruar, hardueri kompjuterik,tastierat e kompjuterit,  pajisjet e 

memories kompjuterike, programet e funksionimit kompjuterik, të regjistruara, pajisje 

periferike kompjuterike, programe kompjuterike, të shkarkueshme, programe kompjuterike, 

të regjistruara, Softuer për ruajtjen e ekranit të kompjuterit, i regjistruar ose i 

shkarkueshëm, aplikacione softuerike kompjuterike, të shkarkueshme,  platforma softuerike 

kompjuterike, të regjistruara ose të shkarkueshme, softuer kompjuterik, i regjistruar, miu 

[periferik kompjuteri], jastëkët e miut, aparate televizive  

11  Akumulatorët e nxehtësisë, regeneratorë të ngrohjes, Këmbyesit e nxehtësisë, armë të 

ngrohjes, kabinete të nxehta të ekranit, ngrohje për banjot, ngrohje për automjete, ngrohje 

për ngrohje të hekurit, ngrohje, elektrike për të ushqyer shishe, aparat i ngrohjes, instalime 

ngrohjeje, instalime ngrohje [uji] / instalime të ngrohjes së ujit të ngrohtë, kaldaja për 

ngrohje, aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta, aparate për 

ngrohje, elektrike,  elemente ngrohjeje, pllaka ngrohjeje, aparat nxehës për shkrirjen e 

dritareve të automjeteve,  filamente për ngrohje, elektrikë, jastekë për ngrohje elektrike, jo 

për qëllime mjekësore / pads ngrohëse [jastëkë], elektrike, jo për qëllime mjekësore,  

radiatorë, elektrike, radiatorë [ngrohje], valvola termostatike [pjesët e instalimeve të 

ngrohjes], ngrohje uji  

20   Pajisje shtrati, jo nga metali,  rrota të shtratit, jo nga metali,  bazë shtrati, karrige 

[mobile],  karrige të punës,  varëse rrobash, tavolina, karroca të ushqimit [mobile], mobile,  

veshje të mobileve, jo nga metali, mobile prej metali, pjesët e mobileve prej druri, rafte të 

bibliotekave, Mobile zyre, divan, guaska,  veshje të jastëkëve, kanape  

21  Blendera jo elektrike per nevoja shtepiake, kosha buke për nevoja shtëpiake, kazanët e 

bukës, filtra kafeje jo elektrike, mulli kafeje, të punuar me dorë, perkolatore kafeje jo 

elektrike, çanta dekorimi për pastiçeri / qese pastiçerie / çanta tubash, kontejnerë për 

përdorim shtëpiak ose kuzhinë, kallëpe gatimi / kallëpe gatimi, prerëse për biskota[biskota], 

kavanoza për biskota, qese me rrjetë gatimi, të ndryshme nga ato për mikrovalë,  komplete 
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tenxhere gatimi, tenxhere gatimi, enë gatimi jo elektrike / jo elektrike, hell gatimi prej 

metali / kunjat e gatimit prej metali, enë gatimi jo elektrike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/322 

(220) 25/02/2022 

(731) “BREZOVICA SKI ADVENTURE” 

SH.P.K. - Blenda Kadriu Kanlinuro 

Trsenje nr.5, Brezovicë, Shtërpcë, KS 

(591) Ngjyra e Kaltërt e mbylltë 

Njgyra e Bardhë 

(740)  Valdet Islami Rr.Fehmi Agani, 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  mjete bujqësore , të ndryshme nga ato që përdoren me dorë, makina bujqësore,  

aparate dhe makineri libërlidhjeje për qëllime industriale, motorët dhe motorët hidraulikë, 

motorë , elektrikë, të ndryshëm nga mjetet tokësore  

39   makina me qira, shoqërimi i udhëtarëve,  marrja/dhënia me qira e traktorëve, makina 

me qira  

41  shërbimet e parkut zbavitës,  stërvitje [trajnim], udhëzim gjimnastikor, shërbimet e 

klubit shëndetësor [trajnim për shëndetin dhe fitnesin], organizimi i garave sportive 

sigurimi i ambienteve sportive  shërbimet e kampeve të pushimeve [argëtim], shërbimet e 

kampeve sportive, koha e ngjarjeve sportive, edukimi fizik,  shërbimet e vlerësimit të 

aftësisë fizike për qëllime trajnimi, trajnim praktik [demonstrimi],  dhënia me qira e 

pajisjeve sportive, përveç automjeteve  dhënia me qira e terreneve sportive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/323 

(220) 25/02/2022 

(731) Hellenic Petroleum Holdings Societe 

Anonyme 8A Chimarras street 15125 

Marousi, Greece, GR 

(591) E kaltër, e bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

për shuarjen dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substanca për 

regjje të lëkurës dhe gëzofit të kafshëve; ngjitës për përdorim në industry; stuko dhe 

mbushës tjerë paste; komposto, pleh organik, pleh; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë; substanca kimike për konzervimin e ushqimeve; substanca për regjje; 

ngjitës që përdoren në industri  

4  Vajëra dhe yndyra industriale, dyll; lubrifikante; përbërje pluhur thithëse, lagëse dhe 
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lidhëse; karburante dhe ndriçues; qirinjë dhe fitila për ndriçim; energji elektrike; vaj dhe 

gaz; produkte nafte  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, hulumtuese, navigimi, vrojtimi, fotografike, 

kinematografike, audiovizuele, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, detektuese, testuese, 

inspektuese, jetë-shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes apo 

përdorimin e elektricitetit; aparate dhe instrumente për incizimin, transmetimin, 

riprodhimin apo përpunimin e zërit, imazheve ose të të dhënave; media të incizuara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të zbrazta dixhitale apo analoge për incizim dhe 

ruajtje; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; regjistrues i të hollave, 

pajisje për llogaritje; kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume për zhytje, 

maska për zhytës, mbyllës veshi për zhytës, mbyllës hunde për zhytës dhe notues, dorëza 

për zhytës, aparate për frymëmarje për notim nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; 

stacione rimbushëse për automjete elektrike.”  

35  Reklamim; Menaxhimi i biznesit, organizimi dhe administrimi; funksionet e zyrës; 

shërbimet e kompanive mbajtëse, përkatësisht, shërbimet e menaxhimit të biznesit dhe 

shërbimet e administrimit të biznesit për degët dhe filialet; shërbimet e kompanive 

mbajtëse, përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të promovimit të biznesit dhe konsulencës së 

biznesit për filialet dhe kompanitë e lidhura; shërbimet e kompanive mbajtëse të kryera për 

filialet dhe shoqëritë e lidhura, përkatësisht, menaxhimi i biznesit, operacioneve dhe 

menaxhimi i rrezikut; shërbimet e kompanive mbajtëse, përkatësisht, shërbimet e 

menaxhimit të biznesit të ofruara për filialet dhe kompanitë e lidhura; shërbimet e 

kompanive mbajtëse, përkatësisht ofrimi i menaxhimit të biznesit, administrimit të biznesit, 

promovimit të biznesit dhe shërbimeve të konsulencës së biznesit për të tjerët; shërbimet e 

kompanive mbajtëse të kryera për të tjerët, përkatësisht menaxhim biznesi, operacioneve 

dhe menaxhimi i rrezikut; shërbimet e kompanive mbajtëse, përkatësisht, shërbimet e 

menaxhimit të biznesit të ofruara për të tjerët; konsulencë biznesi dhe shërbime 

informative; shërbimet e promovimit të markës, përkatësisht promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve; Menaxhimi i biznesit për një shoqëri tregtare dhe për kompani 

shërbimi; shërbimet e krahasimit të çmimeve të energjisë; përpunimi elektronik i porosive; 

agjencitë e import-eksportit në fushën e energjisë; prokurimi i kontratave për furnizim me 

energji; shërbimet e faturimit në fushën e energjisë; shërbimet e asistencës dhe konsulencës 

në fushën e menaxhimit të biznesit të kompanive në sektorin e energjisë; përvetësimi i 

informacionit të biznesit në lidhje me aktivitetet e kompanisë; menaxhimi i flotës së 

automjeteve elektrike  

37  Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; nxjerrje e mihjeve, shpime për vaj 

dhe gaz; konstruksione të ndërtesave; riparime; shërbime instalimi; mbushje të baterive të 

automjeteve; instalime të infrastrukturës rimbushëse për automjete elektrike; mirëmbajtje të 

infrastrukurës rimbushëse për automjete elektrike  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e mallrave; aranzhime udhëtimi; qiradhënie të 

automjeteve elektrike; shpërndarje e energjisë; shpërndarje e energjisë  

40  Trajtime të materialeve; riciklime të mbeturinave dhe bërllogut; pastrim i ajrim dhe 

trajtim i ujit; shërbime të shtypjes; ruajtje e ushqimit dhe pijeve; prodhime të energjisë; 

shërbime të rafinerisë së naftës.” 
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42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkimi si dhe dizajni në lidhje me to; 

shërbime të analizës industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial; shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe autentifikimit; Projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; kryerjen e vlerësimeve, përllogaritjeve, kërkimeve dhe raporteve në lidhje me 

fushën e rafinerisë së gazit petrokimik dhe natyror  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/324 

(220) 25/02/2022 

(731) Hellenic Petroleum Holdings Societe 
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(591) E kaltër, e bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

për shuarjen dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substanca për 

regjje të lëkurës dhe gëzofit të kafshëve; ngjitës për përdorim në industry; stuko dhe 

mbushës tjerë paste; komposto, pleh organik, pleh; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë; substanca kimike për konzervimin e ushqimeve; substanca për regjje; 

ngjitës që përdoren në industri.  

4  Vajëra dhe yndyra industriale, dyll; lubrifikante; përbërje pluhur thithëse, lagëse dhe 

lidhëse; karburante dhe ndriçues; qirinjë dhe fitila për ndriçim; energji elektrike; vaj dhe 

gaz; produkte nafte  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, hulumtuese, navigimi, vrojtimi, fotografike, 

kinematografike, audiovizuele, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, detektuese, testuese, 

inspektuese, jetë-shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes apo 

përdorimin e elektricitetit; aparate dhe instrumente për incizimin, transmetimin, 

riprodhimin apo përpunimin e zërit, imazheve ose të të dhënave; media të incizuara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të zbrazta dixhitale apo analoge për incizim dhe 

ruajtje; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; regjistrues i të hollave, 

pajisje për llogaritje; kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume për zhytje, 

maska për zhytës, mbyllës veshi për zhytës, mbyllës hunde për zhytës dhe notues, dorëza 

për zhytës, aparate për frymëmarje për notim nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; 

stacione rimbushëse për automjete elektrike  

35  Reklamim; Menaxhimi i biznesit, organizimi dhe administrimi; funksionet e zyrës; 

shërbimet e kompanive mbajtëse, përkatësisht, shërbimet e menaxhimit të biznesit dhe 

shërbimet e administrimit të biznesit për degët dhe filialet; shërbimet e kompanive 

mbajtëse, përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të promovimit të biznesit dhe konsulencës së 

biznesit për filialet dhe kompanitë e lidhura; shërbimet e kompanive mbajtëse të kryera për 

filialet dhe shoqëritë e lidhura, përkatësisht, menaxhimi i biznesit, operacioneve dhe 

menaxhimi i rrezikut; shërbimet e kompanive mbajtëse, përkatësisht, shërbimet e 
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menaxhimit të biznesit të ofruara për filialet dhe kompanitë e lidhura; shërbimet e 

kompanive mbajtëse, përkatësisht ofrimi i menaxhimit të biznesit, administrimit të biznesit, 

promovimit të biznesit dhe shërbimeve të konsulencës së biznesit për të tjerët; shërbimet e 

kompanive mbajtëse të kryera për të tjerët, përkatësisht menaxhim biznesi, operacioneve 

dhe menaxhimi i rrezikut; shërbimet e kompanive mbajtëse, përkatësisht, shërbimet e 

menaxhimit të biznesit të ofruara për të tjerët; konsulencë biznesi dhe shërbime 

informative; shërbimet e promovimit të markës, përkatësisht promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve; Menaxhimi i biznesit për një shoqëri tregtare dhe për kompani 

shërbimi; shërbimet e krahasimit të çmimeve të energjisë; përpunimi elektronik i porosive; 

agjencitë e import-eksportit në fushën e energjisë; prokurimi i kontratave për furnizim me 

energji; shërbimet e faturimit në fushën e energjisë; shërbimet e asistencës dhe konsulencës 

në fushën e menaxhimit të biznesit të kompanive në sektorin e energjisë; përvetësimi i 

informacionit të biznesit në lidhje me aktivitetet e kompanisë; menaxhimi i flotës së 

automjeteve elektrike  

37  Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; nxjerrje e mihjeve, shpime për vaj 

dhe gaz; konstruksione të ndërtesave; riparime; shërbime instalimi; mbushje të baterive të 

automjeteve; instalime të infrastrukturës rimbushëse për automjete elektrike; mirëmbajtje të 

infrastrukurës rimbushëse për automjete elektrike.  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e mallrave; aranzhime udhëtimi; qiradhënie të 

automjeteve elektrike; shpërndarje e energjisë; shpërndarje e energjisë  

40  Trajtime të materialeve; riciklime të mbeturinave dhe bërllogut; pastrim i ajrim dhe 

trajtim i ujit; shërbime të shtypjes; ruajtje e ushqimit dhe pijeve; prodhime të energjisë; 

shërbime të rafinerisë së naftës  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkimi si dhe dizajni në lidhje me to; 

shërbime të analizës industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial; shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe autentifikimit; Projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; kryerjen e vlerësimeve, përllogaritjeve, kërkimeve dhe raporteve në lidhje me 

fushën e rafinerisë së gazit petrokimik dhe natyror  
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(540)   

 

 

     

 

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

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

për shuarjen dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substanca për 

regjje të lëkurës dhe gëzofit të kafshëve; ngjitës për përdorim në industry; stuko dhe 

mbushës tjerë paste; komposto, pleh organik, pleh; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë; substanca kimike për konzervimin e ushqimeve; substanca për regjje; 
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ngjitës që përdoren në industri  

4  Vajëra dhe yndyra industriale, dyll; lubrifikante; përbërje pluhur thithëse, lagëse dhe 

lidhëse; karburante dhe ndriçues; qirinjë dhe fitila për ndriçim; energji elektrike; vaj dhe 

gaz; produkte nafte.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, hulumtuese, navigimi, vrojtimi, fotografike, 

kinematografike, audiovizuele, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, detektuese, testuese, 

inspektuese, jetë-shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes apo 

përdorimin e elektricitetit; aparate dhe instrumente për incizimin, transmetimin, 

riprodhimin apo përpunimin e zërit, imazheve ose të të dhënave; media të incizuara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të zbrazta dixhitale apo analoge për incizim dhe 

ruajtje; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; regjistrues i të hollave, 

pajisje për llogaritje; kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume për zhytje, 

maska për zhytës, mbyllës veshi për zhytës, mbyllës hunde për zhytës dhe notues, dorëza 

për zhytës, aparate për frymëmarje për notim nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; 

stacione rimbushëse për automjete elektrike  

35  Reklamim; Menaxhimi i biznesit, organizimi dhe administrimi; funksionet e zyrës; 

shërbimet e kompanive mbajtëse, përkatësisht, shërbimet e menaxhimit të biznesit dhe 

shërbimet e administrimit të biznesit për degët dhe filialet; shërbimet e kompanive 

mbajtëse, përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të promovimit të biznesit dhe konsulencës së 

biznesit për filialet dhe kompanitë e lidhura; shërbimet e kompanive mbajtëse të kryera për 

filialet dhe shoqëritë e lidhura, përkatësisht, menaxhimi i biznesit, operacioneve dhe 

menaxhimi i rrezikut; shërbimet e kompanive mbajtëse, përkatësisht, shërbimet e 

menaxhimit të biznesit të ofruara për filialet dhe kompanitë e lidhura; shërbimet e 

kompanive mbajtëse, përkatësisht ofrimi i menaxhimit të biznesit, administrimit të biznesit, 

promovimit të biznesit dhe shërbimeve të konsulencës së biznesit për të tjerët; shërbimet e 

kompanive mbajtëse të kryera për të tjerët, përkatësisht menaxhim biznesi, operacioneve 

dhe menaxhimi i rrezikut; shërbimet e kompanive mbajtëse, përkatësisht, shërbimet e 

menaxhimit të biznesit të ofruara për të tjerët; konsulencë biznesi dhe shërbime 

informative; shërbimet e promovimit të markës, përkatësisht promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve; Menaxhimi i biznesit për një shoqëri tregtare dhe për kompani 

shërbimi; shërbimet e krahasimit të çmimeve të energjisë; përpunimi elektronik i porosive; 

agjencitë e import-eksportit në fushën e energjisë; prokurimi i kontratave për furnizim me 

energji; shërbimet e faturimit në fushën e energjisë; shërbimet e asistencës dhe konsulencës 

në fushën e menaxhimit të biznesit të kompanive në sektorin e energjisë; përvetësimi i 

informacionit të biznesit në lidhje me aktivitetet e kompanisë; menaxhimi i flotës së 

automjeteve elektrike  

37  Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; nxjerrje e mihjeve, shpime për vaj 

dhe gaz; konstruksione të ndërtesave; riparime; shërbime instalimi; mbushje të baterive të 

automjeteve; instalime të infrastrukturës rimbushëse për automjete elektrike; mirëmbajtje të 

infrastrukurës rimbushëse për automjete elektrike  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e mallrave; aranzhime udhëtimi; qiradhënie të 

automjeteve elektrike; shpërndarje e energjisë; shpërndarje e energjisë  

40  Trajtime të materialeve; riciklime të mbeturinave dhe bërllogut; pastrim i ajrim dhe 

trajtim i ujit; shërbime të shtypjes; ruajtje e ushqimit dhe pijeve; prodhime të energjisë; 

shërbime të rafinerisë së naftës  
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42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkimi si dhe dizajni në lidhje me to; 

shërbime të analizës industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial; shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe autentifikimit; Projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; kryerjen e vlerësimeve, përllogaritjeve, kërkimeve dhe raporteve në lidhje me 

fushën e rafinerisë së gazit petrokimik dhe natyror  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/326 

(220) 25/02/2022 
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(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 
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(540)   

 

 

     

 

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

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

për shuarjen dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substanca për 

regjje të lëkurës dhe gëzofit të kafshëve; ngjitës për përdorim në industry; stuko dhe 

mbushës tjerë paste; komposto, pleh organik, pleh; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë; substanca kimike për konzervimin e ushqimeve; substanca për regjje; 

ngjitës që përdoren në industri  

4  Vajëra dhe yndyra industriale, dyll; lubrifikante; përbërje pluhur thithëse, lagëse dhe 

lidhëse; karburante dhe ndriçues; qirinjë dhe fitila për ndriçim; energji elektrike; vaj dhe 

gaz; produkte nafte  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, hulumtuese, navigimi, vrojtimi, fotografike, 

kinematografike, audiovizuele, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, detektuese, testuese, 

inspektuese, jetë-shpëtuese dhe edukuese;aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes apo 

përdorimin e elektricitetit;aparate dhe instrumente për incizimin, transmetimin, riprodhimin 

apo përpunimin e zërit, imazheve ose të të dhënave;media të incizuara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të zbrazta dixhitale apo analoge për incizim dhe 

ruajtje;mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha;regjistrues i të hollave, pajisje 

për llogaritje;kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike;kostume për zhytje, maska për 

zhytës, mbyllës veshi për zhytës, mbyllës hunde për zhytës dhe notues, dorëza për zhytës, 

aparate për frymëmarje për notim nën ujë;aparate për shuarjen e zjarrit;stacione rimbushëse 

për automjete elektrike  

35  Reklamim; Menaxhimi i biznesit, organizimi dhe administrimi; funksionet e zyrës; 

shërbimet e kompanive mbajtëse, përkatësisht, shërbimet e menaxhimit të biznesit dhe 

shërbimet e administrimit të biznesit për degët dhe filialet; shërbimet e kompanive 

mbajtëse, përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të promovimit të biznesit dhe konsulencës së 

biznesit për filialet dhe kompanitë e lidhura; shërbimet e kompanive mbajtëse të kryera për 

filialet dhe shoqëritë e lidhura, përkatësisht, menaxhimi i biznesit, operacioneve dhe 

menaxhimi i rrezikut; shërbimet e kompanive mbajtëse, përkatësisht, shërbimet e 
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menaxhimit të biznesit të ofruara për filialet dhe kompanitë e lidhura; shërbimet e 

kompanive mbajtëse, përkatësisht ofrimi i menaxhimit të biznesit, administrimit të biznesit, 

promovimit të biznesit dhe shërbimeve të konsulencës së biznesit për të tjerët; shërbimet e 

kompanive mbajtëse të kryera për të tjerët, përkatësisht menaxhim biznesi, operacioneve 

dhe menaxhimi i rrezikut; shërbimet e kompanive mbajtëse, përkatësisht, shërbimet e 

menaxhimit të biznesit të ofruara për të tjerët; konsulencë biznesi dhe shërbime 

informative; shërbimet e promovimit të markës, përkatësisht promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve; Menaxhimi i biznesit për një shoqëri tregtare dhe për kompani 

shërbimi; shërbimet e krahasimit të çmimeve të energjisë; përpunimi elektronik i porosive; 

agjencitë e import-eksportit në fushën e energjisë; prokurimi i kontratave për furnizim me 

energji; shërbimet e faturimit në fushën e energjisë; shërbimet e asistencës dhe konsulencës 

në fushën e menaxhimit të biznesit të kompanive në sektorin e energjisë; përvetësimi i 

informacionit të biznesit në lidhje me aktivitetet e kompanisë; menaxhimi i flotës së 

automjeteve elektrike  

37  Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; nxjerrje e mihjeve, shpime për vaj 

dhe gaz; konstruksione të ndërtesave; riparime; shërbime instalimi; mbushje të baterive të 

automjeteve; instalime të infrastrukturës rimbushëse për automjete elektrike; mirëmbajtje të 

infrastrukurës rimbushëse për automjete elektrike.”  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e mallrave; aranzhime udhëtimi; qiradhënie të 

automjeteve elektrike; shpërndarje e energjisë; shpërndarje e energjisë  

40  Trajtime të materialeve; riciklime të mbeturinave dhe bërllogut; pastrim i ajrim dhe 

trajtim i ujit; shërbime të shtypjes; ruajtje e ushqimit dhe pijeve; prodhime të energjisë; 

shërbime të rafinerisë së naftës  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkimi si dhe dizajni në lidhje me to; 

shërbime të analizës industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial; shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe autentifikimit; Projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; kryerjen e vlerësimeve, përllogaritjeve, kërkimeve dhe raporteve në lidhje me 

fushën e rafinerisë së gazit petrokimik dhe natyror  

 
 

(210) KS/M/ 2022/327 

(220) 25/02/2022 

(731) COCO TEXTILE SH.P.K 

rr "Tirana" nr.23, Gjakovë, KS 

(591) Kuqe, bardhë 

(740)  Liridon Bicurri Rr. “Ymer Prizreni” 

nr.13, Gjakovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Gabardina, veshje, xhaketa, fanella, rroba te thurrura, kaminoshe, fanella sportive, 

pantollona xhinse, bluza, mbathje/veshje te brendshme, uniforma  
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(210) KS/M/ 2022/328 

(220) 25/02/2022 

(731) CREATIVE SH.P.K 

rr "Fehmi Agani" nr.70, Gjakovë, KS 

(591) Zi, hiri, bardhë, kuq 

(740)  Liridon Bicurri Rr. “Ymer Prizreni” 

nr.13, Gjakovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  gabardina, veshje, xhaketa, fanella, rroba te thurura, kominoshe, fanella sportive, 

pantollona, bluza, mbathje/veshje te brendshme, uniforma  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/329 

(220) 25/02/2022 

(300) 018544066  31/08/2021  EU 

(731) PEPCO POLAND sp. z o.o. 

ul. Strzeszynska 73A, Poznan, 60-479, 

Poland, PL 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Çanta; Çanta për sport; Çanta shpine; Pako sportive; Çanta  këpucësh; Çanta me 

mbyllje me anë te litarëve tërheqës; Kuleta xhepi  

21   Shishet sporti bosh për shitje;Gota vakumi;shishe izoluese;Shishe vakume për mbajtjen 

e ushqimit;Ene  kuzhine prej llamarine;Shishe uji;Kontejnerë për ruajtjen e ushqimit;Kuti 

dreke  

24  Peshqir prej tekstili  

25  Këpucë;Veshje sportive;Çorape sportive;Dollakë [pantallona];Pantallona;Pantallona të 

shkurtra;Funde;Këmisha;fanella të sipërme;Xhaketa me shirita;Bluza;Xhaketa për veshje 

rasti;Jelek;Xhup;Pulovër;Kapele me thurje;shalle rreth qafe;Shami koke[shami];Doreza 

[veshje];dorashka pa gishta;Kostume banje;Te brendshme të shkurta;shirita koke 

[veshje];Shiritat e djerse;Shirita të gjerë djerse për kyçin e dorës;Millineri(kapele me tufa 

për femra);Të brendshme që absorbojnë djersën;Rripa [veshje];Kapele me strehë;maica te 

sipërme me litar.  

27  Dyshekë joga; Dyshekë gjimnastikor.  

28  Ushtrime me pesha; Aparate ushtruese për formimin e trupit(Body-building); Pajisje ne 

formë sustave për ushtrime  gjoksi [ushtruese]; Pajisje sportive; Pajisje noti; Artikuj 

gjimnastikor dhe sportiv; Mbulesa (në formueses -) për artikuj sportiv; Këllëf te përshtatura 

për artikuj sportiv. 
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(210) KS/M/ 2022/330 

(220) 28/02/2022 

(731) Lial – Dega në Kosovë Komogllavë, 

Magjistralja Ferizaj-Prishtinë, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

(540)  LIAL 

 

 
     

 

(511) 11  Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; ngrohës akuariumi; llamba uji; skara; pajisje dhe 

instalime për banjo; ngrohës për banjo; ngrohës shtrati; aparate për ftohje lëngjesh; drita 

biçiklete; batanije elektrike për ngrohje; bojlerë; përkatësisht për ngrohje dhe bojlerë uji; 

tostera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës kafeje; 

pjekës kafeje; kontejnerë frigoriferikë; soba; aparate dhe instalime gatimi; enë gatimi 

elektrike; instalime ftohëse për lëngje dhe ujë; instalime ajrimi për duhanin; jastëk ngrohje 

(vata); rregullues rryme (ngrohës); friteza elektrike të thella; aparate dezinfektues; bombola 

spërkatëse dezinfektuese për tualete; aparate distilimi; tharrëse flokësh; filtra për ujë të 

pijshëm; aparate tharjeje për tagji dhe foragjere; llamba elektrike; fenerë Kinezë; freskuese 

(ajër-kondicionues); freskuese elektrike; ngrohës (elektrikë) për shishe të ushqyeri; 

instalime për ujë me presion; burime dekorative; ngrirës; pjekës frutash; ndezës gazi; pllaka 

metalike për pjekje ushqimi; aparate pjekjeje; aparate tharrës dore për pastrim dhomash; 

pajisje për dush me ajër të nxehtë; furra me ajër të nxehtë; pjata ngrohëse; shishe për ujë të 

nxehtë; numra ndriçues për shtëpi; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 

prozhektorë; llamba të mbuluara; llamba oxhaqesh; llamba qelqi; llamba glob; llamba 

reflektore; abazhurë; llamba; mbajtëse abazhuri; fenerë për ndriçim; tharëse elektrike 

lavanderie; poça; ndriçuesa; furra me mikrovalë; instalime ftohjeje për qumështin; mikser 

rubinetash për tubacionet e ujit; pjata-ngrohës; projektorë të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; 

tenxhere elektrike për gatim me presion; enë uji me presion; radiatorë elektrikë; kabina 

frigoriferike; dhoma frigoriferike; pjekës; aparate pjekjeje (enë gatimi); pajisje për pjekje; 

pajisje për pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë për përdorim në grilat e 

barbekjusë; llamba sigurie; kabina dushi; dushe; lavamanë për larje me dorë; priza për 

dritat elektrike; kolektorë diellorë (për ngrohje); tualete; ulëse për tualet; kapakë tualeti; 

tualete portative; urinuese; hekura elektrikë për pjekje; tiganë ngrohës; lavamanë; ngrohës 

uji; aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; sterilizues uji; pastrues elektrikë të ajrit; 

pajisje anti-verbuese për autoveturat (pajisje dritash); pajisje anti-shkëlqyese për automjetet 

(pajisje dritash); llamba me hark; autoklava (soba elektrike me presion); tuba banjoje; 

pajisje mbrojtëse të projektuara për instalime ndriçimi; shpërndarës drite; ndezës me fërkim 

për ndezjen e gazit; drita për mjetet motorike; drita për automjete; soba; soba (aparate 

ngrohëse); gatuese orizi; aspiratorë për kuzhinat; perde dushi; instalime dushi; aparate për 

rrezitje; makineri për bërjen e bukës; bukë-thekëse; batanije elektrike; jo për qëllime 

mjekësore; aparate për ushqimet organike dehidratuese; pajisje shkrirëse; ngrohëse; 

kondicionerë; aparate për shkrirjen e dritareve për automjete; reflektorë për automjete; 
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fenerë për automjete; priza për dritat elektrike; filtra (pjesë instalimesh shtëpiake ose 

industriale); ngohëse këmbësh (elektrike ose jo-elektrike); flakëdhënës gazi; bojlerë gazi; 

llamba me gaz; aparate për përpunimin e gazit; aparate me avull për fytyrën (sauna); llamba 

për ndriçim; ngrohës uji; elementë ngrohës; kupa radiatori; radiatorë ngrohës; pajisje 

elektrike për të bërë kos; vende për të bërë zjarr në shtëpi; lagështues për radiatorët e 

ngrohjes qëndrore; freskuese elektrike për përdorim personal; instalime sauna për banjë; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;   

12  Automjete tokësore dhe pjesë e pajisje për to; gjegjësisht pjesë strukturore dhe 

komponentë të ingranazheve në natyrën e motorëve elektrik; kuti të shpejtësive dhe 

boshteve; shasi të automjeteve motorike; rrjete të valixheve për automjete; mbulesa të 

përshtatura për automjete; zingjirë kundër rrëshqitjes për automjete; arnë për riparimin e 

gomave të automjeteve; pompa për fryrje të gomave të automjeteve; zbukurime të 

brendësisë së automjeteve; veshje të brendësisë së automjeteve; brendësi të përshtatura më 

lëkurë për automjete; korniza për tabela regjistrimi; mbajtëse për tabela regjistrimi; tapiceri 

për automjete; automjete elektrike tokësore; pjesë për automjete elektrike, gjegjësisht 

motorë; pjesë për automjete elektrike, gjegjësisht pasqyra retrovizore, fshesa të xhamit të 

përparmë dhe dera të pasme; automjete me përformansë të lartë plotësisht me bateri 

elektrike; ulëse të automjeteve; qendra të rrotave të automjeteve; rrota të automjeteve; 

tapiceri, mbulesa të përshtatura për automjete; timona për automjete; motorë për automjete 

tokësore; raft tavani, amortizatorë, susta, shkopinj stabilizues, dhe varëse, të gjitha për 

automjete; panele zbukurimi për shasi të automjeteve; kaliper të frenave për automjete 

tokësore; mbulesa të përshtatura të ulëse për automjete; piedestale të motorëve për 

automjete; mbështjellëse automjetesh vinil të para-dizajnuara dhe të përshtatura posaçërisht 

për automjete; pjesë automjetesh, gjegjësisht zorrë të drejtimit të energjisë; simbole për 

automjete; jastëk për ulëse të automjeteve; montime të nyjave të rrovave të automjeteve; 

bartëse të skijave për automjete; pasqyre për automjete, gjegjësisht retrovizore; ingranazhe 

për ecje mbrapa për automjete tokësore; grepa të dizajnuar posaçërisht për përdorim në 

automjete për të mbajtur aksesorë të automjeteve; xhama të përparmë të automjeteve; 

pajisje kundër vjedhjeve për automjete; goma për automjete; tuba të gomave për automjete; 

inflator të gomave; pjesë plastike për automjete, gjegjësisht zbukurime dhe mbrojtëse 

plastike të nxjerrura për pjesë të jashtme dhe brendshme të automjeteve; automjete 

tokësore, gjegjësisht vetura elektrike, kamionë dhe xhipa; mbulesa gjysëm të përshtatura 

për automjete; kompresorë ajri për frena të automjeteve tokësore; cilindra të ajrit për frena 

të automjeteve tokësore; kofano të automjeteve; shasi për automjete motorike; mbrojtëse të 

ulësve të automjeteve; pjëse riparimi strukturore për kamionë dhe automjete tjera motorike; 

mekanizma të ingranazheve të automjeteve që përbëhen nga friksioni, transmisioni, boshti i 

makinës, dhe diferenciali; mbulesat e epërme të transmisionit për automjete tokësore; 

pllaka instalimi të transmisionit për automjete tokësore; kuti transmisioni për automjete 

tokësore; shufër tërheqëse për automjete; kapak kundër baltës për automjete; shkallë për 

bashkëlidhje në automjete tokësore; shufra për tërheqje të automjeteve; kapakë të rrotave të 

automjeteve dhe pjesë strukturore për to; automjete për gjitha terrenet (ATV); sensorë për 

automjete tokësore, gjegjësisht, sensorë të çiftit të rrotullimit të energjisë elektrike, që 

shiten si komponentë të sistemit të drejtimit të energjisë; kapak të rrotave të automjeteve; 

kuti të ingranazhë për automjete tokësore; frena për automjete; shasi të automjeteve; 

transmisione për automjete tokësore; pjesë të automjeteve, gjegjësisht xhama kundër diellit 
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për xhamin e përparmë; pjesë të automjeteve, gjegjësisht ballike kundër diellit; pjesë të 

automjeteve, gjegjësisht degëve të rrotave që sillen bosh; pjesë të automjeteve, gjegjësisht 

nyje të sferave; pjesë të automjeteve, gjegjësisht traversë varëse; pjesë të automjeteve, 

gjegjësisht nyje lidhëse të shpejtësisë konstante; ndalesa të valvulave për goma të 

automjeteve; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht diferenciale; mburoja të kofanos si 

pjesë strukturore të automjeteve; boshte të makinave për automjete tokësore; linja të 

frenave për automjete; cilindër frenash për automjete tokësore; kaliperë frenash për 

automjete tokësore; pjesë varëse për automjete tokësore, gjegjëisht fletë të sustave; pjesë 

suspensioni për automjete tokësore, gjegjësisht susta me spirale; fshesa të xhamit të 

përparmë për automjete; qarqe hidraulike për automjete; pjesë suspensioni për automjete 

tokësore, gjegjësisht barazues; veshje të brendshme të përshtatura me lëkurë për automjete; 

shtresa të disqeve frenuese për automjete; mbajtëse të gotave për përdorim në automjete; 

transmisione për automjete tokësore dhe pjesë zëvëndësimi të tyre; rripa për transmisione 

për automjete tokësore; sisteme suspensioni për automjete tokësore; kushineta të rrotave 

për automjete tokësore; dritare xhami për automjete; alarme kundër vjedhjes për automjete; 

harduer frenash për automjete; rafte të bicikletave për automjete; komplete të portbagazhit 

të boshtit për përdorim me automjete tokësore; kushineta të bushtit për automjete tokësore; 

disqe frenash për automjete tokësore; kontejnerë që vendosen në rafte tavani për automjete 

tokësore; automjete të shërbimeve sportive; jastëk ajri (airbag) për automjete; dritare të 

automjeteve; rripa të sigurisë për përdorim në automjete; valvula për goma të automjeteve; 

sirena për automjete; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht rripa transmisioni; friksione 

për automjete tokësore; mbulesa të përshtatura për vetura dhe kamione për qëllime të 

mbrojtjes nga moti dhe elementet; shtrënguese të kokës për automjete; jastëk ajri që fryhen 

Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 30 për përdorim në automjete për 

parandalimin e lëndimeve gjatë ndeshjeve; zingjirë të vozitjes për automjete tokësore; 

aksesorë e pjesë reserve për automobila, gjegjësisht çanta organizimi për vetura, rrjeta dhe 

tabake që janë posaçërisht të përshtatur për përdorim në automjete; rripa të sigurisë për 

ulëse të automjeteve; rrjeta të valixheve për automjete; shtresa frenash për automjete 

tokësore; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht boshte; pjesë të automjeteve tokësore, 

gjegjësisht ingranazhe; pjesë metali për automjete, gjegjësisht veshje dekorative nga metali 

për pjesë të brendshme dhe jashtme të automjeteve; automjete elektrike, gjegjësisht vetura, 

kamione dhe xhipa; biçikleta; alarme të paralajmërimit për ecje mbrapsht për automjete; 

disqe të rrotave për automjete; dry eletrik për automjete motorike; sisteme të alarmit për 

automjete motorike; njësi drejtimi për automjete tokësore dhe pjesë për to; spojlerë për 

automjete; pjesë për këmbë në anën e jashtme të automjeteve; jastëk ajri (airbag); 

amortizatorë për automjete; parakolp për automobila; rafte tavani të automjeteve për 

ngarkesa si dhe bartëse të valixheve; mbulesa të përshtatura të automjeteve; pjesë të 

automjeteve tokësore, gjegjësisht pjesë për këmbë; pjesë të automjeteve tokësore, 

gjegjësisht mburoja kundër baltës; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht parafango; 

pjesë të automjeteve, gjegjësisht amortizatorë; dyer për automjete; leva për sinjale të 

kthesave për automjete; mbulesa të kapakut të benzinës për automjete tokësore; kapak të 

pllakave të regjistrimit për automjete; panele të dyerve për automjete.”  

28  Lojëra; aparate për video lojëra; automatike apo me operim monedhash; Borë artificiale 

për pemën e krishtlindjeve; maska karnevalesh; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; zbukurime 

për pemët e Krishtlindjeve; stolitë e festave; lojëra tavoline; çanta të dizajnuara posaçërisht 

për sende sportive; Pemët e Krishtlindjeve nga materiali sintetik; shkop të bilardos; gota për 
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zare; shigjeta; çanta golfi me ose pa rrota; doreza golfi; patina akulli; patina për rrota; vela; 

maska teatrore; kapele për festa nga letra; globet e dëborës; këpucë dëbore; Biçikleta 

stërvitëse rezistuese; , ergometra, makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit për 

ushtrime fizike [jo për qëllime mjekësore]; lodra dhe lojëra; elemente ndërtimi për lojra dhe 

punimi i maketave (në formë të kompleteve ndërtimore dhe kutive ndërtimore të cilat 

përmbajnë elementet ndërtimore të cekura) për automjete tokësore, ujore dhe ajrore, anijeve 

kozmike, stacioneve kozmike dhe elementeve të tjera teknologjike me përmasa të mëdhe 

dhe figurave të vogla; maketa të gatshme sikur imitacione të ndërtesave, automjete të 

mëdha dhe figura të vogla; kuarte tematike të cilat përbëhen prej figurave të vogla, imitimi i 

njerëzve, Pajisje metalike (në formë eliptike) për stërvitje; Hallka rrethore për thasët për 

goditje; Dorëza rrotulluese për të bërë pompa; Aparate për ndërtim të trupit [ushtrime]; 

Aparate për tonifikim të trupit; Aparat për toner për trupin [ushtrim]; kafshëve dhe 

ndërtesave; Artikuj të letrës për argëtim; Zgjerues të gjoksit [pajisje spirale metalike dhe jo 

vetëm për ushtrime]; Pesha për këmbë për përdorim atletik; kukulla; shtrat për kukulla, 

rroba për kukulla; shtëpi për kukulla; domino; Kuti me rerë; Hulaja; Shtroja për lozje për 

foshnje; Modele lodrash (makete); jete shpërthyese; Makete automjetesh; mbajtese 

qirinjesh për bredha; Makina argëtuese; topa të madhësive të ndryshme për argëtim; doreza 

boksi; blloqe ndërtimi (lodra); lojëra me letra; lojëra shahu, lojëra nga letra; tavolina 

biliardo me operim monedhash; kontrollerë për video lojëra; paisje sportive për meshkuj; 

klikerë; aparate paintballi; topa paintballi; balonë për party; makina me telefomandë; 

rollerë; skuterë (lodra), skija; snowbordë; arushë lodra; pishina për fëmijë; robotë lodër; 

pistoleta lodër; makina (lodër); trampoline; rrypë për peshëngritje; lojëra me zile; shtëpi 

lodre për fëmijë; tenda; shkopa hokeji; artikuj dhe pajisje sportive; platormë e hapave 

aerobikë; makina e hapave aurobikë; pesha për ushtrime; mbështetëse për makinat e 

vrapimit; aparate për stërvitje sportive; stola për tu ulur; rrotulla ushtrimi; paisjet e 

ushtrimeve (manual), ushtrues manual të këmbëve; dorëa për të bërë pompa; Pesha të vogla 

me dorëza në formë kupe; Aparat për stërvitjen e trupit [ushtrime]; Tavolina përmbysëse; 

Doreza dore për ngritje të peshave; Shtanga dore [për ngritje të peshave]; Shtangëza për 

ngritje të peshave; Unaza përforcuese për përforcim të duarve; Mbështjellëse dore për 

përdorim sportiv; Unaza që operohen me dorë për ushtrime të rezistencës në pjesën e 

poshtme dhe të sipërme të trupit; Pajisje për gjimnastikë; doreza ndihmëse për artikuj 

sportivë; Makineri që përfshijnë pesha për përdorim në ushtrime fizike; Rripa për ngritje 

peshe [artikuj sportivë]; Aparate për arritjen e fitnesit fizik [për përdorim jo-mjekësor]; 

Makineri për ushtrime fizike; Shirita ushtrimesh; Aparate për palestër të brendshme; 

Biçikleta të palëvizshme për stërvitje; Pesha të këmbëve për ushtrime; Pesha të këmbëve 

[artikuj sportiv]; Pajisje për ushtrim të barkut; Stola për ngritjen e peshave; Stola për 

përdorim gjimnastikor; Stola për përdorim sportiv; Rrotulla të barkut për qëllime fitnesi; 

Topa për stërvitje të goditjes me grusht të fiksuar në dysheme; Pajisje për stërvitjen e trupit 

për ndërtim të forcës; Pajisje për stërvitje cross fitnesi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/331 

(220) 28/02/2022 

(731) Lial – Dega në Kosovë Komogllavë, 

Magjistralja Ferizaj-Prishtinë, KS 

(526)  

(540)   
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(591) E Portokallët,  E Verdhë, E Bardhë 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

     

 

(511) 11  Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; ngrohës akuariumi; llamba uji; skara; pajisje dhe 

instalime për banjo; ngrohës për banjo; ngrohës shtrati; aparate për ftohje lëngjesh; drita 

biçiklete; batanije elektrike për ngrohje; bojlerë; përkatësisht për ngrohje dhe bojlerë uji; 

tostera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës kafeje; 

pjekës kafeje; kontejnerë frigoriferikë; soba; aparate dhe instalime gatimi; enë gatimi 

elektrike; instalime ftohëse për lëngje dhe ujë; instalime ajrimi për duhanin; jastëk ngrohje 

(vata); rregullues rryme (ngrohës); friteza elektrike të thella; aparate dezinfektues; bombola 

spërkatëse dezinfektuese për tualete; aparate distilimi; tharrëse flokësh; filtra për ujë të 

pijshëm; aparate tharjeje për tagji dhe foragjere; llamba elektrike; fenerë Kinezë; freskuese 

(ajër-kondicionues); freskuese elektrike; ngrohës (elektrikë) për shishe të ushqyeri; 

instalime për ujë me presion; burime dekorative; ngrirës; pjekës frutash; ndezës gazi; pllaka 

metalike për pjekje ushqimi; aparate pjekjeje; aparate tharrës dore për pastrim dhomash; 

pajisje për dush me ajër të nxehtë; furra me ajër të nxehtë; pjata ngrohëse; shishe për ujë të 

nxehtë; numra ndriçues për shtëpi; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 

prozhektorë; llamba të mbuluara; llamba oxhaqesh; llamba qelqi; llamba glob; llamba 

reflektore; abazhurë; llamba; mbajtëse abazhuri; fenerë për ndriçim; tharëse elektrike 

lavanderie; poça; ndriçuesa; furra me mikrovalë; instalime ftohjeje për qumështin; mikser 

rubinetash për tubacionet e ujit; pjata-ngrohës; projektorë të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; 

tenxhere elektrike për gatim me presion; enë uji me presion; radiatorë elektrikë; kabina 

frigoriferike; dhoma frigoriferike; pjekës; aparate pjekjeje (enë gatimi); pajisje për pjekje; 

pajisje për pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë për përdorim në grilat e 

barbekjusë; llamba sigurie; kabina dushi; dushe; lavamanë për larje me dorë; priza për 

dritat elektrike; kolektorë diellorë (për ngrohje); tualete; ulëse për tualet; kapakë tualeti; 

tualete portative; urinuese; hekura elektrikë për pjekje; tiganë ngrohës; lavamanë; ngrohës 

uji; aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; sterilizues uji; pastrues elektrikë të ajrit; 

pajisje anti-verbuese për autoveturat (pajisje dritash); pajisje anti-shkëlqyese për automjetet 

(pajisje dritash); llamba me hark; autoklava (soba elektrike me presion); tuba banjoje; 

pajisje mbrojtëse të projektuara për instalime ndriçimi; shpërndarës drite; ndezës me fërkim 

për ndezjen e gazit; drita për mjetet motorike; drita për automjete; soba; soba (aparate 

ngrohëse); gatuese orizi; aspiratorë për kuzhinat; perde dushi; instalime dushi; aparate për 

rrezitje; makineri për bërjen e bukës; bukë-thekëse; batanije elektrike; jo për qëllime 

mjekësore; aparate për ushqimet organike dehidratuese; pajisje shkrirëse; ngrohëse; 

kondicionerë; aparate për shkrirjen e dritareve për automjete; reflektorë për automjete; 

fenerë për automjete; priza për dritat elektrike; filtra (pjesë instalimesh shtëpiake ose 

industriale); ngohëse këmbësh (elektrike ose jo-elektrike); flakëdhënës gazi; bojlerë gazi; 

llamba me gaz; aparate për përpunimin e gazit; aparate me avull për fytyrën (sauna); llamba 

për ndriçim; ngrohës uji; elementë ngrohës; kupa radiatori; radiatorë ngrohës; pajisje 

elektrike për të bërë kos; vende për të bërë zjarr në shtëpi; lagështues për radiatorët e 
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ngrohjes qëndrore; freskuese elektrike për përdorim personal; instalime sauna për banjë; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;   

12  Automjete tokësore dhe pjesë e pajisje për to; gjegjësisht pjesë strukturore dhe 

komponentë të ingranazheve në natyrën e motorëve elektrik; kuti të shpejtësive dhe 

boshteve; shasi të automjeteve motorike; rrjete të valixheve për automjete; mbulesa të 

përshtatura për automjete; zingjirë kundër rrëshqitjes për automjete; arnë për riparimin e 

gomave të automjeteve; pompa për fryrje të gomave të automjeteve; zbukurime të 

brendësisë së automjeteve; veshje të brendësisë së automjeteve; brendësi të përshtatura më 

lëkurë për automjete; korniza për tabela regjistrimi; mbajtëse për tabela regjistrimi; tapiceri 

për automjete; automjete elektrike tokësore; pjesë për automjete elektrike, gjegjësisht 

motorë; pjesë për automjete elektrike, gjegjësisht pasqyra retrovizore, fshesa të xhamit të 

përparmë dhe dera të pasme; automjete me përformansë të lartë plotësisht me bateri 

elektrike; ulëse të automjeteve; qendra të rrotave të automjeteve; rrota të automjeteve; 

tapiceri, mbulesa të përshtatura për automjete; timona për automjete; motorë për automjete 

tokësore; raft tavani, amortizatorë, susta, shkopinj stabilizues, dhe varëse, të gjitha për 

automjete; panele zbukurimi për shasi të automjeteve; kaliper të frenave për automjete 

tokësore; mbulesa të përshtatura të ulëse për automjete; piedestale të motorëve për 

automjete; mbështjellëse automjetesh vinil të para-dizajnuara dhe të përshtatura posaçërisht 

për automjete; pjesë automjetesh, gjegjësisht zorrë të drejtimit të energjisë; simbole për 

automjete; jastëk për ulëse të automjeteve; montime të nyjave të rrovave të automjeteve; 

bartëse të skijave për automjete; pasqyre për automjete, gjegjësisht retrovizore; ingranazhe 

për ecje mbrapa për automjete tokësore; grepa të dizajnuar posaçërisht për përdorim në 

automjete për të mbajtur aksesorë të automjeteve; xhama të përparmë të automjeteve; 

pajisje kundër vjedhjeve për automjete; goma për automjete; tuba të gomave për automjete; 

inflator të gomave; pjesë plastike për automjete, gjegjësisht zbukurime dhe mbrojtëse 

plastike të nxjerrura për pjesë të jashtme dhe brendshme të automjeteve; automjete 

tokësore, gjegjësisht vetura elektrike, kamionë dhe xhipa; mbulesa gjysëm të përshtatura 

për automjete; kompresorë ajri për frena të automjeteve tokësore; cilindra të ajrit për frena 

të automjeteve tokësore; kofano të automjeteve; shasi për automjete motorike; mbrojtëse të 

ulësve të automjeteve; pjëse riparimi strukturore për kamionë dhe automjete tjera motorike; 

mekanizma të ingranazheve të automjeteve që përbëhen nga friksioni, transmisioni, boshti i 

makinës, dhe diferenciali; mbulesat e epërme të transmisionit për automjete tokësore; 

pllaka instalimi të transmisionit për automjete tokësore; kuti transmisioni për automjete 

tokësore; shufër tërheqëse për automjete; kapak kundër baltës për automjete; shkallë për 

bashkëlidhje në automjete tokësore; shufra për tërheqje të automjeteve; kapakë të rrotave të 

automjeteve dhe pjesë strukturore për to; automjete për gjitha terrenet (ATV); sensorë për 

automjete tokësore, gjegjësisht, sensorë të çiftit të rrotullimit të energjisë elektrike, që 

shiten si komponentë të sistemit të drejtimit të energjisë; kapak të rrotave të automjeteve; 

kuti të ingranazhë për automjete tokësore; frena për automjete; shasi të automjeteve; 

transmisione për automjete tokësore; pjesë të automjeteve, gjegjësisht xhama kundër diellit 

për xhamin e përparmë; pjesë të automjeteve, gjegjësisht ballike kundër diellit; pjesë të 

automjeteve, gjegjësisht degëve të rrotave që sillen bosh; pjesë të automjeteve, gjegjësisht 

nyje të sferave; pjesë të automjeteve, gjegjësisht traversë varëse; pjesë të automjeteve, 

gjegjësisht nyje lidhëse të shpejtësisë konstante; ndalesa të valvulave për goma të 

automjeteve; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht diferenciale; mburoja të kofanos si 
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pjesë strukturore të automjeteve; boshte të makinave për automjete tokësore; linja të 

frenave për automjete; cilindër frenash për automjete tokësore; kaliperë frenash për 

automjete tokësore; pjesë varëse për automjete tokësore, gjegjëisht fletë të sustave; pjesë 

suspensioni për automjete tokësore, gjegjësisht susta me spirale; fshesa të xhamit të 

përparmë për automjete; qarqe hidraulike për automjete; pjesë suspensioni për automjete 

tokësore, gjegjësisht barazues; veshje të brendshme të përshtatura me lëkurë për automjete; 

shtresa të disqeve frenuese për automjete; mbajtëse të gotave për përdorim në automjete; 

transmisione për automjete tokësore dhe pjesë zëvëndësimi të tyre; rripa për transmisione 

për automjete tokësore; sisteme suspensioni për automjete tokësore; kushineta të rrotave 

për automjete tokësore; dritare xhami për automjete; alarme kundër vjedhjes për automjete; 

harduer frenash për automjete; rafte të bicikletave për automjete; komplete të portbagazhit 

të boshtit për përdorim me automjete tokësore; kushineta të bushtit për automjete tokësore; 

disqe frenash për automjete tokësore; kontejnerë që vendosen në rafte tavani për automjete 

tokësore; automjete të shërbimeve sportive; jastëk ajri (airbag) për automjete; dritare të 

automjeteve; rripa të sigurisë për përdorim në automjete; valvula për goma të automjeteve; 

sirena për automjete; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht rripa transmisioni; friksione 

për automjete tokësore; mbulesa të përshtatura për vetura dhe kamione për qëllime të 

mbrojtjes nga moti dhe elementet; shtrënguese të kokës për automjete; jastëk ajri që fryhen 

Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 30 për përdorim në automjete për 

parandalimin e lëndimeve gjatë ndeshjeve; zingjirë të vozitjes për automjete tokësore; 

aksesorë e pjesë reserve për automobila, gjegjësisht çanta organizimi për vetura, rrjeta dhe 

tabake që janë posaçërisht të përshtatur për përdorim në automjete; rripa të sigurisë për 

ulëse të automjeteve; rrjeta të valixheve për automjete; shtresa frenash për automjete 

tokësore; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht boshte; pjesë të automjeteve tokësore, 

gjegjësisht ingranazhe; pjesë metali për automjete, gjegjësisht veshje dekorative nga metali 

për pjesë të brendshme dhe jashtme të automjeteve; automjete elektrike, gjegjësisht vetura, 

kamione dhe xhipa; biçikleta; alarme të paralajmërimit për ecje mbrapsht për automjete; 

disqe të rrotave për automjete; dry eletrik për automjete motorike; sisteme të alarmit për 

automjete motorike; njësi drejtimi për automjete tokësore dhe pjesë për to; spojlerë për 

automjete; pjesë për këmbë në anën e jashtme të automjeteve; jastëk ajri (airbag); 

amortizatorë për automjete; parakolp për automobila; rafte tavani të automjeteve për 

ngarkesa si dhe bartëse të valixheve; mbulesa të përshtatura të automjeteve; pjesë të 

automjeteve tokësore, gjegjësisht pjesë për këmbë; pjesë të automjeteve tokësore, 

gjegjësisht mburoja kundër baltës; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht parafango; 

pjesë të automjeteve, gjegjësisht amortizatorë; dyer për automjete; leva për sinjale të 

kthesave për automjete; mbulesa të kapakut të benzinës për automjete tokësore; kapak të 

pllakave të regjistrimit për automjete; panele të dyerve për automjete.”  

28  Lojëra; aparate për video lojëra; automatike apo me operim monedhash; Borë artificiale 

për pemën e krishtlindjeve; maska karnevalesh; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; zbukurime 

për pemët e Krishtlindjeve; stolitë e festave; lojëra tavoline; çanta të dizajnuara posaçërisht 

për sende sportive; Pemët e Krishtlindjeve nga materiali sintetik; shkop të bilardos; gota për 

zare; shigjeta; çanta golfi me ose pa rrota; doreza golfi; patina akulli; patina për rrota; vela; 

maska teatrore; kapele për festa nga letra; globet e dëborës; këpucë dëbore; Biçikleta 

stërvitëse rezistuese; , ergometra, makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit për 

ushtrime fizike [jo për qëllime mjekësore]; lodra dhe lojëra; elemente ndërtimi për lojra dhe 

punimi i maketave (në formë të kompleteve ndërtimore dhe kutive ndërtimore të cilat 
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përmbajnë elementet ndërtimore të cekura) për automjete tokësore, ujore dhe ajrore, anijeve 

kozmike, stacioneve kozmike dhe elementeve të tjera teknologjike me përmasa të mëdhe 

dhe figurave të vogla; maketa të gatshme sikur imitacione të ndërtesave, automjete të 

mëdha dhe figura të vogla; kuarte tematike të cilat përbëhen prej figurave të vogla, imitimi i 

njerëzve, Pajisje metalike (në formë eliptike) për stërvitje; Hallka rrethore për thasët për 

goditje; Dorëza rrotulluese për të bërë pompa; Aparate për ndërtim të trupit [ushtrime]; 

Aparate për tonifikim të trupit; Aparat për toner për trupin [ushtrim]; kafshëve dhe 

ndërtesave; Artikuj të letrës për argëtim; Zgjerues të gjoksit [pajisje spirale metalike dhe jo 

vetëm për ushtrime]; Pesha për këmbë për përdorim atletik; kukulla; shtrat për kukulla, 

rroba për kukulla; shtëpi për kukulla; domino; Kuti me rerë; Hulaja; Shtroja për lozje për 

foshnje; Modele lodrash (makete); jete shpërthyese; Makete automjetesh; mbajtese 

qirinjesh për bredha; Makina argëtuese; topa të madhësive të ndryshme për argëtim; doreza 

boksi; blloqe ndërtimi (lodra); lojëra me letra; lojëra shahu, lojëra nga letra; tavolina 

biliardo me operim monedhash; kontrollerë për video lojëra; paisje sportive për meshkuj; 

klikerë; aparate paintballi; topa paintballi; balonë për party; makina me telefomandë; 

rollerë; skuterë (lodra), skija; snowbordë; arushë lodra; pishina për fëmijë; robotë lodër; 

pistoleta lodër; makina (lodër); trampoline; rrypë për peshëngritje; lojëra me zile; shtëpi 

lodre për fëmijë; tenda; shkopa hokeji; artikuj dhe pajisje sportive; platormë e hapave 

aerobikë; makina e hapave aurobikë; pesha për ushtrime; mbështetëse për makinat e 

vrapimit; aparate për stërvitje sportive; stola për tu ulur; rrotulla ushtrimi; paisjet e 

ushtrimeve (manual), ushtrues manual të këmbëve; dorëa për të bërë pompa; Pesha të vogla 

me dorëza në formë kupe; Aparat për stërvitjen e trupit [ushtrime]; Tavolina përmbysëse; 

Doreza dore për ngritje të peshave; Shtanga dore [për ngritje të peshave]; Shtangëza për 

ngritje të peshave; Unaza përforcuese për përforcim të duarve; Mbështjellëse dore për 

përdorim sportiv; Unaza që operohen me dorë për ushtrime të rezistencës në pjesën e 

poshtme dhe të sipërme të trupit; Pajisje për gjimnastikë; doreza ndihmëse për artikuj 

sportivë; Makineri që përfshijnë pesha për përdorim në ushtrime fizike; Rripa për ngritje 

peshe [artikuj sportivë]; Aparate për arritjen e fitnesit fizik [për përdorim jo-mjekësor]; 

Makineri për ushtrime fizike; Shirita ushtrimesh; Aparate për palestër të brendshme; 

Biçikleta të palëvizshme për stërvitje; Pesha të këmbëve për ushtrime; Pesha të këmbëve 

[artikuj sportiv]; Pajisje për ushtrim të barkut; Stola për ngritjen e peshave; Stola për 

përdorim gjimnastikor; Stola për përdorim sportiv; Rrotulla të barkut për qëllime fitnesi; 

Topa për stërvitje të goditjes me grusht të fiksuar në dysheme; Pajisje për stërvitjen e trupit 

për ndërtim të forcës; Pajisje për stërvitje cross fitnesi. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/333 

(220) 01/03/2022 

(731) Fatboy the Original B.V. 

Het Zuiderkruis 3, 5215 MV 's-

Hertogenbosch, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  FATBOY 

 

 
     

 

(511) 20  Mobilje, duke përfshirë në veçanti thasë-kolltuk me kokrra; jastëkë sediljeje dhe 
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pëe të vendosur gjunjët; pasqyra, korniza fotografish; mallra prej druri, tapë, kallam, thurrje 

me kallam, thurje me thupra, bri, kockë, fildish, kockë balene, guaskë, qelibar, perlë 

guackore, shkumë deti/sfungjer dhe zëvendësuesa për të gjitha këto materiale ose te njejta 

prej plastikës, që nuk përfshihen në klasat e tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/334 

(220) 01/03/2022 

(731) Fatboy the Original B.V. Het 

Zuiderkruis 3, 5215 MV 's-Hertogenbosch, 

NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  LAMZAC 

 

 
     

 

(511) 18  Çanta; çanta mbajtëse për të gjitha qëllimet; çanta plazhi; çanta sportive; çanta 

shpine; çanta-karrige për bartjen e fëmijëve dhe foshnjave;  

20  Mobilje; thasë-kolltuk me kokrra; thasë-kolltuk për sallone pritje; thasë-kolltuk me 

kokrra të mbushura me ajër, thasë-kolltuk ndenjieje me fryrje, jastëkë sediljeje ose 

kolltuku, karrige (forme guaske), karrige-krevat, pufe (kolltuk pa mbeshtese) dhe shezlong; 

(shtrat plazhi) nëse janë apo jo portative (te levizshem) dhe jastëkë për kafshët shtëpiake; 

objekte reklamuese me fryrje;  

22  Hamakët (shtrat i varur zakonisht midis dy pemeve ose qe varet ne dy shtylla)  

24  Tekstile dhe produkte tekstili; material plastik dhe prej pëlhure për mbulimin e thasëve-

kolltuk, thasëve-kolltuk te pritjes, jastëkëve me fryrje, jastëkëve, karrigeve, shezlongeve, 

karrigeve-krevat, pufevee stolave, mbulesave te shezlongut; hamakëve, shtretërit (portativ) 

për kafshët shtëpiake; këllëf jastëku dhe mbulesa për jastëk; batanije; mbulesa tavoline, jo 

prej letre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/335 

(220) 01/03/2022 

(731) VGB Trade EOOD 16 Malashevska 

St, 1202 Sofia, Bulgaria, BG 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Panino 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe mish gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, djath, 

gjalpë, kos dhe produkte të tjera qumështi; vajra dhe yndyrna për ushqim  

30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e tyre; oriz, makarona dhe pasta; niseshte dhe sago 

(ind sfungjeror i rrjedhjeve te ndryshme nga palmat, i cili përdoret si ushqim kryesor për 

popujt e disa ishujve); miell dhe preparate nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; 

cokollate; akullore, sherbet dhe akullore të tjera ushqyese; sheqer, mjaltë, shurup i përbërë 
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nga sheqeri i pa kristalizuar; maja, pluhur pjekjeje; kripë, melmesa, erëza, barishte të 

konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akull (ujë i ngrirë).  

31  Produkte të papërpunuara dhe të papërpunuara bujqësore, akuakulturore (mbarësimi, 

rritja dhe korrja e peshqëve, butakëve, algave dhe organizmave tա tjerë në të gjitha llojet e 

mjediseve ujore), hortikulturore dhe pyjore; drithëra dhe fara të përpunuara dhe të 

papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta; bimë dhe lule natyrale; 

llamba botanike ( fidane për mbjellje), fidane dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; 

ushqime dhe pije për kafshë; drithëra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/336 

(220) 01/03/2022 

(731) VELIOR AG c/o Dr. iur. Adrian von 

Segesser, Kapellplatz, 1 6004 Luzern, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  AGILUS 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/337 

(220) 01/03/2022 

(731) N.Sh. BIOHIT Pn. Istog,  KS 

(591) e kaltërt  

(740)  Xhemajl Krasniqi kodra e Diellit, 

Zona e jugut L 9/5 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Tregëtia me pakicë dhe shumicë e artikujve farmaceutik, shitja në dyqane të 

specializuara (barnatore).   

42  Aktivitete tjera që lidhen me sherbime në mjekësi dhe farmaceutikë, të cilat i përkasin 

kësaj klase.  

44  Sherbime të shëndetësore të praktikës së përgjithshme, sherbime fotografimi me X-reze, 

sherbime të lidhura me shëndetin e njeriut, sherbime mjekësore të specializuara, sherbime 

stomatologjike, sherbime përkujdesje infermierike në shtëpi, sherbime përkujdesi në shtëpi 

për të sëmurët mendorë, të shëndetit mendor dhe të abuzimit me substanca narkotike, 

sherbime kujdesi në shtëpitë e të moshuarve dhe persona me nevoja të veçanta, shërbime 

tjera lidhur me shëndetësi dhe farmaceutike të cilat i përkasin klasës 
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(210) KS/M/ 2022/339 

(220) 02/03/2022 

(300) 97049616  28/09/2021  US 

(731) Travere Therapeutics, Inc. 

3611 Valley Centre Drive, Suite 300 

San Diego, California  92130, US 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)  IDNEYO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të veshkave; preparate 

farmaceutike për trajtimin e glomerulosklerozës fokale segmentale (FSGS); preparate 

farmaceutike për trajtimin e nefropatisë imunoglobulinike A (IgAN); preparate 

farmaceutike për trajtimin e sindromës Alport, preparate farmaceutike për trajtimin e 

glomerulonefropatisë; preparate farmaceutike për trajtimin e glomerulonefritit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/340 

(220) 02/03/2022 

(300) 97049618  28/09/2021  US 

(731) Travere Therapeutics, Inc. 

3611 Valley Centre Drive, Suite 300 

San Diego, California  92130, US 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Shaqir Ingrishta 

A11/H 10, Nr. 14 ,10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  KYDGRATA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të veshkave; preparate 

farmaceutike për trajtimin e glomerulosklerozës fokale segmentale (FSGS); preparate 

farmaceutike për trajtimin e nefropatisë imunoglobulinike A (IgAN); preparate 

farmaceutike për trajtimin e sindromës Alport; preparate farmaceutike për trajtimin e 

glomerulonefropatisë; preparate farmaceutike për trajtimin e glomerulonefritit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/341 

(220) 03/03/2022 

(731) DES Real Estate Shpk Njesia 

Bashkiake Nr. 5, Rruga “Ismail Qemali”, 

Pallati 18, Kati 0, Nr. 2, Tirane, Shqiperi, 

AL 

(591) Ngjyra e bardhë; e verdhë; magenta 

(ciklamin) Kodi i ngjyres se verdhe: C:0%, 

M:25%, Y:94%, K:0% 

(540)   
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Kodi i ngjyres magenta (ciklamin): C:15%, 

M:100%, Y:69%, K:5% 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(511) 36  Dhënia me qera e pasurive të paluajtshme; shërbime agjencie për pasuritë e 

paluajtshme; shërbime brokerimi për pasuritë e paluajtshme; vlerësim i pasurive të 

paluajtshme; menaxhimi i pasurive të paluajtshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/342 

(220) 03/03/2022 

(731) Speedo Holdings B.V. Claude 

Debussylaan 24 Amsterdam1082 MD 

Netherlands, NL 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)  SPEEDO 

 

 
     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime lëkure dhe çanta të bëra nga këto materiale; çanta; çanta 

sportive; çanta mbi supe; çanta plazhi; çanta shpine; çanta shpine; çanta pune; mbajtëse; 

kuleta; çantë kuletë; valixhe; mbathje (bagazhe); çanta udhëtimi; çadra; cadra dielli; pjesë 

dhe pajisje për të gjitha produktet e lartpërmendura.  

25  Veshje; veshje për këmbë; veshje koke; rroba banje; veshje sportive; rripa për veshje; 

çorape; pjesë dhe pajisje për të gjitha produktet e lartpërmendura. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/343 

(220) 03/03/2022 

(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

(591) E kaltër e errët, e kaltër e hapur, hiri 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Administrimi i biznesit në programin asistencës së pacientëve për ofrimin e 

barnave me recetë me kosto të reduktuar  

36  Ofrim i informacioneve në lidhje me mbulimin e sigurimin dhe rimbursimit për barnat 

me recetë; administrimi financiar i programit të asistencës së pacientëve për ofrimin e 

barnave me recetë me kosto të reduktuar.  

44  Shërbime mjekësore, përkatësisht, ofrimi i informacioneve edukative në lidhje me vetitë 

diagnostike, profilaktike dhe terapeutike të barnave me recetë dhe trajtimin e sëmundjeve. 
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(210) KS/M/ 2022/347 

(220) 04/03/2022 

(731) MOTİF KUYUMCULUK SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞIRKETI Molla 

Fenari Mah. Kılıççılar Sokak, 53 Eminönü, 

Fatih, İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  ROBERTO BRAVO 

 

 
     

 

(511) 14  Bizhuteri (stoli) imitim bizhuterie;ari; gurë të çmuar dhe bizhuteri (stoli) të bëra 

prej tyre, mansheta; gjilpera (kunjat) kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; 

sahate, orë dhe instrumente kronometrike; kronometra dhe pjesët e tyre; rripa oresh; kupa 

statujash përkujtimore prej metali të çmuar; tespihë (rruzare)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/349 

(220) 07/03/2022 

(731) FRESH-C.O. SH.P.K. Ruzhdi 

Haxhijaj p.n. 30000, Pejë, Kosovë, KS 

(591) Kaltërt mbyllët “teget” – CMYK 

(1F396B) Bardhë – CMYK (FFFFFF) 

(740)  Kenan Katanolli Ruzhdi Haxhijaj p.n 

. Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  përfshin kryesisht preparate për tualetin jo-mjekësor, si dhe preparate pastrimi për 

përdorim në shtëpi dhe mjedise të tjera.  

5  përfshin kryesisht produkte farmaceutike dhe preparate të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare.  

16  përfshin kryesisht letrën, kartonin dhe mallrat e caktuara të bëra nga ato materiale, si 

dhe pajisjet e zyrës.  

24  përfshin kryesisht pëlhura dhe mbulesa prej pëlhure për përdorim shtëpiak. 
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(210) KS/M/ 2022/350 

(220) 07/03/2022 

(731) FRESH-C.O. SH.P.K. 

Ruzhdi Haxhijaj p.n. 30000, Pejë, Kosovë, 

KS 

(591) Verdhë - CMYK (FCEA00)  

Bardhë – CMYK (FFFFFF) 

(740)  Kenan Katanolli Ruzhdi Haxhijaj p.n 

. Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  përfshin kryesisht preparate për tualetin jo-mjekësor, si dhe preparate pastrimi për 

përdorim në shtëpi dhe mjedise të tjera.  

5  përfshin kryesisht produkte farmaceutike dhe preparate të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare.  

16  përfshin kryesisht letrën, kartonin dhe mallrat e caktuara të bëra nga ato materiale, si 

dhe pajisjet e zyrës.  

24  përfshin kryesisht pëlhura dhe mbulesa prej pëlhure për përdorim shtëpiak. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/352 

(220) 07/03/2022 

(731) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. 

KG August-Horch-Straße 23, 56751 Polch, 

Germany, DE 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  GRIESSON 

 

 

 
     

 

(511) 30  Bukë; pastë; ëmbëlsira/ëmbëltore [confectionery]; uafëls [waffles]; uafers 

[wafers]; biskota; biskota [cookies]; biskota të kripura [crackers]; biskota me erëza dhe të 

kripura [savory and salted biscuits]; biskota me shije djathi; produkte të drithërave për 

ushqim të prodhuara me shtrydhje; ushqim i lehtë me bazë drithëra; shufra [bars] 

ushqimore me bazë drithëra; shufra [bars] drithërash; shufra [bars] energjie; ëmbëlsira; 

çokollatë; ëmbëlsirat e bëra me sheqer. 
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(210) KS/M/ 2022/353 

(220) 07/03/2022 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; administrim biznesi; menaxhim biznesi; shpërndarja e çështjeve 

reklamuese; publikimi i teksteve publicitare; receta reklamimi për gatim përmes të gjitha 

llojeve të mediave; postimi i recetave ushqimore në një faqe interneti; demonstrim i 

mallrave për receta ushqimore; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të 

shitjes me pakicë; përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; ofrimi i 

informacionit dhe këshillave komerciale për konsumatorët.  

38  Ofrimi i forumeve online; forume për ndarjen e recetave për gatim; drejtimi i blogut  

41  Shërbime arsimore; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; 

organizimi i garave dhe kurseve për gatim; botimi i teksteve të kuzhinës, teksteve për jetesë 

dhe ushqim të shëndetshëm, argëtim dhe udhëtim, receta ushqimore; organizimi dhe 

realizimi i punëtorive [trajnimeve] për gatim; prodhimi dhe organizimi i emisioneve të 

gatimit; publikimi online i e-librave dhe revistave të recetave ushqimore; ofrimi i 

publikimeve elektronike online, qe nuk mund të shkarkohen; ofrimi i fotove dhe videove të 

gatimit në internet, jo të shkarkueshme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/354 

(220) 07/03/2022 

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

Strasse 4, 86690 Mertingen, Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Finezja 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht, produkte të qumështit, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i 

fermentuar, dhallë;kos (jogurt), kos (jogurt) frutash, pije jogurti, jogurt nga çokollata ose 

me kakao;pije qumështi të përzier joalkoolike, kefir, krem(mazë), djathë gjizë, djathë gjizë 

me fruta dhe barishte;ëmbëlsirat e bëra kryesisht nga qumështi, që përmbajnë aromatizues 

me xhelatinë dhe/ose niseshte si agjentë lidhës;gjalpë;djath dhe pergatitje djathi;qumësht 

dhe hirrë pluhur si produkte ushqimore, me ose pa aditivë;lyrës (me përmbajtje 

yndyre);qumësht i tundur;hirrë (kumsht)  

30  Pudinga, akull ushqimor, pluhur për akullore; produkte buke dhe pasta me jetëgjatësi, 

veçanërisht ëmbëlsira dhe vafla të gatshme; pije me bazë kakao; puding orizi 

( oriz me qumesht) 
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(210) KS/M/ 2022/355 

(220) 07/03/2022 

(300) 534313  23/09/2021  PL 

(731) Lu Polska Sp zoo Domaniewska 49              

Taurus Building Warsaw 02-672, PL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  produkte bukëpjekësish, torte të ëmbla ose të kripura, byrekë (pite) të ëmbla ose 

të kripura, biskota të ëmbla ose të kripura, pjekurina,  produkte pastiçerie (kuleç të embël), 

ëmbëlsira, grimësira që përmbajnë çokollatë, vafle, vafla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/357 

(220) 07/03/2022 

(731) AR Pharm SH.P.K Rruga Heroinat e 

Mirditës, p.n, 10000, Prishtinë, Kosovë, KS 

   

 
 

(540)  INFINITY BIO CARE RETINA 

CARE 30 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

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

ushqim për foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për 

veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/358 

(220) 07/03/2022 

(731) AR Pharm SH.P.K. 

Rruga Heroinat e Mirditës, p.n, 10000, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

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

ushqim për foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për 

veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide. 
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(210) KS/M/ 2022/359 

(220) 07/03/2022 

(731) AR Pharm SH.P.K. 

Rruga Heroinat e Mirditës, p.n, 10000, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E bardhë, e kaltër, e gjelbër, e zezë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

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

ushqim për foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për 

veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/360 

(220) 08/03/2022 

(731) GOGAJ SH.P.K. Deçan, Magjistralja 

Pejë Deçan,,, KS 

(591) - Ngjyra e Portokallt  

- Ngjyra e Zezë 

- Ngjyra e Artë 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

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

papërfshira në klasa të tjera; minerale.  

9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për 

mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të 

dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

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

me ujë dhe qëllime sanitare.  
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(210) KS/M/ 2022/363 

(220) 08/03/2022 

(300) 30 2021 115 459  15/09/2021  DE 

(731) Fressnapf Tiernahrungs GmbH 

Westpreußenstraße 32-38 

47809 Krefeld, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MAXI ZOO 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për pastrimin e kafshëve; përgatitje për kujdesin dentar për kafshët; 

shampo për kafshët shtëpiake [përgatitje për pastrim jo mjekësor]; përgatitjet sanitare për 

kafshët.  

5  Aditivë mjekësorë për ushqime shtazore; veshje, mjekësore; locione qensh; shtesa 

dietike, ushqime dietike për qëllime veterinare; dezinfektues për kafshë; shampo për kafshë 

insekticide; jakë antiparazitare për kafshë; përgatitjet veterinare dhe sanitare për kafshët 

shtëpiake.  

6  Kafaze metali për kafshët shtëpiake shtëpiake  

9  Gjurmues të aktiviteteve që vishen; sensorë dhe gjurmues për përcaktimin e pozicioneve 

të kafshëve; pajisjet e monitorimit, përcjelljes së vendndodhjes dhe përcjelljes së qëllimit, 

instrumenteve dhe aparateve për kafshët; instrumentet e pozicionimit global; aparate dhe 

instrumente të lundrimit dhe vendndodhjes; bilbilave të qenve; aplikacione për celularë.  

18  Jakë për kafshë; qese për ushqim për kafshë; transportues për kafshë [çanta], në veçanti 

çanta transporti për kafshë; rripa lëkure, në veçanti rripa bartës për kafshë; rrip prej lëkure; 

mbrojtese për fytyrë për kafshët; rrip për kafshët; pallto për kafshë; parzmore për kafshët.  

19  Zhavorr për akuariume.  

20  Jastëk për kafshë shtëpiake; kafaze te mëdha për kafshët shtëpiake që mbahen në shtëpi; 

rafte për ushqimin; strehim dhe shtretërit e kafshëve; bartës të kafshëve në formën e kutive.  

21  Kuti për jashtëqitje macesh; akuariume; furça për kafshë shtëpiake; kuti transparente 

gjami; krehër për kafshë; furça dhëmbësh për kafshë; tasa për kafshë; lugë pijesh; ushqyes 

për kafshë të aktivizuara nga kafshët; kafaze për kafshët shtëpiake shtëpiake; banjot e 

zogjve.  

28  Lodra për kafshët shtëpiake.  

31  Ushqime për kafshët; sanë; kocka përtypëse; rërë [kuti për jashtëqitjen për kafshët], në 

veçanti rëra e shpendëve; jashtëqitjen e kafshëve.  

35  Menaxhimi i biznesit të pikave të shitjes së produkteve për kafshë; shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me produktet e kujdesit për kafshët, lodrat për kafshët, pajisjet e 

kafshëve, përgatitjet e kujdesit dentar për kafshët, produktet kozmetike për kafshët, 

përgatitjet veterinare dhe të kujdesit shëndetësor për kafshët shtëpiake, aditivët mjekësorë 

për ushqimet e kafshëve, materiali për veshjet, locionet e qenve, larjet e qenve, mbyllje, 

perçe druri dhe platforma, shtëpi zogjsh, zinxhirë qensh, makina për prerjen dhe qethjen e 

flokëve, bilbila qensh, aparate dhe instrumente veterinarë, batanije elektrike, aparate të 

filtrimit të akuariumit të brendshëm, ngrohës të akuariumit të brendshëm, drita për 

akuariume të brendshme, materiale të shtypura, rripa jakë, veshje për kafshë, lëkura 

kafshësh, çanta hunde [çanta ushqimi], mbyllje, aviarie, perçe dhe platforma, jo prej metali, 

instalime për shfaqje kafshësh (struktura), shtëpi zogjsh, jo prej metali, gur ranor, zhavorr, 

në veçanti për ambiente të brendshme akuariume, mallra prej druri, tapë, kallam, xunkth 
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ose plastikë, duke qenë pajisje dhe orendi për shtëpitë e kafshëve, duke përfshirë kafaze, 

mbyllje, kafaze te mbyllura per zogj, kuti transparente ne forme xhami, ahër, shtëpi për 

kafshë dhe instalime për shfaqjen e kafshëve dhe material aktiviteti për kafshët e vendosura 

në të, shtretër, kafaz i madh, jastëkë, kolltukë dhe kuti folezimi për kafshë, shporta qensh, 

shporta macesh, kuti transporti për kafshë, shtylla gërvishtëse për kafshë, në veçanti për 

macet, dollapët për akuariume të brendshme, pajisjet e kujdesit dhe pastrimit për kafshët, në 

veçanti krehrat për kafshët, furçat dhe sfungjerët e kafshëve, strehimet për kafshët, në 

veçanti kafaze, terrariume, lukuni dhe kuti mbeturinash për kafshët shtëpiake, kafaze për 

kafshët shtëpiake, banjot e zogjve, tabaka për pjellë macesh, furça dhëmbësh për kafshë, 

lodra për kafshë shtëpiake, ngjitje, stimulim dhe stimulim të lëvizjes për kafshë, duke 

përfshirë pasqyra, zile, doreza, shkallë dhe lëkundje, vegla peshkimi, ëmbëlsira, ëmbëlsira 

sheqeri, akuj të ngrënshëm, akullore, rërë, në veçanti rëra e shpendëve, produkte për 

jashtqitje kafshësh, në veçanti jashteqitje macesh dhe për kafshë të vogla; sanë, kashtë, 

bimë për akuariume të brendshme, ushqime kafshësh, lloje ushqyese për kafshë, produkte 

përtypëse për kafshë, duke përfshirë përtypjet e ngrënshme, pijet për kafshët, limonadat, 

pijet frutore dhe lëngjet e frutave, ujërat minerale dhe të gazuar, përgatitjet për prodhimin e 

pijeve joalkoolike, pije joalkoolike, orendi dhe artikuj dekorativë, rafte, mobilje, pajisje 

shtesë për raftet, shina metalike, shirita skaneri, shina skaneri, ekran, në veçanti për ofrimin 

dhe prezantimin e mallrave, gjurmues të aktivitetit të veshshëm, sensorë dhe gjurmues për 

përcaktimin e pozicioneve të kafshëve, pajisjet e monitorimit, gjurmimit të vendndodhjes 

dhe përcjelljes së qëllimit (vendëndodhjes) të caktuar , instrumenteve dhe aparateve për 

kafshët, instrumenteve të pozicionimit global, aparateve dhe instrumenteve të lundrimit dhe 

vendndodhjes; reklamimi; marketing; këshilla organizative dhe biznesi për konceptet e 

franshizës; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve; përpilimin, sistemimin, azhurnimin 

dhe mirëmbajtjen e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime 

administrative; zhvillimi i garave dhe lojërave me çmime për qëllime reklamimi; 

informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët [dyqan për këshilla për konsumatorët]; 

prokurimi i kontratave [për të tjerët].  

36  Sigurimet, në veçanti shërbimet e ndërmjetësimit të sigurimeve dhe shërbimet e 

këshillimit në lidhje me sigurimet  

38  Sigurimi i aksesit në një treg elektronik [portal] në rrjetet kompjuterike; shërbime 

telekomunikuese; shërbime të komunikimit kompjuterik dhe aksesit në internet; sigurimi 

dhe marrja me qira e pajisjeve dhe pajisjeve telekomunikuese; transferimin dhe 

shpërndarjen e informacionit dhe të dhënave përmes rrjeteve kompjuterike dhe internetit; 

radio komunikime mobile; transmetimi elektronik i të dhënave dhe dokumenteve përmes 

terminaleve kompjuterikë dhe shërbimeve të mesazheve të menjëhershme; Shërbime të 

ndarjes së vendndodhjes në kohë reale GPS; sigurimi i qasjes në platforma dhe portale në 

rrjetet globale kompjuterike, në internet dhe në rrjetet pa tel; transmetimi elektronik i të 

dhënave, imazheve dhe zërit përmes terminaleve kompjuterikë dhe rrjeteve; sigurimi i 

aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes së përdoruesit në 

programet kompjuterike në rrjetet e të dhënave; transmetimi i postës elektronike; sigurimi i  

qasjes në informacion në internet; sigurimi i dhomave të bisedave në internet; shkëmbimi 

elektronik i mesazheve përmes linjave të bisedës, forume në internet dhe media sociale; 

kompjuter i ndihmuar në transmetimin e mesazheve dhe imazheve; marrja me qira e kohës 

së qasjes në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave; mesazhe 
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në internet; marrja me qira e kohës së qasjes në faqet e internetit dhe bazat e të dhënave 

kompjuterike; sigurimi i qasjes në përmbajtje, faqet e internetit dhe portalet e Internetit; 

transmetimi i skedarëve dixhitalë.  

44  Ruajtja e kafshëve; shërbime të kujdesit shëndetësor të kafshëve.  

45  Shërbime të birësimit të kafshëve; shërbimet e agjencisë së birësimit të kafshëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/364 

(220) 08/03/2022 

(300) 30 2021 115 463  15/09/2021  DE 

(731) Fressnapf Tiernahrungs GmbH 

Westpreußenstraße 32-38 

47809 Krefeld, DE 

(591) e kuqe, e zezë, e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrimin e kafshëve; preparate për kujdesin e dhëmbëve për kafshët; 

shampo për kafshë shtëpiake [përgatitje jo mjekuese-medicinale  për kujdesin].  

5  Aditivë medicinal për ushqime shtazore; veshje, medicinale; kremra për qen; shtesa 

dietike, ushqime dietike për qëllime veterinare; dezinfektues për kafshë; shampoo per 

insekticide për kafshë; qafore antiparazitare për kafshë; preparate veterinare dhe sanitare 

për kafshët shtëpiake; preparate sanitare për kafshët  

6  Kafaze prej metali për kafshë shtëpiake.  

9  Veshje gjurmuese për percjelljen e aktivitetit; sensorë dhe gjurmues për përcaktimin e 

pozicioneve të kafshëve; pajisjet, instrumentet dhe aparaturat e monitorimit, gjurmimit të 

vendndodhjes dhe gjurmimit të qëllimeve për kafshët; instrumentet e pozicionimit global; 

aparatet dhe instrumentet e navigim dhe vendndodhjes; bilbilat(pipat) e qenve; aplikacionet 

celulare  

18  Qafore për kafshë; thasë për ushqim për kafshët; transportues për kafshë [çanta], 

veçanërisht çanta transporti për kafshë; rripa lëkure, në veçanti rripa mbajtëse për kafshë; 

rrethe prej lëkure; mburoja per surrat për kafshë; drejtues për kafshët; pallto për kafshë; 

parzmore për kafshët.  

19  Zhavorr për akuariume.  

20  Jastëkë për kafshët shtëpiake; lukuni ( shtroja) për kafshë shtëpiake; rafte për foragjere; 

strehimi dhe shtretërit e kafshëve; bartës kafshësh në formën e kutive  

21  Enë për mbetjet e maceve; akuariume; furça për kafshë shtëpiake; terrariume; krehër 

për kafshë; furça dhëmbësh për kafshë; tasa për kafshë; koritë për pije; ushqyes të kafshëve 

të cilat aktivizohen; kafaze për kafshë shtëpiake; banjot e shpendëve.  

28  Lodra për kafshët shtëpiake  

31  Ushqime për kafshët; sanë; kocka përtypëse për kafshet; rërë [plehra për kafshët], në 

veçanti rëra per shpendë; mbeturina kafshësh  

35  Menaxhimi i biznesit të pikave të shitjes së produkteve për kafshë; shërbimet e shitjes 
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me pakicë në lidhje me produktet e kujdesit për kafshët, lodrat për kafshët, pajisjet e 

nevojshme për kafshët, preparatet për kujdesin e dhëmbëve për kafshët, kozmetikën për 

kafshët, preparatet veterinare dhe të kujdesit shëndetësor për kafshët shtëpiake, aditivë 

mjekësorë për ushqimet e kafshëve, materiale për veshje, kremra për qen, larje qensh, 

mbyllje, kafaz te medhenjë për shpezë (Aviares), stenda dhe platforma, shtëpi zogjsh, 

zinxhirë qensh, makina për prerje dhe qethje flokësh, bilbila për qen, aparate dhe  

instrumente veterinare, batanije elektrike, aparate për filtrimin e akuariumit të brendshëm, 

ngrohës akuariumi të brendshëm, drita për akuariume të brendshme, materiale të printuara,  

lea, qafore, veshje per kafshe, lekurat e kafsheve, çantat e hundes [çantat e ushqimit], 

mbylljet, kafazat e shpezeve, perkat dhe platformat për peshq, jo prej metali, hapesira te 

ekspozuara te kafsheve, instalacione(struktura), shtëpi zogjësh, jo nga metali, gurë 

ranor,zhavorr, në veçanti për akuariume të brendshme, mallra prej druri, tape, kallam, 

shelnje, thurje ose prej plastike, per te qenë pajisje dhe orendi për shtëpitë e kafshëve, duke 

përfshirë kafaze, rrethoja, kafaze, terrariume, stalla, shtëpi të kafshëve dhe instalime 

hapesira ekspozimi të kafshëve dhe materiale aktiviteti për kafshët te vendosura aty, 

shtretër, lukuni-shtroja, jastëkë, kolltukë dhe kuti foleje për kafshë, shporta për qentë, 

shporta macesh, kuti transporti për kafshë, shtylla gërvishtëse për kafshët, veçanërisht për 

macet, dollapë për akuariume të brendshme, pajisje për kujdesin dhe pastrimin e kafshëve, 

veçanërisht krehër për kafshët, furça dhe sfungjer për kafshët, strehë për kafshët, në veçanti 

kafaze, terrariume, lukuni-shtroja dhe kuti mbeturinash për kafshët shtëpiake, kafaze për 

kafshët shtëpiake, banjot e shpendëve, tabaka për mbetjet e maceve, furça dhëmbësh për 

kafshë, lodra për kafshë shtëpiake, objekte për ngjitje, stimulim dhe lëvizje për kafshët, 

duke përfshirë pasqyrat, këmbanat, kambana te dores, shkallët dhe lëkundjet, mjetet e 

peshkimit, ëmbëlsirat, ëmbëlsirat me sheqer, akull ushqimor, akullore, rërë, në veçanti rërë 

shpendësh, produkte për mbeturinat e kafshëve, në veçanti mbeturinat e maceve dhe 

mbeturinat për kafshët e vogla, sanë, kashtë, bimë për akuariume të brendshme, ushqim për 

kafshët, produkte ushqimore për kafshë, produkte përtypëse për kafshë, duke përfshirë 

përtypet ushqimore, pije për kafshë, limonada, pije frutash dhe lëngje frutash, ujëra 

minerale dhe të gazuar, preparate për prodhimin e pijeve joalkoolike, pije joalkoolike, 

orendi dhe artikuj dekorativë, rafte, mobilje, aksesorë raftesh, shirita çmimi, shirita skaner, 

shirita skaner, ekrane, veçanërisht për ofrimin dhe prezantimin e mallrave, gjurmuesit e 

aktivitetit të veshur, sensorë dhe gjurmues për përcaktimin e pozicioneve të kafshëve, 

monitorimin, gjurmimin e vendndodhjes dhe pajisjet, instrumentet dhe aparatet për 

gjurmimin e qëllimeve për kafshët, instrumentet e pozicionimit global, aparatet dhe 

instrumentet e lundrimit dhe vendndodhjes; reklamimi; marketing; këshilla organizative 

dhe biznesi për konceptet e ekskluzivitetit; ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit 

e mallrave dhe shërbimeve; menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve; përpilimi, sistemimi, 

përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbimet 

administrative; zhvillimin e garave dhe lojërave shpërblyese për qëllime reklamimi; 

informacione komerciale dhe këshilla për konsumatorët [dyqan këshillimi për 

konsumatorët]; prokurimi i kontratave [për të tjerët].  

36  Sigurime, në veçanti shërbime ndërmjetësimi dhe konsulence në lidhje me sigurimet.  

38  Sigurimi i aksesit në një treg elektronik [portal] në rrjetet kompjuterike; shërbimet e 

telekomunikacionit; shërbimet e komunikimit kompjuterik dhe aksesit në internet; sigurimi 

dhe dhënia me qira e objekteve dhe pajisjeve të telekomunikacionit; transferimi dhe 

shpërndarja e informacionit dhe e të dhënave nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe 
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internetit; radio komunikime celulare; transmetim elektronik i të dhënave dhe dokumenteve 

përmes terminaleve kompjuterike dhe shërbimeve të mesazheve të çastit; shërbimet e 

ndarjes së vendndodhjes GPS në kohë reale; sigurimi i aksesit në platforma dhe portale në 

rrjetet globale kompjuterike, në internet dhe në rrjetet pa tela- nga largesia; transmetim 

elektronik i të dhënave, imazheve dhe zërit nëpërmjet terminaleve dhe rrjeteve 

kompjuterike; sigurimi i aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike; ofrimi i  

aksesit të përdoruesit në programet kompjuterike në rrjetet e të dhënave; transmetimi i  

postës elektronike; sigurimi i aksesit në informacion në internet; ofrimi i dhomave të 

bisedave në internet; shkëmbimi elektronik i mesazheve nëpërmjet linjave të bisedës, 

forumeve në internet dhe mediave sociale; transmetimi i mesazheve dhe imazheve me 

ndihmën e kompjuterit; marrja me qera e kohës së aksesit në rrjetet globale kompjuterike;  

sigurimi i aksesit në bazat e të dhënave; mesazhe në ueb faqe; marrja me qera e kohës së 

aksesit në faqet e internetit; marrja me qera e kohës së aksesit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; ofrimi i qasjes në përmbajtje, faqe interneti dhe portalet e internetit; 

transmetimi i skedarëve dixhitalë  

44  Kujdesi i kafshëve; shërbimet e kujdesit shëndetësor të kafshëve.  

45  Shërbimet e birësimit të kafshëve; shërbimet e agjencisë së birësimit të kafshëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/365 

(220) 09/03/2022 

(731) Wemade Co., Ltd. 

Wemade Tower, 49, Daewangpangyo-ro 

644beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

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

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

(540)  WEMIX 

 

 

 
     

 

(511) 9   Softveri për lojra me realitet virtual; softver multimedial interaktiv për të luajtur 

lojëra; softver kompjuterik për lojëra i shkarkueshëm nëpërmjet rrjetit kompjuterik global 

dhe pajisjeve pa tel (wireles); programe të regjistruara (inçizuara) të lojërave kompjuterike; 

softuer i regjistruar (inçizuar) për lojëra kompjuterike; softuer për lojëra kompjuterike që 

shkarkohen; aplikacione (softver) të shkarkueshëm për telefonat inteligjentë; programe të 

lojërave elektronike të cilët shkarkohen; programe të lojërave kompjuterike të cilët 

shkarkohen; programe interaktive të lojërave kompjuterike; aplikacione (softver) për 

telefona inteligjentë; softver për lojëra kompjuterike për përdorim në telefona mobil dhe 

telefona celularë; programe kompjuterike dhe softver për përpunimin e imazheve të cilët 

përdoren për telefona mobil; softver për lojëra elektronike për telefona celularë; programe 

për lojëra kompjuterike të shkarkuara nëpërmjet internetit; programe lojërash interaktive; 

softver për lojëra elektronike; programe të lojërave elektronike; programe për lojëra 

kompjuterike; softver për lojëra elektronike për pajisje elektronike të cilat mbahen në dorë; 

softver i shkarkueshëm për pagesa me para elektronike; programe kompjuterike të 

shkarkueshme për pagesat me para elektronike; softver i shkarkueshëm për para virtuale; 

softver për realitetin virtual; softuer i shkarkueshëm për gjenerimin e çelësave kriptografikë 

për marrjen dhe shpenzimin e kriptovalutave.  

36  Shërbime ndërmjetësimi në lidhje me shkëmbimin valutave virtuale; sigurimi i 
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informacionit në lidhje me valutat virtuale; ndërmjetësimi i lidhur me valutat virtuale; 

nxjerrja e valutës virtuale për të tjerët; ofrimi i informacioneve në lidhje me çështjet 

financiare dhe monetare; shërbime financimi; dhënia me qira e pasurive të paluajtshme; 

shërbime të parasë elektronike me parapagesë (prepaid); lëshimi i kuponëve elektronikë 

komercialë në formë të tokenëve me vlerë nëpërmjet telefonave inteligjentë; shërbime 

ndërmjetësimi në lidhje me monedhën virtuale, nëpërmjet shërbimeve të portaleve onlajne; 

transferta e parave; shërbimet e portofolit elektronik (shërbimet e pagesave elektronike); 

pagesa elektronike për të tjerët; lëshimi i kuletave elektronike për pagesa elektronike; 

shërbimet e procesimit të transaksioneve të pagesave të parasë elektronike; sigurimi i 

informacionit në lidhje me përpunimin e transaksioneve të pagesave të parasë elektronike; 

menaxhimi i parave elektronike; emetimi i parasë elektronike; lëshimi i kuponëve mobil të 

zbritjes në formën e tokenëve me vlerë; lëshimi i kuponëve të zbritjes në formën e tokenëve 

me vlerë në fushën financave; lëshimi i kuponëve elektronikë komercialë në formën e 

tokenëve me  vlerë nëpërmjet kompjuterëve personalë në fushën financave.  

42  Programim kompjuterik; ofrimi i PaaS (platforma si shërbim); platforma si shërbim 

[PaaS]; ndërtimi i platformave të internetit për tregti elektronike; zhvillimi i softverit 

kompjuterik; zhvillimi i softverit në lidhje me valutat virtuale dhe kriptovaluta; zhvillimi i 

platformës së internetit bazuar në teknologjinë blockchain; dizajnimi, krijimi, mirëmbajtja 

dhe hostimi i faqeve të internetit; dizajnimi, krijimi, mirëmbajtja dhe hostimi i 

aplikacioneve mobile; zhvillimi i softuerit për tregti elektronike bazuar në teknologjinë 

blockchain; zhvillimi i sistemit kompjuterik në lidhje me financat bazuar në teknologjinë 

blockchain; shërbime konsulence teknike kompjuterike në fushën e valutës virtuale, 

kriptovalutës dhe teknologjisë blockchain.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/367 

(220) 09/03/2022 

(731) PRO Accounting L.L.C. 

Rr. Tringë Smajli, KS 

(740)  Resimje Ballazhi Jahiri 

Rr. Tringë Smajli, Prishtinë 
 

(540)  PRO ACCOUNTING 

 

 
     

 

(511) 35  Menaxhim biznesi; administrim biznesi; ndihmë rreth menaxhimit të biznesit dhe 

shërbimet ve administrative; menaxhim komercial dhe zhvillimin e ndihmesës; menaxhim 

biznesi dhe këshillime organizative; funksionim zyreje; reklamime; ekspert efikas dhe 

informata biznesi; menaxhim biznesi dhe këshilla organizimi; ndihmë administrative në 

menaxhimin e thirjeve për tendera; sondazhe të opinioneve; kërkesa biznesi; hulumtime 

biznesi; shërbime të ekspertizës afariste; parashikimet ekonomike; hulumtim tregu; projekte 

(ndihmë rreth menaxhimit të biznesit); kontabilitet; shërbimet e qendrës thirrëse (call 

center); agjencione punësimi; kërkimet e të dhënave të bizneseve në dosjet kompjuterike 

për të tjerët; mbledhjen dhe sistematizimin e të dhënave në dosjet qëndrore; menaxhimin e 

kompjuterizuar të dosjeve; krijimin e një librarie të fotografive, kryesisht përmbledhje, 

përpilim dhe vedosjen e imazheve në mënyrë sistematike në dosjet qëndrore; reaklamimin 

në lidhje me organzimin dhe menaxhimin e themelimit të hoeteleve; përhapjen e reklamave 

dhe cështjeve reklamuese; publikimin e teksteve reklamuese; dhënien me qira të hapsirave 

reklamuese; hulumtim tregu; promovimin e shitjeve për të tjerët; këshilldhënje në lëminë e 
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marketingut, reklamimit dhe komunikimeve të korporatve; agjencione komunikimi 

(marrëdhënje me publik), agjencioni I informatave komerciale; dhënien me qira të 

makinave dhe pajisjeve; organizimin e panaireve për qëllime komerciale apo reklamuese; 

organizimin e ekspozitave per qëllime komerciale; dhënien me qira të materialeve 

reklamuese; shërbimet me pakicë të veshjeve, dritave, çantave të udhëtimit nga lëkura, 

kuletav etë xhepit nga lëkura, çantave nga lëkura, mbajtëseve të çelsave nga lëkura, 

ombrellave, xhamave, peshqirave të banjos, robdëshambërve, topave të gollfit, pjesëve të 

kompjuterëve, artikuj sendesh, dyshekave, krevateve, çarçafëve dhe këllëfeve; menaxhimin 

e biznesit të hotelev; ndihmë dhe këshillim për menaxhimine biznesit në biznesin e 

menaxhmentit dhe organizimit, në lëminë e mbrojtjes së ambientit dhe zhvillimeve të 

qëndrueshme; studime, informacione dhe këshilla në lëminë e përmirësimit dhe përpilimit 

të kushteve të punës, kryeishst këshilldhënien në lidhje me menaxhimin e personelt dhe 

menaxhimin e burimeve njerëzore; funksionimin e zyrës për themelimin, promovimin, 

avancimin, mko-ordinimin dhe mbikqyrjen e shërbimeve komunitare dhe për promovimin 

dhe lehtësimin kulturor, integrimin në punë dhe ndihmën e ërbashkët humanitare; 

menaxhimin e punëve të patundshmërive dhe bizneseve të patundshmërive, përfshirë 

menaxhimin e hoteleve, moteleve, komplekseve të hoteleve, apartamenteve dhe hotelev të 

banueshme; këshilldhënien biznesore dhe ofrimin e informatave të biznesit, promovimin e 

biznesit në të gjitha format dhe në të gjitha llojet e mediave, përfshirë përmes një rrjeti 

tkompjuterik të komunikimit (internet apo në intranet), dhe në veçanti duke ofruar kartela të 

përdoruesve të privilegjuar; organizimin dhe menaxhimin e operimit të konsumatorëve 

besnikë të bizneseve në veçanti duke ofruar karta për përdoruesit e privilegjuar; 

organizimin dhe menaxhimin e operimit të konsumatorëve besnikë të bizneseve në veçanti 

me anë të kartave të besnikërisë; blerjet së bashku të shërbimeve të programeve të 

menaxhimit dhe programeve të tjera të zbritjes; udhëheqjen dhe administrimin e 

programeve të anëtarësimit që mundësojnë pjesëmarrësit të kenë qasje në një varg 

mallërash, shërbimet dhe benefitet e ofruara nga furnizuesit e anëtarësuar; ofrimin, 

udhëheqjen dhe menaxhimin e programeve të anëtarësimit, programet e anëtarësimit në 

klube dhe udhëheqjen e programeve të besnikërisë së klientëve; shërbimet e besnikërisë së 

konsumatorëve për qëllime komerciale, promovuese dhe/apo reklamimi, kryesisht 

programet e rregullta të udhëtarëve; shërbimet e konsultave biznesore në lëminë e udhëtimit 

dhe planifikimit të udhëtimeve; ofrimin e informatave të krahasimit të ratave të fluturimeve 

dhe hotelve; menaxhim biznesi dhe këshilldhënie organizative në lidhje me franshizat; 

marketing dhe komunikim (marketing); këshilla dhe ndihmë në menaxhim dhe organizim të 

punëve biznesore për brenda rrjetev të franshizës; shërbimet e një franzhise, kryeishst 

operimet biznesore dhe industriale dhe ndihmë menaxhuese; operimet komerciale të 

hoteleve, komplekseve, moteleve, shtëpive të pushimeve, restauranteve, kafiterive, 

dhomave te çajit, bareve (përpos klubeve); organizimin e garave për qëllime komerciale 

apo reklamuese dhe për motivimin e puntorëve; shërbimet e portieritpër të plotësuar nevojat 

e njerëzve, kryesisht shërbimet e ndërmjetësimit të klientëve me shërbimet e ofruara; 

implementimin në-vend të shërbimeve të portierit të kompanisë, përmes telefonit apo 

internetit, kryesisht shërbimet e ndërmjetësimit komercial, informatat administrative dhe 

asistimin në formalitetet administrative për të tjerët; asistimin në arritjen e realizimit të 

formaliteteve administrative për punën e instaluar dhe për nënshkrimin e kontratave të 

furnizimit, sidomos për gaz, ujë, elektricitet, sigurim telefonë dhe internet; menaxhim 

administrative për zyret dhe për hapsirat e punës individuale apo kolektive; ofrimin 
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kolektiv dhe të përbashkët të pajisjeve të hapsirave të punës (aparatura zyreje dhe pajisje); 

aparatura zyreje dhe pajisje që ipen me qira); shërbimet e ndërmjetësimit komercial 

(shërbimet e portierit); shërbimet e caktimit të takimeve [funsionim zyreje]’ shërbimet e ri-

lokimit për biznese; ndihmën administrative të personlet shtëpiak [funksionim zyreje]  

36  Shërbimet e sigurimit; çështje financiare; çështjeve monetare; shërbimeve të financimit 

dhe fondeve; shërbimet financiare në lidhje me mbajtjen e kartelave të besnikërisë; 

shërbimet e pagesave të kartelave të besnikërisë; shërbimet financiare në lidhje me mbajtjen 

e kuponave të promvoimit të besnikërisë; shërbimet e pagesave nga kuponët promocional të 

besnikërisë; lëshimin dhe menaxhimin financiar të mjeteve të pagesave, në veçanti kuponat 

e blerjes; lëshimin e qeqeve të udhëtimit dhe tokenëve me vlerë; shërbimet e fondeve të 

kursimeve; lëshimin e qeqeve të udhëtimeve apo kredit kartelave; analizime financiare; 

fonde të përbashkëta dhe investimeve kapitale; këshilla financiare; vlerësimin (financiare) 

[sigurimin, bankimin, patundshmëri] shërbimet e fondit të investimeve; shërbimet e 

agjencionit të bursës; fondet e përbashkëta; investimet kapitale për të ndihmuar në 

ndërtimin e kompanive të reja; mbledhjen e fondeve të bamirësise; menaxhimin dhe 

monitorimin e fondeve të bamirësisë; organziimin e koleksioneve; organizimin e 

aktiviteteve dhe ngjarjeve të mbledhjes së fondeve; shërbimet filantropike në lidhje me 

donacioniet monetare; shërbimet financiare, kryesisht, ofrimin e bursave edukative, 

programeve dhe granteve humanitare, ofrimin e fondeve për programet e shkëmimeve 

edukative, humanitare, kulturore; shërbimet financiare për njerëzit në nëvoja; patronazhe 

kutorore, kryeisht asistenca financiare për zhvillimin e njohurive (knoë-hoë) dhe 

trashëgimisë së paprekshme; shërbimet e mbledhjes online të fondeve të bamirësisë; 

shërbime bamirëse, kryesisht ofrimin e fondeve tek subjektet jo-fitimprurëse; aranzhimin e 

pagesës për ofrimin e dhuratave apo mallërave dhe shërbimeve të të gjitha llojërave me anë 

të lëshimit, distribuimit, rimbursimit të tokenëve, kuponëve, faturave, parapagimit , 

kartelave debit apo kredit ose cdo llojë forme të pagesës; shërbimet e kartelave të pagesave; 

punët e patundshmërisë; menaxhimin e patundshmsëirë; administrimin e patundshmërisë; 

menaxhimin e ndërtesave, apartamenteve dhe pronave të banimit; menaxhimin e 

apartamenteve shtpi; menaxhimin e apartamenteve; menaxhimin financiar dhe të 

patundshmërive shtëpiak dhe akomodimit, si hotelet, motelet, komplekset e hoteleve, 

apartamentet, hotele banuese, shtëpitë turistike dhe vende të tjera për banim për pushim dhe 

relaksim; shitjen dhe dhënien me qira të akomodimeve, apartamenteve, studiove, dhomave 

të hotelit, komplekseve hoteliere, hoteleve dhe vendeve të tjera të banimit për pushime dhe 

relaksim; dhënien me qira dhe menaxhimin e akomodimeve për të tjerët; dhënien me qira të 

pronave të patundshmërive me pronësi të përbashkët; organizimin dhe ndarjen e pronësisë 

të shkëmbimeve të pronave të patundshmërive, kryesisht menaxhimin e pronësive të 

përbashkëta të pronave të patundshmërive; shërbimet e pronave të patundshmërive të 

bazuara në pushimet me pronësitë e përbashkëta; menaxhimin dhe shërbimet e dhënie me 

qira të pronave të patundshmërive me kohë te ndarë; këshilldhënje dhe asistencë në lëminë 

e patundshmërive; dhënien me qira dhe përgaditjen e pronësive komerciale, zyreve, 

hapisrave për zyre dhe hapsirave të punës kolektive dhe individuale; dhënien me qira dhe 

përgaditjen e hapsirave të përbashkëta të punës apo të hapsirave të punës që do të ndahen; 

dhënien me qira të pasjijeve të zyrës; dhënien me qira të patundshmërive; menaxhimin e 

patundshmërive, pronave komerciale, zyreve dhe hapsirave të punës kolektive dhe 

individuale; shërbimet menaxhuese në lidhje me premisat e zyreve; dhënien me qira të 

hapsirave për zyre; dhënien me qira të zyreve dhe instalimeve të punës bashkëpunuese; 
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ofrimin e bashkëpunimit të hapsirave të punës të pajisuar me zyre private, pajisje zyreje, 

shërbime poste, qendër printimi, zyre recepsioni, kuzhinë, dhmë takimesh. Hadruer 

ktelekomunikimi dhe infrastrultura të tjera zyreje, kryesisht dhënien me qira të zyreve për 

bashkë-punim  

38  Telekomunikime; komunikime përmes terminalit kompjuterik; komunikime përmes 

çfarëdo lloji të mjeteve kompjuterike nga largësia – pa dirigjues me kabllo; komunikime në 

rrjete optike; komunikime përmes kabllos dhe përmes satelitit; Shërbime komunikimi 

përmes rrjeteve kompjuterike; shërbime të shumimit elektronik; shërbime komunikimi, 

përkatësisht agjensione për informim dhe informacione; video audiovizuele, shërbime të 

komunikimit video dhe multimedial; transmetimi dhe distribuimi i programeve 

multimediale (rregullimi kompjuterik i teksteve dhe/ose fotografive, qoftë ato statike ose te 

animuara, dhe /ose tinguj muzikorë apo jo muzikorë, për përdorim interaktiv apo jo 

interaktiv); përhapja e programeve audiovizuele dhe multimediale për përdorim interaktiv 

apo përdorim tjetër; bartja e informacioneve përmes mjeteve të radios, telefonit, telegrafit 

dhe mjeteve për bartjen e të dhënave dhe çfarëdo mjeteve tjera kompjuterike me komandim 

nga largësia, në aparate interaktive videografike, përkatësisht, në terminale, të aparateve 

periferike kompjuterike ose pajisjeve elektronike dhe /ose digjitale, përkatësisht, videofon, 

viziofon dhe video konferencave; shërbime për bartje të informacioneve në bazën e të 

dhënave; dërgimi, dërgesat e dërguara dhe porosi; shërbime teleteksi, telegram; shërbimet e 

bartjës së informacioneve të cilat shfrytëzojnë teleteksin; bartja e informacioneve përmes 

rrjeteve komunikuese kompjuterike; shërbimet e bartjës së informacioneve përmes të gjitha 

llojeve të të mjeteve komunikuese dhe telekomunikuese të destinuara për informacione 

publike; shërbime të komunikimeve kompjuterike për marrjen e informacioneve nga baza e 

të dhënave; bartja e informacioneve në sektorë audiovizuele, video dhe multimediale; bartja 

e informacioneve të ruajtura në banka të dhënave; bartja e kompjuterëve dhe porosive 

përmes kompjuteri; huazimi i pajisjeve kompjuterike, kompjuterëve me komandim nga 

largësia, dhe pajisje komunikatave dhe instrumente për bartjen e të dhënave; bartja e 

informacioneve të ofruara në kontekst të ofertave ekskluzive për klientë të cilët kanë dobi 

nga programet të shërbimeve specifike; Shërbime të konsultimit të porosive me 

ndërmjetësimin e bartjës së të dhënave në terminale specifike dhe/ose në rrjete dhe 

terminaleve mobile; huazimi i kohës së qasjes në qendrën e bazës së të dhënave, në bazën e 

të dhënave; shërbime për mbikëqyrje të rrjeteve telekomunikuese dhe rrjeteve 

multimediale; dërgimi dhe pranimi i të dhënave, sinjaleve dhe informacioneve të cilat i 

përpunojnë kompjuterët ose aparatet dhe instrumentet telekomunikuese; shërbimet e bartjes 

së të dhënave; marrja-shkarkimi i-e të dhënave; shërbime për marrjen e të dhënave 

digjitale; sigurimi i qasjës në bazën e të dhënave; shërbime të shpërndarjes së 

aplikacioneve, përkatësisht marrja-shkarkimi i aplikacioneve kompjuterike, marrja e 

aplikacioneve për telefona mobil dhe kompjuterë tabletë, marrja-shkarkimi i softuerit 

kompjuterik. 
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(511) 35  Menaxhim biznesi; administrim biznesi; ndihmë rreth menaxhimit të biznesit dhe 

shërbimet ve administrative; menaxhim komercial dhe zhvillimin e ndihmesës; menaxhim 

biznesi dhe këshillime organizative; funksionim zyreje; reklamime; ekspert efikas dhe 

informata biznesi; menaxhim biznesi dhe këshilla organizimi; ndihmë administrative në 

menaxhimin e thirjeve për tendera; sondazhe të opinioneve; kërkesa biznesi; hulumtime 

biznesi; shërbime të ekspertizës afariste; parashikimet ekonomike; hulumtim tregu; projekte 

(ndihmë rreth menaxhimit të biznesit); kontabilitet; shërbimet e qendrës thirrëse (call 

center); agjencione punësimi; kërkimet e të dhënave të bizneseve në dosjet kompjuterike 

për të tjerët; mbledhjen dhe sistematizimin e të dhënave në dosjet qëndrore; menaxhimin e 

kompjuterizuar të dosjeve; krijimin e një librarie të fotografive, kryesisht përmbledhje, 

përpilim dhe vedosjen e imazheve në mënyrë sistematike në dosjet qëndrore; reaklamimin 

në lidhje me organzimin dhe menaxhimin e themelimit të hoeteleve; përhapjen e reklamave 

dhe cështjeve reklamuese; publikimin e teksteve reklamuese; dhënien me qira të hapsirave 

reklamuese; hulumtim tregu; promovimin e shitjeve për të tjerët; këshilldhënje në lëminë e 

marketingut, reklamimit dhe komunikimeve të korporatve; agjencione komunikimi 

(marrëdhënje me publik), agjencioni I informatave komerciale; dhënien me qira të 

makinave dhe pajisjeve; organizimin e panaireve për qëllime komerciale apo reklamuese; 

organizimin e ekspozitave per qëllime komerciale; dhënien me qira të materialeve 

reklamuese; shërbimet me pakicë të veshjeve, dritave, çantave të udhëtimit nga lëkura, 

kuletav etë xhepit nga lëkura, çantave nga lëkura, mbajtëseve të çelsave nga lëkura, 

ombrellave, xhamave, peshqirave të banjos, robdëshambërve, topave të gollfit, pjesëve të 

kompjuterëve, artikuj sendesh, dyshekave, krevateve, çarçafëve dhe këllëfeve; menaxhimin 

e biznesit të hotelev; ndihmë dhe këshillim për menaxhimine biznesit në biznesin e 

menaxhmentit dhe organizimit, në lëminë e mbrojtjes së ambientit dhe zhvillimeve të 

qëndrueshme; studime, informacione dhe këshilla në lëminë e përmirësimit dhe përpilimit 

të kushteve të punës, kryeishst këshilldhënien në lidhje me menaxhimin e personelt dhe 

menaxhimin e burimeve njerëzore; funksionimin e zyrës për themelimin, promovimin, 

avancimin, mko-ordinimin dhe mbikqyrjen e shërbimeve komunitare dhe për promovimin 

dhe lehtësimin kulturor, integrimin në punë dhe ndihmën e ërbashkët humanitare; 

menaxhimin e punëve të patundshmërive dhe bizneseve të patundshmërive, përfshirë 

menaxhimin e hoteleve, moteleve, komplekseve të hoteleve, apartamenteve dhe hotelev të 

banueshme; këshilldhënien biznesore dhe ofrimin e informatave të biznesit, promovimin e 

biznesit në të gjitha format dhe në të gjitha llojet e mediave, përfshirë përmes një rrjeti 

tkompjuterik të komunikimit (internet apo në intranet), dhe në veçanti duke ofruar kartela të 

përdoruesve të privilegjuar; organizimin dhe menaxhimin e operimit të konsumatorëve 

besnikë të bizneseve në veçanti duke ofruar karta për përdoruesit e privilegjuar; 

organizimin dhe menaxhimin e operimit të konsumatorëve besnikë të bizneseve në veçanti 

me anë të kartave të besnikërisë; blerjet së bashku të shërbimeve të programeve të 



Buletini Zyrtar Nr. 105  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

145 

 

menaxhimit dhe programeve të tjera të zbritjes; udhëheqjen dhe administrimin e 

programeve të anëtarësimit që mundësojnë pjesëmarrësit të kenë qasje në një varg 

mallërash, shërbimet dhe benefitet e ofruara nga furnizuesit e anëtarësuar; ofrimin, 

udhëheqjen dhe menaxhimin e programeve të anëtarësimit, programet e anëtarësimit në 

klube dhe udhëheqjen e programeve të besnikërisë së klientëve; shërbimet e besnikërisë së 

konsumatorëve për qëllime komerciale, promovuese dhe/apo reklamimi, kryesisht 

programet e rregullta të udhëtarëve; shërbimet e konsultave biznesore në lëminë e udhëtimit 

dhe planifikimit të udhëtimeve; ofrimin e informatave të krahasimit të ratave të fluturimeve 

dhe hotelve; menaxhim biznesi dhe këshilldhënie organizative në lidhje me franshizat; 

marketing dhe komunikim (marketing); këshilla dhe ndihmë në menaxhim dhe organizim të 

punëve biznesore për brenda rrjetev të franshizës; shërbimet e një franzhise, kryeishst 

operimet biznesore dhe industriale dhe ndihmë menaxhuese; operimet komerciale të 

hoteleve, komplekseve, moteleve, shtëpive të pushimeve, restauranteve, kafiterive, 

dhomave te çajit, bareve (përpos klubeve); organizimin e garave për qëllime komerciale 

apo reklamuese dhe për motivimin e puntorëve; shërbimet e portieritpër të plotësuar nevojat 

e njerëzve, kryesisht shërbimet e ndërmjetësimit të klientëve me shërbimet e ofruara; 

implementimin në-vend të shërbimeve të portierit të kompanisë, përmes telefonit apo 

internetit, kryesisht shërbimet e ndërmjetësimit komercial, informatat administrative dhe 

asistimin në formalitetet administrative për të tjerët; asistimin në arritjen e realizimit të 

formaliteteve administrative për punën e instaluar dhe për nënshkrimin e kontratave të 

furnizimit, sidomos për gaz, ujë, elektricitet, sigurim telefonë dhe internet; menaxhim 

administrative për zyret dhe për hapsirat e punës individuale apo kolektive; ofrimin 

kolektiv dhe të përbashkët të pajisjeve të hapsirave të punës (aparatura zyreje dhe pajisje); 

aparatura zyreje dhe pajisje që ipen me qira); shërbimet e ndërmjetësimit komercial 

(shërbimet e portierit); shërbimet e caktimit të takimeve [funsionim zyreje]’ shërbimet e ri-

lokimit për biznese; ndihmën administrative të personlet shtëpiak [funksionim zyreje]  

36  Shërbimet e sigurimit; çështje financiare; çështjeve monetare; shërbimeve të financimit 

dhe fondeve; shërbimet financiare në lidhje me mbajtjen e kartelave të besnikërisë; 

shërbimet e pagesave të kartelave të besnikërisë; shërbimet financiare në lidhje me mbajtjen 

e kuponave të promvoimit të besnikërisë; shërbimet e pagesave nga kuponët promocional të 

besnikërisë; lëshimin dhe menaxhimin financiar të mjeteve të pagesave, në veçanti kuponat 

e blerjes; lëshimin e qeqeve të udhëtimit dhe tokenëve me vlerë; shërbimet e fondeve të 

kursimeve; lëshimin e qeqeve të udhëtimeve apo kredit kartelave; analizime financiare; 

fonde të përbashkëta dhe investimeve kapitale; këshilla financiare; vlerësimin (financiare) 

[sigurimin, bankimin, patundshmëri] shërbimet e fondit të investimeve; shërbimet e 

agjencionit të bursës; fondet e përbashkëta; investimet kapitale për të ndihmuar në 

ndërtimin e kompanive të reja; mbledhjen e fondeve të bamirësise; menaxhimin dhe 

monitorimin e fondeve të bamirësisë; organziimin e koleksioneve; organizimin e 

aktiviteteve dhe ngjarjeve të mbledhjes së fondeve; shërbimet filantropike në lidhje me 

donacioniet monetare; shërbimet financiare, kryesisht, ofrimin e bursave edukative, 

programeve dhe granteve humanitare, ofrimin e fondeve për programet e shkëmimeve 

edukative, humanitare, kulturore; shërbimet financiare për njerëzit në nëvoja; patronazhe 

kutorore, kryeisht asistenca financiare për zhvillimin e njohurive (knoë-hoë) dhe 

trashëgimisë së paprekshme; shërbimet e mbledhjes online të fondeve të bamirësisë; 

shërbime bamirëse, kryesisht ofrimin e fondeve tek subjektet jo-fitimprurëse; aranzhimin e 

pagesës për ofrimin e dhuratave apo mallërave dhe shërbimeve të të gjitha llojërave me anë 
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të lëshimit, distribuimit, rimbursimit të tokenëve, kuponëve, faturave, parapagimit , 

kartelave debit apo kredit ose cdo llojë forme të pagesës; shërbimet e kartelave të pagesave; 

punët e patundshmërisë; menaxhimin e patundshmsëirë; administrimin e patundshmërisë; 

menaxhimin e ndërtesave, apartamenteve dhe pronave të banimit; menaxhimin e 

apartamenteve shtpi; menaxhimin e apartamenteve; menaxhimin financiar dhe të 

patundshmërive shtëpiak dhe akomodimit, si hotelet, motelet, komplekset e hoteleve, 

apartamentet, hotele banuese, shtëpitë turistike dhe vende të tjera për banim për pushim dhe 

relaksim; shitjen dhe dhënien me qira të akomodimeve, apartamenteve, studiove, dhomave 

të hotelit, komplekseve hoteliere, hoteleve dhe vendeve të tjera të banimit për pushime dhe 

relaksim; dhënien me qira dhe menaxhimin e akomodimeve për të tjerët; dhënien me qira të 

pronave të patundshmërive me pronësi të përbashkët; organizimin dhe ndarjen e pronësisë 

të shkëmbimeve të pronave të patundshmërive, kryesisht menaxhimin e pronësive të 

përbashkëta të pronave të patundshmërive; shërbimet e pronave të patundshmërive të 

bazuara në pushimet me pronësitë e përbashkëta; menaxhimin dhe shërbimet e dhënie me 

qira të pronave të patundshmërive me kohë te ndarë; këshilldhënje dhe asistencë në lëminë 

e patundshmërive; dhënien me qira dhe përgaditjen e pronësive komerciale, zyreve, 

hapisrave për zyre dhe hapsirave të punës kolektive dhe individuale; dhënien me qira dhe 

përgaditjen e hapsirave të përbashkëta të punës apo të hapsirave të punës që do të ndahen; 

dhënien me qira të pasjijeve të zyrës; dhënien me qira të patundshmërive; menaxhimin e 

patundshmërive, pronave komerciale, zyreve dhe hapsirave të punës kolektive dhe 

individuale; shërbimet menaxhuese në lidhje me premisat e zyreve; dhënien me qira të 

hapsirave për zyre; dhënien me qira të zyreve dhe instalimeve të punës bashkëpunuese; 

ofrimin e bashkëpunimit të hapsirave të punës të pajisuar me zyre private, pajisje zyreje, 

shërbime poste, qendër printimi, zyre recepsioni, kuzhinë, dhmë takimesh. Hadruer 

ktelekomunikimi dhe infrastrultura të tjera zyreje, kryesisht dhënien me qira të zyreve për 

bashkë-punim  

38  Telekomunikime; komunikime përmes terminalit kompjuterik; komunikime përmes 

çfarëdo lloji të mjeteve kompjuterike nga largësia – pa dirigjues me kabllo; komunikime në 

rrjete optike; komunikime përmes kabllos dhe përmes satelitit; Shërbime komunikimi 

përmes rrjeteve kompjuterike; shërbime të shumimit elektronik; shërbime komunikimi, 

përkatësisht agjensione për informim dhe informacione; video audiovizuele, shërbime të 

komunikimit video dhe multimedial; transmetimi dhe distribuimi i programeve 

multimediale (rregullimi kompjuterik i teksteve dhe/ose fotografive, qoftë ato statike ose te 

animuara, dhe /ose tinguj muzikorë apo jo muzikorë, për përdorim interaktiv apo jo 

interaktiv); përhapja e programeve audiovizuele dhe multimediale për përdorim interaktiv 

apo përdorim tjetër; bartja e informacioneve përmes mjeteve të radios, telefonit, telegrafit 

dhe mjeteve për bartjen e të dhënave dhe çfarëdo mjeteve tjera kompjuterike me komandim 

nga largësia, në aparate interaktive videografike, përkatësisht, në terminale, të aparateve 

periferike kompjuterike ose pajisjeve elektronike dhe /ose digjitale, përkatësisht, videofon, 

viziofon dhe video konferencave; shërbime për bartje të informacioneve në bazën e të 

dhënave; dërgimi, dërgesat e dërguara dhe porosi; shërbime teleteksi, telegram; shërbimet e 

bartjës së informacioneve të cilat shfrytëzojnë teleteksin; bartja e informacioneve përmes 

rrjeteve komunikuese kompjuterike; shërbimet e bartjës së informacioneve përmes të gjitha 

llojeve të të mjeteve komunikuese dhe telekomunikuese të destinuara për informacione 

publike; shërbime të komunikimeve kompjuterike për marrjen e informacioneve nga baza e 

të dhënave; bartja e informacioneve në sektorë audiovizuele, video dhe multimediale; bartja 
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e informacioneve të ruajtura në banka të dhënave; bartja e kompjuterëve dhe porosive 

përmes kompjuteri; huazimi i pajisjeve kompjuterike, kompjuterëve me komandim nga 

largësia, dhe pajisje komunikatave dhe instrumente për bartjen e të dhënave; bartja e 

informacioneve të ofruara në kontekst të ofertave ekskluzive për klientë të cilët kanë dobi 

nga programet të shërbimeve specifike; Shërbime të konsultimit të porosive me 

ndërmjetësimin e bartjës së të dhënave në terminale specifike dhe/ose në rrjete dhe 

terminaleve mobile; huazimi i kohës së qasjes në qendrën e bazës së të dhënave, në bazën e 

të dhënave; shërbime për mbikëqyrje të rrjeteve telekomunikuese dhe rrjeteve 

multimediale; dërgimi dhe pranimi i të dhënave, sinjaleve dhe informacioneve të cilat i 

përpunojnë kompjuterët ose aparatet dhe instrumentet telekomunikuese; shërbimet e bartjes 

së të dhënave; marrja-shkarkimi i-e të dhënave; shërbime për marrjen e të dhënave 

digjitale; sigurimi i qasjës në bazën e të dhënave; shërbime të shpërndarjes së 

aplikacioneve, përkatësisht marrja-shkarkimi i aplikacioneve kompjuterike, marrja e 

aplikacioneve për telefona mobil dhe kompjuterë tabletë, marrja-shkarkimi i softuerit 

kompjuterik. 
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(540)  AQUITY 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe 

gjendjeve okulistike  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore; shiringa për injektimin e barnave 

për përdorim njerëzor; shiringa dhe gjilpëra për injeksion të ofruara si komplet për 

injektimin e barnave për përdorim njerëzor; asnjë nga mallrat e lartpërmendur për përdorim 

në fushat e radioterapisë, radiokirurgjisë dhe imazherisë diagnostike  
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(731) Bayer Aktiengesellschaft  

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen 

Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  OCURATE 
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(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe 

gjendjeve okulistike  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore; shiringa për injektimin e barnave 

për përdorim njerëzor; shiringa dhe gjilpëra injeksioni të ofruara si një komplet për 

injektimin e barnave për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/371 

(220) 09/03/2022 

(300) 018575167  12/10/2021  EU 

(731) Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany 

, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  OcuClick 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe 

gjendjeve okulistike  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore; shiringa për injektimin e barnave 

për përdorim njerëzor; shiringa dhe gjilpëra injeksioni të ofruara si një komplet për 

injektimin e barnave për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/372 

(220) 09/03/2022 

(731) ARIANIT MUSLIU 

“LUCIANO” SH.P.K. Rr. Idriz Gjilani, 

Dardani, Prishtinë, Republika e Kosovës, 

KS 

(526) Këmishëria 

(591) E zezë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk 

janë të përfshira në klasët e tjera;lëkurë nga kafshët, valixhe dhe çanta për 

udhëtim;ombrella për shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe shkop për ecje;kamzhikë, 

mallëra për shalëbërës / parzmore dhe saraç.  

22  Litarë dhe fije; rrjeta; tenda dhe gjysëm tenda; tenda nga materiale tekstili ose sintetike; 

vela; thasë për transportin dhe ruajtjen e materialeve me shumicë; materiale mbushjeje, 

material për paketim dhe mbushje përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; materialet 

tekstile fibroze të papërpunuara dhe zëvendësimet e tyre, çantat për rroba, çanta të trupit 

dhe çanta postare dhe materialet e papërpunuara fibroze tekstile.  

23  Fije dhe fije për përdorim tekstili dhe fijet natyrale ose sintetike për përdorim tekstili  

24  Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; liri shtëpiake; perde prej tekstili ose plastike, 
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pëlhura dhe mbulesa prej pëlhure për përdorim shtëpiak.  

25  Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë  

26  Artikuj rrobaqepësie, dantella, gërsheta dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe për xhaketa; 

butona, grepa dhe sy, kunja dhe gjilpëra; lule artificiale; dekorime flokësh; qime false.  

35  Shërbime të reklamimit; menaxhim të bizneseve; administrim të bizneseve; punë të 

zyrës  

39  Transporti, paketimin dhe ruajtjen e mallrave dhe organizimi i udhëtimit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/374 

(220) 09/03/2022 

(731) Alma Lama B.I. (D.SH."STUDIO 

AL" me NUI: 810886731 

Dardani Bill.VII, Hy. II, nr.30, Prishtinë, KS 

(591) Kuqe, zezë, bardhë 

 
 

(540)   

 

   

 

(511) 35  Reklamat; menaxhimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyres  

38  Telekomunikimet  

41  Edukimi; ofrimi i trjanimeve; zbavitja, aktivitetet sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/375 

(220) 10/03/2022 

(731) FAES FARMA, S.A. 

Avenida Autonomía 10, 48940 Leioa 

(Bizkaia), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  DEFEVIX  

 

 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare për parandalimin dhe trajtimin e 

mungesës së vitaminës D dhe osteoporozës.   
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(210) KS/M/ 2022/376 

(220) 10/03/2022 

(731) SOREMARTEC S.A. 16, Route de 

Trèves L - 2633 Senningerberg, 

Luxembourg, LU 

(591) E bardhë, vjollce 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Pastiçeri dhe ëmbëlsira; biskota; torte; çokollatë dhe produkte me bazë çokollate; 

sheqerka (karamele); çamçakëz; akuj ushqimor. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/377 

(220) 10/03/2022 

(731) PRO ZDENKA KABLI DOO 

Negotino Pepelishte, Negotino, MK 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)  PRO ZDENKA KABLI 

 

 
     

 

(511) 6   Tela alumini, tela me gjemba, vida lidhëse prej metali për kabllot, lidhjet e 

kabllove prej metali, lidhjet jo elektrike/kabllore prej metali, jo elektrike, kabllot prej 

metali, jo elektrike, kapëse metalike për kabllo dhe tuba, tela bakri, jo i izoluar, tela hekuri, 

tela saldimi prej metali, tela çeliku, kabllo telferi (telefonuese), tela prej aliazheve te 

metaleve te zakonshme, përveç telit të siguresave, pëlhurë teli /garzë teli, tela prej metali të 

zakonshëm, litar teli, barela teli [lidhjet e tensionit].  

9  Kabllot, elektrike, kabllot koaksiale, tela bakri, të izoluar, parzmore tela elektrike për 

automobila, kabllot me fibra optike/kabllot me fibra optike, tela siguresash, mbështjellës 

identifikimi për telat elektrikë, fijet identifikuese për telat elektrikë, mëngët lidhëse për 

kabllot elektrike, telat magnetikë, materialet për rrjetin elektrik [telat, kabllot], 

mbështjellësit për kabllot elektrike, kabllot e startit për motorët, telat telegrafike, telat e 

telefonit, lidhësit e telave [energjia elektrike], telat, elektrik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/378 

(220) 10/03/2022 

(731) DAKKONN SH.P.K. 

Prishtinë, Rruga Lidhja e Pejës, Nr.386 

811553222, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  DAKKONN 

 

 
     

 

(511) 19  Materiale ndërtimi (jometalike);tuba të fortë jometalikë për ndërtim;serë, katran 
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dhe bitum;ndërtime të transportueshme jometalike;monumente, jo prej metali.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/380 

(220) 11/03/2022 

(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  AIRFONSIB 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/381 

(220) 11/03/2022 

(731) Novartis AG, 4002 Basel, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  AZOPT 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/383 

(220) 14/03/2022 

(731) TRAFIMET GROUP S.P.A. 

Via del Lavoro, 8 - 36020 CASTEGNERO 

(VI) Italy, IT 

(591) E kaltër dhe e zezë. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makina saldimi, elektrike; gjeneratorë të rrymës; robotë për saldim; pishtarë 

saldimi; makina saldimi autogjen; pishtarë me hark elektrik; pajisje saldimi me lazer; 

makina saldimi me laser; aparate elektrike për saldim; makina saldimi robotike; elektroda 

për makina saldimi; makina saldimi me plazma; aparate saldimi me hark elektrik; makina 

saldimi me hark elektrik; rregullatorë për përdorim në makinat e saldimit; aparate saldimi 

me hark [makina elektrike]; aparate robotike për saldim me hark elektrik; makina për prerje 

plazma; pishtarë me hark plazmash të makinës.   
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9  Aparatet, instrumentet dhe kabllot për energji elektrike; maska saldimi; helmeta saldimi; 

transformatorë saldimi; syze saldimi; veshje mbrojtëse për punë [për mbrojtje nga 

aksidentet ose lëndimet]; vizore për mbrojtjen e saldatorëve; doreza për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; doreza sigurie për mbrojtje kundër aksidentit ose lëndimit.   

35  Menaxhimi i biznesit; shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi; shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me makinat e saldimit, elektrike; shërbimet e shitjes me pakicë 

në lidhje me gjeneratorët e  rrymës; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me robotët për 

saldim; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me pishtarët e saldimit; shërbime e shitjes 

me shumicë në lidhje me pishtarët e saldimit; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me 

makinat autogjene të saldimit; shërbime e shitjes me shumicë në lidhje me makinat 

autogjene të saldimit; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me pishtarët me hark elektrik; 

shërbime e shitjes me shumicë në lidhje me pishtarët me hark elektrik; shërbimet e shitjes 

me pakicë në lidhje me pajisjet e saldimit me lazer; shërbime e shitjes me shumicë në lidhje 

me pajisjet e saldimit me lazer; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me makinat e 

saldimit me lazer; shërbime e shitjes me shumicë në lidhje me makinat e saldimit me lazer; 

shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me aparatet elektrike të saldimit; shërbime e shitjes 

me shumicë në lidhje me aparatet elektrike të saldimit; shërbimet e shitjes me pakicë në 

lidhje me makinat robotike të saldimit; shërbime e shitjes me shumicë në lidhje me makinat 

robotike të saldimit; shërbime me pakicë në lidhje me elektrodat për makinat e saldimit; 

shërbime me shumicë në lidhje me elektrodat për makinat e saldimit; shërbimet e shitjes me 

pakicë në lidhje me makinat e saldimit me plazmë; shërbime me shumicë në lidhje me 

makinat e saldimit me plazma; shërbime me pakicë në lidhje me aparatet e saldimit me hark 

elektrik; shërbime me shumicë në lidhje me aparatet e saldimit me hark elektrik; shërbimet 

e shitjes me pakicë në lidhje me makinat e saldimit me hark elektrik; shërbime me shumicë 

në lidhje me makinat e saldimit me hark elektrik; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje 

me rregullatorë për përdorim në makinat e saldimit; shërbime me shumicë në lidhje me 

rregullatorë për përdorim në makinat e saldimit; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me 

aparatet e saldimit me hark [makinat elektrike]; shërbime me shumicë në lidhje me aparatet 

e saldimit me hark [makinat elektrike]; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me aparatet 

robotike të saldimit me hark elektrik; shërbime me shumicë në lidhje me aparatet robotike 

të saldimit me hark elektrik; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me makinat prerëse 

plazma; shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me makinat prerëse plazma; shërbimet e 

shitjes me pakicë në lidhje me pishtarët e harkut të plazmës së makinerive; shërbime të 

shitjes me shumicë në lidhje me pishtarët e harkut të plazmës së makinerive; shërbimet e 

shitjes me pakicë në lidhje me aparatet, instrumentet dhe kabllot për energji elektrike; 

shërbime me shumicë në lidhje me aparatet, instrumentet dhe kabllot për energji elektrike; 

shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me maskat e saldimit; shërbime me shumicë në 

lidhje me maskat e saldimit; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me helmetat e saldimit; 

shërbime me shumicë në lidhje me helmetat e saldimit; shërbimet e shitjes me pakicë në 

lidhje me transformatorët e saldimit; shërbime me shumicë në lidhje me transformatorët e 

saldimit; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me syzet e saldimit; shërbime me shumicë 

në lidhje me syzet e saldimit; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me veshjet mbrojtëse 

të punës [për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet]; shërbimet e shitjes me shumicë në 

lidhje me veshjet mbrojtëse të punës [për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet]; shërbimet 

e shitjes me pakicë në lidhje me vizoret për mbrojtjen e saldatorëve; shërbime me shumicë 

në lidhje me vizoret për mbrojtjen e saldatorëve; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me 
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dorezat për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; shërbime me shumicë në lidhje me 

dorezat për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; shërbimet e shitjes me pakicë në 

lidhje me dorezat e sigurisë për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet; shërbime me shumicë 

në lidhje me dorezat e sigurisë për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet; shërbimet e shitjes 

me pakicë në lidhje me harduerë metalik; shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me 

harduerë metalik; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me aliazhet e brazimit; shërbimet 

e shitjes me shumicë në lidhje me aliazhet e brazimit; shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me shufrat prej metali për saldim; shërbime me shumicë në lidhje me shufrat e 

metaleve për saldim; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pllaka metalike për saldim; 

shërbime me shumicë në lidhje me pllaka metalike për saldim; shërbimet e shitjes me 

pakicë në lidhje me shufrat e veshura me fluks për saldim; shërbime me shumicë në lidhje 

me shufrat e veshura me fluks për saldim; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

shufrat prej metali për brazim dhe saldim; shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me 

shufrat e metalit për brazim dhe saldim; marketingu, shpërndarja, shitja direkte dhe/ose 

online e të gjitha mallrave të përmendura në klasën 7 dhe 9.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/384 

(220) 14/03/2022 

(731) ANCOR GROUP GMBH 

Neuseser-Tal-Strasse 5  

D-97999 Igersheim, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  KAIF 

 

 
     

 

(511) 32  Pije joalkoolike; Preparate joalkoolike për prodhimin e pijeve; Birra dhe 

produktet e birrës; Lëngje; Ujëra; Pije te lehta jo alkoolike; Ujë mineral [pije]; Pije 

energjike; Limonada; Lëngje frutash të gazuara; Pije joalkoolike që përmbajnë lëngje 

frutash; Shurupe për pije; Shurupe për përgatitjen e pijeve joalkoolike; Shurupe për 

përgatitjen e pijeve; Shurupe për përgatitjen e pijeve joalkoolike; Pije frutash.  

33  Pije alkoolike të parapërziera ; Shpirtus (Spirit) [pije]; Verë; Pije alkoolike të gazuara, 

përveç birrës; Pije alkoolike (përveç birrës); Preparate për prodhimin e pijeve alkoolike; 

Preparate alkoolike për prodhimin e pijeve. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/385 

(220) 14/03/2022 

(731) "I B T" SH.P.K, KS 

(591) E kalter e mbyllur, e kalter e qelur, e 

bardhe e hirit 

(740)  Liman Musa Ferizaj 
 

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

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

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

5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

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

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

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

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

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

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

tipografike; blloqet tipografike 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/387 

(220) 15/03/2022 

(731) Ermal Panduri Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  DETEKTIVI 

 

 
     

 

(511) 16  Publikime të shtypura; revista; gazeta; katalogje; libra; fotografi; materiale të 

zyrës; materiale për artistë; brusha për ngjyrosje; material mësimor dhe udhëzues; blloqe 

printimi; posterë; kartolina; kartolina postare; kartolina urimi; ftesa; ditare; kalendarë; 

albume fotografish; printime; çanta dhuratash; kuti dhuratash; etiketa dhe kordele dhuratash 

;fletore ;instrumente shkrimi dhe shkumësa me ngjyrë; afishe; pulla postare; organizues 

personal; libra të adresave; fletore shënimesh; mbajtës lapsash; mbulesa për tavolina; 

modele qëndisjeje, qepjeje dhe thurjeje; pulla postare për shënim të vlerës së tarifës së 

postës  

35  Reklamimi, menaxhimi, hulumtim i tregut; marketing; administrim biznesi, funksione 

të zyrës, konsultim për menaxhim industrial duke përfshirë çmimin/analiza, të gjitha 

shërbimet e përmendura në kuptimin e të gjitha medieve, në veçanti atyre elektronike dhe 

në internet nga bazat e të dhënave; ofrimi dhe zgjidhja e transaksioneve komerciale brenda 

fushëveprimit të dyqaneve elektronike; ofrimi i shitjeve dhe zgjidhjeve të tyre gjatë shitjes 
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përmes internetit në rrjete kompjuterike dhe/ose përmes kanaleve të tjera të shpërndarjes; 

operime nëpër tregje elektronike në Internet përmes ofrimit të kontratave dhe dërgimit të 

mallrave dhe ofrimit të shërbimeve; organizim i ankandeve; operime të të dhënave; 

mbledhje e të dhënave; përgatitje të kolumneve për publicitet.  

38  Transmetime; komunikime dhe telekomunikime; transmisione, transmetime, pranime 

dhe përhapje të tjera audio, video, të imazheve të tjera të lëvizshme dhe të palëvizshme, 

tekste dhe të dhëna në kohë të saktë apo të vonuar; shërbime elektronike me email; teletekst 

dhe shërbime interaktive transmetimi; informacione të lajmeve dhe shërbime të agjencive 

lajmesh; dhënie me qira të pajisjeve të transmetimit të radios dhe televizionit; dhënie të 

informacioneve dhe këshillave në lidhje me cilindo shërbim të cekur më lart; mundësi 

debati në forume në Internet, televizion dhe radio për shkëmbime dhe diskutime të ideve.  

41  Shërbimet argëtuese, prodhimin dhe shpërndarjen e përmbajtjeve argëtuese 

multimediale të shpërndara përmes platformave të ndryshme në forma të shumëfishta të 

mediave transmetuese; shërbimet e programimit televiziv të televizionit dhe Protokoleve 

Televizive ne Internet (Internet Protocol Television -IPTV); shërbime argëtuese në natyrë 

të programeve televizive dhe filmave; televizioni sipas kërkesës; pagesa sipa shikimit dhe 

pagesa e shërbimeve te abonimit televiziv; shërbimet e transmetimit televiziv kabllor; 

shërbimet e transmetimit dhe telekomunikimit të ofruara nëpërmjet platformës kabllore; 

televizioni interaktiv; regjistrimet jot e shkarkueshme audiovizive në fushën e komedis, 

dramës, aksionit, shumëllojshmëri, aventurë, sportive, muzikë dhe filma muzikor 

(muzikals), ngjarjet aktuale, lajme dhe lajme zbavitëse, dokumentar dhe animacion; 

prodhim dhe publikim i audiokasetave elektronike; interaktive në internet argëtuese në 

natyrën e një faqe interneti që përmban fotografi jo shkarkohen, video, audio dhe 

prezantime prozë, videoklipe dhe materiale të tjera multimediale në lidhje me filmat dhe 

programet televizive në fushat komedi, dramë, aksion, shumëllojshmëri, aventurë, sport, 

muzikë dhe filma muzikor (muzikals) muzikë, ngjarjet e tanishme, lajmet dhe lajmet 

argëtuese, dokumentare dhe animacion; revista online, domethënë, blogje në fushën e 

filmave, të filmave dhe argëtimit me anë të internetit; sigurimin e informacionit në lidhje 

me televizionin, filmin, audio, lajmet dhe informatat argëtuese, dhe prodhimin dhe 

shpërndarjen e radios; shërbime regjistrimi video.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/389 

(220) 16/03/2022 

(731) International Foodstuffs Co LLC 

P.O Box No.4115, Sharjah UAE (AE), AE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CONSERVE 

 

 
     

 

(511) 29  Vajra ushqimor, yndyrna, Yndyrë e shkrirë (ghee), margarinë, gjalpë, produkte 

supash, qumësht dhe produkte qumështi, qumësht me aromë, qumësht i tundur(milk 

shakes), mish, peshk, shpendë dhe kafshë të gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të ziera, mbushje-lyres të të gjitha llojeve dhe përshkrimeve duke 

përfshirë lyerjet jo qumështore, kremin e rrahur, pelte, reçek, komposto, vezë, grimësira me 

bazë patate dhe jo patate, grimësira patatesh-patatina dhe patatina nga patatet, të gjitha 
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llojet e thjerrëzave të konservuara dhe të thara, fasule, bizele dhe bishtaja( jo për qëllime të 

bujqësisë) kërpudha, kikirikë të konservuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/391 

(220) 16/03/2022 

(731) EXIT GROUP -SH.P.K. 

Rr.Aziz Abrashi nr.86,Zona 

Industriale,10000,Prishtinë-Fushë Kosovë, 

KS 

(591) E zezë, e bardhë dhe ngjyrë portokalle 

(e mbyllët) 

(740)  Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Nrb. 70224686 

Adresa: Rr. Aziz Abrashi nr.76 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për prirjen e duhanit; Duhani i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshire 

cigare puro, cigare, duhane për çibuk (llulle), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek 

(cigaret te bëra me përzierje te duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nen buze); 

artikuj te duhanpirësve, përfshire letër te cigareve dhe tuba cigareve, filtrat te cigareve,  kuti 

te duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime te ngrohjes, pajisje 

elektronik dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigare ose duhanit për qëllime te lirimit te 

nikotinës-përmbajtës aersol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim 

ne cigare elektronike; pajisje elektronike  duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësues te cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me ane te 

gojës, produktet e duhanit dhe produktet e mësipërme te përfshira ne klasën 34; pasjise për 

shuarjen e cigareve te nderzuara dhe cigare puro te ndezura si dhe shkopinjve te duhanit te 

ndezura; kutia elektronike për mbushjen e cigareve   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/392 

(220) 16/03/2022 

(731) CloudMyBusiness L.L.C. 

Rr.Rexhep Mala 28A, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(591) Zezë dhe gjelbërt 

(740)  Fisnik Salihu Rr. Major Mehmet 

Bushi, hyrja 6, nr.5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike, kërkimi dhe dizajni në lidhje me 
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to;shërbimet e analizave industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial;shërbimet e 

kontrollit të cilësisë dhe vërtetimit;projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik. Kjo klasë përfshin, në veçanti: konsulencën për inteligjencën artificiale, 

programimin kompjuterik, konsulencën për sigurinë kompjuterike, konsulencën për softuer 

kompjuterik, dizajnimin e softuerit kompjuterik, analizën e sistemit kompjuterik, 

dizajnimin e sistemit kompjuterik, konsulencën e teknologjisë kompjuterike, dizajnin grafik 

kompjuterik për hartën e projektimit të videove, shërbimet e programimit kompjuterik për 

përpunimi i të dhënave, konsulenca në projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike, 

krijimi dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuar në uebsajt për të tjerët 

[shërbimet e teknologjisë së informacionit], shërbimet e enkriptimit të të dhënave, 

konsulenca për sigurinë e të dhënave, zhvillimi i platformave kompjuterike, konsulenca për 

teknologjinë e informacionit [IT], shërbimet e teknologjisë së informacionit të ofruara mbi 

bazën e kontraktimit, instalimi i softuerit kompjuterik, mirëmbajtja e softuerit kompjuterik, 

softueri si shërbim, zhvillimi i softuerit në kuadrin e publikimit të softuerëve, shërbimet e 

inxhinierisë softuerike për përpunimin e të dhënave, konsulencë teknologjike, kërkime 

teknologjike, faqe interneti konsulencë projektimi, shkrimi i kodit kompjuterik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/393 

(220) 16/03/2022 

(731) CloudMyBusiness L.L.C. 

Rr.Rexhep Mala 28A, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(740)  Fisnik Salihu Rr. Major Mehmet 

Bushi, hyrja 6, nr.5, Prishtinë 
 

(540)  VECHECK 

 

 
     

 

(511) 42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike, kërkimi dhe dizajni në lidhje me 

to;shërbimet e analizave industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial;shërbimet e 

kontrollit të cilësisë dhe vërtetimit;projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik. Kjo klasë përfshin, në veçanti: konsulencën për inteligjencën artificiale, 

programimin kompjuterik, konsulencën për sigurinë kompjuterike, konsulencën për softuer 

kompjuterik, dizajnimin e softuerit kompjuterik, analizën e sistemit kompjuterik, 

dizajnimin e sistemit kompjuterik, konsulencën e teknologjisë kompjuterike, dizajnin grafik 

kompjuterik për hartën e projektimit të videove, shërbimet e programimit kompjuterik për 

përpunimi i të dhënave, konsulenca në projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike, 

krijimi dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuar në uebsajt për të tjerët 

[shërbimet e teknologjisë së informacionit], shërbimet e enkriptimit të të dhënave, 

konsulenca për sigurinë e të dhënave, zhvillimi i platformave kompjuterike, konsulenca për 

teknologjinë e informacionit [IT], shërbimet e teknologjisë së informacionit të ofruara mbi 

bazën e kontraktimit, instalimi i softuerit kompjuterik, mirëmbajtja e softuerit kompjuterik, 

softueri si shërbim, zhvillimi i softuerit në kuadrin e publikimit të softuerëve, shërbimet e 

inxhinierisë softuerike për përpunimin e të dhënave, konsulencë teknologjike, kërkime 

teknologjike, faqe interneti konsulencë projektimi, shkrimi i kodit kompjuterik.  
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(210) KS/M/ 2022/403 

(220) 16/03/2022 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI  

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, IT 

(591) E Gjelbert, e zeze, e kuqe, portokalli, 

portokalli e qelet, e verdhe, kaltert, e vjollce. 

 

 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos 

aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente 

shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-

kimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim 

argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline nga 

letra; Bileta; Kartolina që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; 

Bllok shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Harta 

gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; 

Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra 

për një përdorim si letër për kuzhinë (letër), mbulesa tavoline nga letra, vata letre për 

ndërrimin e pelenave, shtresa absorbuese një përdorimshe për kafshë; Peshqirët e letrës; 

Peceta nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse letrash; Libra për shkrim dhe 

vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; Materiale plastike për paketim; Çanta 

letre; Çanta të bëra nga plastika për paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në 

kuzhinë (për zierje dhe tharje); Qese mbeturinash nga letra dhe plastika, qese kuzhine për 

ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për 

përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; Akuarel  

35  Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, organizimin 

dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda permbajtjes se 

kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin 

e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me 

organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me 

pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e tokës dhe produktet 

bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të ajrit dhe lavanderisë dhe produkteve të 

përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me produktet e higjienës 

personale, kozmetikës, parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me preparatet sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe të përkujdesjes personale dhe 

artikuj; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet 
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e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me çirinjë dhe karburantet, 

gjëra ushqimore, preparate dietale dhe produkte për beba; Shitje me pakicë apo shumicë, 

porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike 

nga distanca në lidhje me ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për ruajtjen e ushqimit, 

kryesisht letër alumini për ruajtjen e ushqimit, kuti për ruajtje për ushqim; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me takëmin një përdorimsh apo jo-

njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe materiale për telefoni; Shitje 

me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve 

përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me kompjuterë, llaptop dhe pjesët 

periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të  

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet 

elektrike, llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), shami letre, pecetë 

tavoline nga letra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me mushamat nga 

letra, letër toaleti, peceta letre, pergamenë letre; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me çantat e letrës, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat, 

artikuj të letrës absorbuese; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me letrat 

e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me krevata, jastëka, dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine 

dhe orendi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me furça, krehje, 

sfungjerë dhe pastrues për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme dhe jo një-

përdorimshme; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikuj tekstili, 

furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne, 

kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me gjërat ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra ushqimore 

të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit 

me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues 

natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me gjërat 

ushqimore organike, produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral (pije), pije; Shitje 

me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve 

përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me birra, pije alkoolike, verëra 
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38  Shërbimet online, kryesisht transmetimin e përmbajtjeve të marra nga librat, produktet 

tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të telekomunikimit, përfshirë 

në formë transmetimi; Shërbimet online, kryesisht transmetimi i lajmeve, pranimi dhe 

informimi, përpilimi i teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjetit të 

telekomunikimit; Shërbimet informueses të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjetit telematik, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetin telematik, përfshirë në internet; Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave të bisedave në rrjetin telematik, përfshirë internetin, në lidhje me 

gatimin; Transmetimin e prezentimeve me anë të kompjuterëve dhe televizionit; 

Transmetimin televiziv, kabllor dhe radio, përfshirë lojërat audio; Ofrimin e qasjese në 

mediat instrukcionale dhe edukative në internet, në veçanti njësitë e multimediave 

edukative; Ofrimin e qasjese në programet kompjuterike/softuer dhe media (të 

shkarkueshme) për mësimdhënie dhe mësim të ofruara në rrjetet telematike, përfshirë 

internetin; Dhënien me qira të kohës së qasjes në databazat kompjuterike; Ofrimin e qasjes 

në databazat në rrjetet kompjuterike. 

41  Shërbimet e publikimit; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e mësimdhënies; 

ofrimin e edukimit; ofrimin e mësimeve online; aranzhimin dhe mbajtjen e mësimeve 

tutoriale; shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve për qëllime 

kulture dhe zbavitje; video dhe audio produksione; intervistime për qëllime zbavitje; 

programe televizive dhe radio programe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/404 

(220) 16/03/2022 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI  

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(591) E Gjelbert, e zeze, e kuqe, portokalli, 

portokalli e qelet, e verdhe, kaltert, e vjollce. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos 

aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente 

shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-

kimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim 

argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline nga 

letra; Bileta; Kartolina që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; 

Bllok shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Harta 

gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; 
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Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra 

për një përdorim si letër për kuzhinë (letër), mbulesa tavoline nga letra, vata letre për 

ndërrimin e pelenave, shtresa absorbuese një përdorimshe për kafshë; Peshqirët e letrës; 

Peceta nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse letrash; Libra për shkrim dhe 

vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; Materiale plastike për paketim; Çanta 

letre; Çanta të bëra nga plastika për paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në 

kuzhinë (për zierje dhe tharje); Qese mbeturinash nga letra dhe plastika, qese kuzhine për 

ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për 

përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; Akuarel  

35  Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, organizimin 

dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda permbajtjes se 

kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin 

e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me 

organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me 

pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e tokës dhe produktet 

bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të ajrit dhe lavanderisë dhe produkteve të 

përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me produktet e higjienës 

personale, kozmetikës, parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me preparatet sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe të përkujdesjes personale dhe 

artikuj; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet 

e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me çirinjë dhe karburantet, 

gjëra ushqimore, preparate dietale dhe produkte për beba; Shitje me pakicë apo shumicë, 

porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike 

nga distanca në lidhje me ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për ruajtjen e ushqimit, 

kryesisht letër alumini për ruajtjen e ushqimit, kuti për ruajtje për ushqim; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me takëmin një përdorimsh apo jo-

njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe materiale për telefoni; Shitje 

me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve 

përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me kompjuterë, llaptop dhe pjesët 

periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të  

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet 

elektrike, llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), shami letre, pecetë 

tavoline nga letra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me mushamat nga 

letra, letër toaleti, peceta letre, pergamenë letre; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me çantat e letrës, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat, 

artikuj të letrës absorbuese; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me letrat 

e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 
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postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me krevata, jastëka, dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine 

dhe orendi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me furça, krehje, 

sfungjerë dhe pastrues për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme dhe jo një-

përdorimshme; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikuj tekstili, 

furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne, 

kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me gjërat ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra ushqimore 

të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit 

me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues 

natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me gjërat 

ushqimore organike, produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral (pije), pije; Shitje 

me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve 

përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me birra, pije alkoolike, verëra.  

38  Shërbimet online, kryesisht transmetimin e përmbajtjeve të marra nga librat, produktet 

tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të telekomunikimit, përfshirë 

në formë transmetimi; Shërbimet online, kryesisht transmetimi i lajmeve, pranimi dhe 

informimi, përpilimi i teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjetit të 

telekomunikimit; Shërbimet informueses të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjetit telematik, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetin telematik, përfshirë në internet; Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave të bisedave në rrjetin telematik, përfshirë internetin, në lidhje me 

gatimin; Transmetimin e prezentimeve me anë të kompjuterëve dhe televizionit; 

Transmetimin televiziv, kabllor dhe radio, përfshirë lojërat audio; Ofrimin e qasjese në 

mediat instrukcionale dhe edukative në internet, në veçanti njësitë e multimediave 

edukative; Ofrimin e qasjese në programet kompjuterike/softuer dhe media (të 

shkarkueshme) për mësimdhënie dhe mësim të ofruara në rrjetet telematike, përfshirë 

internetin; Dhënien me qira të kohës së qasjes në databazat kompjuterike; Ofrimin e qasjes 

në databazat në rrjetet kompjuterike  

41  Shërbimet e publikimit; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e mësimdhënies; 

ofrimin e edukimit; ofrimin e mësimeve online; aranzhimin dhe mbajtjen e mësimeve 

tutoriale; shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve për qëllime 

kulture dhe zbavitje; video dhe audio produksione; intervistime për qëllime zbavitje; 

programe televizive dhe radio programe  
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(210) KS/M/ 2022/405 

(220) 16/03/2022 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI  

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(591) E Gjelbert, e zeze, e kuqe, portokalli, 

portokalli e qelet, e verdhe, kaltert, e vjollce. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos 

aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente 

shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-

kimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim 

argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline nga 

letra; Bileta; Kartolina që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; 

Bllok shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Harta 

gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; 

Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra 

për një përdorim si letër për kuzhinë (letër), mbulesa tavoline nga letra, vata letre për 

ndërrimin e pelenave, shtresa absorbuese një përdorimshe për kafshë; Peshqirët e letrës; 

Peceta nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse letrash; Libra për shkrim dhe 

vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; Materiale plastike për paketim; Çanta 

letre; Çanta të bëra nga plastika për paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në 

kuzhinë (për zierje dhe tharje); Qese mbeturinash nga letra dhe plastika, qese kuzhine për 

ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për 

përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; Akuarel  

35  Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, organizimin 

dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda permbajtjes se 

kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin 

e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me 

organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me 

pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e tokës dhe produktet 

bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të ajrit dhe lavanderisë dhe produkteve të 

përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me produktet e higjienës 

personale, kozmetikës, parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me preparatet sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe të përkujdesjes personale dhe 

artikuj; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet 

e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me çirinjë dhe karburantet, 

gjëra ushqimore, preparate dietale dhe produkte për beba; Shitje me pakicë apo shumicë, 
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porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike 

nga distanca në lidhje me ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për ruajtjen e ushqimit, 

kryesisht letër alumini për ruajtjen e ushqimit, kuti për ruajtje për ushqim; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me takëmin një përdorimsh apo jo-

njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe materiale për telefoni; Shitje 

me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve 

përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me kompjuterë, llaptop dhe pjesët 

periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të  

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet 

elektrike, llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), shami letre, pecetë 

tavoline nga letra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me mushamat nga 

letra, letër toaleti, peceta letre, pergamenë letre; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me çantat e letrës, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat, 

artikuj të letrës absorbuese; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me letrat 

e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me krevata, jastëka, dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine 

dhe orendi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me furça, krehje, 

sfungjerë dhe pastrues për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme dhe jo një-

përdorimshme; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikuj tekstili, 

furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne, 

kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me gjërat ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra ushqimore 

të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit 

me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues 

natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me gjërat 

ushqimore organike, produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral (pije), pije; Shitje 

me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve 

përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me birra, pije alkoolike, verëra.  

38  Shërbimet online, kryesisht transmetimin e përmbajtjeve të marra nga librat, produktet 

tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të telekomunikimit, përfshirë 
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në formë transmetimi; Shërbimet online, kryesisht transmetimi i lajmeve, pranimi dhe 

informimi, përpilimi i teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjetit të 

telekomunikimit; Shërbimet informueses të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjetit telematik, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetin telematik, përfshirë në internet; Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave të bisedave në rrjetin telematik, përfshirë internetin, në lidhje me 

gatimin; Transmetimin e prezentimeve me anë të kompjuterëve dhe televizionit; 

Transmetimin televiziv, kabllor dhe radio, përfshirë lojërat audio; Ofrimin e qasjese në 

mediat instrukcionale dhe edukative në internet, në veçanti njësitë e multimediave 

edukative; Ofrimin e qasjese në programet kompjuterike/softuer dhe media (të 

shkarkueshme) për mësimdhënie dhe mësim të ofruara në rrjetet telematike, përfshirë 

internetin; Dhënien me qira të kohës së qasjes në databazat kompjuterike; Ofrimin e qasjes 

në databazat në rrjetet kompjuterike.  

41  Shërbimet e publikimit; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e mësimdhënies; 

ofrimin e edukimit; ofrimin e mësimeve online; aranzhimin dhe mbajtjen e mësimeve 

tutoriale; shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve për qëllime 

kulture dhe zbavitje; video dhe audio produksione; intervistime për qëllime zbavitje; 

programe televizive dhe radio programe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/407 

(220) 16/03/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, 

Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

                   ACEDOL                                                                  

 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/409 

(220) 17/03/2022 

(300) 40-2021-0221452  01/11/2021  KR 

(731) Xhemajl Krasniqi  

AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona  e 

jugut L 9/5 , , KS 

(740)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, 06797, Republic of Korea 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Paisje për filetim-filetatore (vegla te makinave); makina klasifikimi për industri; 
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makina për perpunimin e qumështit; motorë (përveç për automjete tokësore); komponente 

bashkimi makinerish dhe transmisioni me perjashtim të automjeteve tokesore; pompa ajrimi 

për akuariume; pompat e lëndëve djegëse (pajisjet e stacioneve të karburanteve); makina 

automatike shitëse; aparate për hapjen dhe mbylljen e dyerve elektrike; vinça; plugje për 

borë; makina për përpunimin e metaleve; makineri të inxhinierisë civile; makina kimike për 

qëllime industriale; makina printimi; makina qepëse; makina për përpunimin e qelqit; 

makina për lyerje; makina për paketim; ndezje elektronike për automjete; pjesë mekanike të 

motorit për automjete tokësore; filtra për motorët e automjeteve; blloqe për motora të 

automjeteve; bobina për ndezjen e motorëve të automjeteve; pompa për motorët e 

automjeteve tokësore; ingranazhet e ndërrimit të shpejtësisë të cilët janë pjesë e makinerive; 

akumulatorë hidraulikë që janë pjesë e makinerive; frena për makineri; makina larëse 

automjetesh; instalime për parkim automatik; makina për përpunimin e plastikës; printera 

3D; pajisje ndezëse për motorët e mjeteve tokësore; gjeneratorë të rrymës për automobila; 

robotë industrialë; robotë për të ndihmuar në punët e përditshme për qëllime shtëpiake; 

makina për prodhimin e baterive me qelija të thata; robotë për vegla makinerish; pajisje 

lëvizëse për robotë; mekanizma të kontrollit për makinat robotike; elektroda për makinat e 

saldimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/410 

(220) 17/03/2022 

(300) 40-2021-0221447  01/11/2021  KR 

(731) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

Kodra e Diellit, Zona  e jugut L 9/5 , , KS 

(740)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, 06797, Republic of Korea 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Robotët humanoidë me inteligjencë artificiale; softver për kontrollin e robotëve; 

softver aplikativ kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim në telefonat inteligjentë për 

ofrimin e informacionit në lidhje me historikun e informatave të cilat lidhen me udhëtimin e 

automjetit, menaxhimin e lokacionit të parkimit, informacionin e lidhur me rrugëtimin e 

automjetit, menaxhimin e gjendjes fizike të automjetit, informacionin e drejtimit të 

automjetit dhe të dhënat promocionale të palëve të treta për shoferët; softver kompjuterik i 

shkarkueshëm dhe i regjistruar për drejtimin autonom të automjeteve; softver i regjistruar 

për përpunimin e të dhënave për kontroll të drejtimit (ngasje) autonome; softver 

kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për navigim, drejtim, kalibrim dhe menaxhim 

vozitjes autonome; softver i shkarkueshëm për identifikim të lokacionit të parkingut; 

softver kompjuterik i regjistruar i shkarkueshëm për navigimin e automjeteve; softver i 

regjistruar për aktivizim, koordinimin, kalibrimin, drejtimin dhe menaxhimin e parkut 

automobilistik; softver kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për kontrollin e 

rrjetëve të komunikimit të automjeteve; platforma softverike kompjuterike të shkarkueshme 

dhe të regjistruara për  siguri të avancuara dhe sisteme të ndihmës së shoferit; softver i 

shkarkueshëm për kontrollin dhe telekomandimin e automjeteve; softver i sistemit operativ 

kompjuterik për automjete; softver aplikativ kompjuterik i cili lidhet me vetura dhe 

përdoret në telefona mobil; softver aplikativ për metaverse (realiteti virtual kolektiv); 
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softver operativ me përmbajtje metaverse; softver lojrash për metaverse; interfejs 

kompjuterike për metaverse; datotekë multimediale e shkarkueshme; datotekë imazhesh të 

shkarkueshme; grafikë kompjuterike të shkarkueshme; imazhe të shkarkueshme; programe 

kompjuterike dhe softver për automjete; paisje telekomunikacioni për përdorim në 

automjete; aparate për telekomandë për instrumente të automatizimit industrial; aparate për 

telekomandë; pajisje navigimi GPS; hardver kompjuterik; aparate për shuarjen e zjarrit për 

automobila; aparate për parandalimin e vjedhjeve; senzorë ajri për automjete; kamera në 

kuti të zeza për makina; kamera të pasme për aparate elektronike ndihmëse për parkim për 

automobila; senzorë të afërsisë për aparate elektronike ndihmëse të parkimit për 

automobila; kompjuterë për aparate elektronike ndihmëse për parkim për automobila; 

softver operativ kompjuterik për aparate elektronike ndihmëse për parkim për automobila; 

paisje sigurie të automjeteve, përkatësisht, kamera; kamera për detektimin e këndit të 

vdekur, për zbulimin dhe eliminimin e këndit të vdekur në të dy anët e automjetit; kamera 

të pasme për aparate elektronike ndihmëse për parkim për automjete; senzorë të afërsisë për 

aparate elektronike ndihmëse të parkimit për automjete; kompjuterë për aparate elektronike 

ndihmëse për parkim për automjete; softver operativ kompjuterik për aparate elektronike 

për ndihmë për parkim për automjete; kuti të zeza për makina; paisje për kontrollë 

automatike të shpejtësisë së automjetit; senzorë për zbulimin e lëvizjes në këndin e vdekur; 

senzorë për zbulimin e objekteve në këndin e vdekur; senzorë të lëvizjes në këndin e 

vdekur; senzorë për përcaktimin e pozicionit, shpejtësisë, nxitimit dhe temperaturës; 

senzorë lëvizjeje për automobila; senzorë për automobila, përkatësisht senzorë të distancës 

përpara dhe prapa; senzorë për automobila, përkatësisht senzorë sigurie përpara dhe prapa; 

senzorë shpejtësie për automobila; senzorë elektronikë për automobila, përkatësisht senzorë 

të cilët  përdoren në kontrollin e aktivizimit dhe funksionimit të aparateve dhe pajisjeve të 

sigurisë së automobilave; senzorë elektronikë për automobila, përkatësisht, njësi 

detektorësh për përdorim në kontrollin e aktivizimit dhe funksionimit të aparateve dhe 

pajisjeve të sigurisë së automobilave; senzorë parkimi dhe lokacionimi për automobila; 

senzorë parkimi për automobila; senzorë përplasjesh për automobila; odometra (matës i 

rrugës së kaluar); pajisje për sigurinë e automjeteve, përkatësisht senzorë të lëvizjes së 

prapthi; senzorë sigurie anësore për vetura; senzorë elektronikë për automjete; senzori i 

distancës anësore për makina; aparate për kontrollin e shpejtësisë së automjetit; sensorë të 

temperaturës dhe mjedisit për matjen e pranisë së objekteve në mjedis (afërsi) dhe 

shpejtësisë, trajektores dhe drejtimit; makina për distribuimin e energjisë elektrike; aparate 

robotike kontrolluese elektrike; aparate karikuese për pajisje të rikarikueshme; stacione 

karikimi për automjete elektrike; bateri për automobila; bateri për automjete elektrike; 

bateri elektrike; kabllot elektrike, tela, përçues dhe pajisje lidhëse për to; kompjuterë të 

bartëshëm (mbahen); aparate për emitim, regjistrim, transmetim ose riprodhim të zërit, të 

dhënave ose imazheve; sisteme elektronike të hyrjes pa çelës për automobila; procesorë 

raster imazhesh; instalime laserike, të ndryshme nga ato që përdoren në mjekësi, për të 

detektuar distancën nga objektet; aparate dixhitale për regjistrimin e vozitjes së 

automobilave; paisje elektronike për kontrollin e drejtimit autonom të automjeteve; paisje 

elektronike  kompjuterike për identifikimin e lokacionit të parkimit; hardver kompjuterik 

për nisjen, koordinimin, kalibrimin, drejtimin dhe menaxhimin e parkingut të automjeteve; 

hardver kompjuterike për transmetimin e të dhënave brenda automjetit dhe për 

komunikimet ndërmjet shumë automjeteve dhe platformës së bazuar në re (cloud-based 

platform); aparat- displej LED për shfaqjen e informacionit (ekrane)për automjete; 



Buletini Zyrtar Nr. 105  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

168 

 

detektorë laserik të objekteve për përdorim në automjete; aparate kompjuterike për 

kontrollin dhe telekomandimin e automjeteve; monitorët kompjuterik; syza; aparat OBD 

(On-Board Diagnosis-diagnostika kompjuterike në automjet) për automobila; llambat 

paralajmëruese për automjete; terminale elektronike për mbledhjen e taksës në autostradë; 

kufje pa tela; qarqet kontrolluese të motorëve të automobilave; telefona inteligjentë. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/411 

(220) 17/03/2022 

(731) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C 

Kodra e Diellit, Zona  e jugut L 9/5 , , KS 

(740)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, 06797, Republic of Korea 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Aparate dhe instrumente mjekësore; instrumente mjekësore; gjymtyrë, sy dhe 

dhëmbë artificialë; kostume robotike ekzoskeletore për qëllime mjekësore; jelekë për 

suspenzion për kiropraktik; aparate masazhesh për përdorim personal; aparate për 

rehabilitimin e trupit për qëllime mjekësore; termometra mjekësorë; pajisje për matjen e 

yndyrës trupore për përdorim në mjekësi; artikuj ortopedik; matës të glukozës në gjak; 

nanorobotët për qëllime mjekësore; robotë kirurgjikale; aparate dhe instrumente dentare; 

batanije për qëllime mjekësore; fije peni për përdorim mjekësor; shishe për fëmijë (beba); 

enë për perdorim në shtrat (utorak); veshje mjekësore; doreza për qëllime mjekësore; maska 

sanitare për qëllime mjekësore. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/412 

(220) 17/03/2022 

(300) 40-2021-0221455  01/11/2021  KR 

(731) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

Kodra e Diellit, Zona  e jugut L 9/5, KS 

(740)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, 06797, Republic of Korea 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Kutitë portative kozmetike (shiten të zbrazëta); etiketa prej lëkure; veshje për 

kafshë shtëpiake; lëkura të përpunuara ose gjysmë të përpunuara dhe lëkura të tjera; lëkurë 

dhe imitime lëkure; imitim lëkure; çanta; çanta për bagazhe; çanta udhëtimi; çanta sportive; 

çanta librash; çantë dore; kuti (këllëfe) çelësash prej lëkure; kuti për kartëvizita; etiketa të 

bagazheve; çanta dore; kuti prej lëkure; kontejnerë ambalazhimi prej lëkure; çanta (zarfe, 

qese) prej lëkure për paketim; shtesa (stoli) prej lëkure për mobilje; rripa për patina; çadra 

dielli (ombrella dielli); cadra, çadra dielli dhe shkop për ecje; thasë për të ushqyer kafshët; 

ventila prej lëkure; parzmore për kuaj; rripë për drejtimin e fëmijëve; rripa lëkure. 
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(210) KS/M/ 2022/413 

(220) 17/03/2022 

(300) 40-2021-0221457  01/11/2021  KR 

(731) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

Kodra e Diellit, Zona  e jugut L 9/5 , , KS 

(740)  Kia Corporation   12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu,  Seoul, 06797, Republic of 

Korea 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Anoraks (xhaketë e trashë polare);veshje;uniforma;triko dhe geta;brekë për femra, 

shorce dhe brekë të shkurtra për mëshkuj (veshje të brendshme);çorape të gjata;rripa për 

mbajtjen e parave [veshje];këpucë;veshje sportive;pardesy (përveç veshjeve për përdorim 

ekskluziv për sport dhe veshje tradicionale koreane);hanbok [veshje tradicionale 

koreane];rroba të brendshme;këmisha;çorape;kravata;doreza të paisur me teknologji 

prekjeje për produkte elektronike;kapelë (për kokë);maska dimërore për fytyrë 

(veshje);rripa lëkure [veshje];veshje ujë rezistuese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/414 

(220) 17/03/2022 

(731) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona  e jugut L 9/5 , KS 

(740)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu,  Seoul, 06797, Republic of 

Korea 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 28  Lojëra dhe lodra; lojëra dhe lodra portative që përfshijnë funksione 

telekomunikacioni; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; karrem për gjueti ose peshkim; rrjeta 

fluturash; lodra për kafshë shtëpiake; stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve 

ndriçues dhe ëmbëlsirave; aparate për kalurim në terrene (parqe) argëtimi; lodra (gjësende 

për lojë); kukulla; lodra; makina lodra; makete automobilash; lojëra; makina për ushtrime 

fizike; paisje për ngjitje [pajisje për alpinizëm]; çanta golfi; pajisje golfi; topa golfi; mjete 

peshkimi. 
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(210) KS/M/ 2022/415 

(220) 17/03/2022 

(300) 40-2021-0221448  01/11/2021  KR 

(731) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C 

Kodra e Diellit, Zona  e jugut L 9/5 , , KS 

(740)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, 06797, Republic of Korea 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Shërbime bankare dhe sherbime sigurimesh; ofrimi i informatave në lidhje me 

afarizmin financiar dhe monetar; financime në lidhje me automobilat; financimi i lizingut të  

automobilave; shërbime bankare hipotekore, kredidhënie dhe ndërmjetësimi; shërbime të 

garancionit financiar për rimbursimin e shpenzimeve të shkaktuara si rezultat i prishjes së 

automjetit; financimi i blerjes me këste; shërbime konsulence dhe ndërmjetësimi në lidhje 

me sigurimin e automjeteve; informata lidhur me sigurimin e automobilave; ndërmjetësim 

për sigurim të automjeteve; shërbime të sigurimit të automobilave; sherbime afarizmi 

financiar; sigurimi i informacioneve në lidhje me paluajtshmëri; hetim dhe konsulencë për 

kredi; shërbime të ndërmjetësimit financiar doganor; vlerësimi i veprave të artit dhe 

vlerësimi antikiteteve; vlerësimi i metaleve të çmuara; sigurimi i informacionit në lidhje me 

vlerësimin e automobilave; vlerësimi i vlerës së automobilave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/416 

(220) 17/03/2022 

(300) 40-2021-0221449  01/11/2021  KR 

(731) Kia Corporation  12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, 06797, Republic of Korea 

, KR 

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

Kodra e Diellit, Zona e Jugut L 9/5 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Transmetimi i të dhënave dhe emitimi i të dhënave; emitimi dhe transmetimi i 

radio programeve; shërbime interaktive të transmetimit dhe komunikimit; shërbime 

telekomunikacioni; transmetimi, emitimi dhe pranimi i përmbajtjeve audio, video, 

imazheve statike dhe të lëvizshme, tekstit dhe të dhënave; shërbimet e transmetimit satelitor 

dhe të emitimit televiziv; sigurimi i qasjes në navigacion nëpërmjet rrjetit të të dhënave; 

transmetimi satelitor i mesazheve dhe të dhënave për navigim nga ajri; shërbime 

telekomunikacioni pa tel (wireles) për përdorim në telefonat inteligjentë për ofrimin e 

informacionit në lidhje me historinë e informatave të rrugës së përshkruar të automjetit, 

menaxhimin e lokacioneve të parkimit, informacionin e rrugëtimit, menaxhimin e gjendjeve 

të automjeteve, informacione  për ngarjen e automjetit si dhe të dhënat promocionale të 

ngarësve (shoferave), në formën e reklamimit nga palët e treta; transmetimi i informatave të 

automobilave nëpërmjet rrjeteve të komunikimit; shërbimet e komunikimit telefonik për 

vetura; transmetim elektronik i informacionit të lokacioneve të përdoruesit nëpërmjet 

satelitit dhe mekanizmave të komunikimit; ofrimi i qasjes në aplikacione nëpërmjet 

internetit/ rrjeteve mobile; shërbimet e telekomunikacionit të ofruara nëpërmjet rrjeteve me 
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fibra optike, wireless dhe kabllore; komunikimi me telefon mobil; shërbimet e komunikimit 

telefonik; shërbimet e komunikimit; dhënia me qera e makinave dhe aparateve të 

telekomunikacionit; emitimi i  radio programeve; emitimi i programeve televizive; 

shërbimet të emitimit në internet; marrja me qera e pajisjeve të transmetimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/417 

(220) 17/03/2022 

(300) 40-2021-0221450  01/11/2021  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu,   Seoul, 06797, Republic of 

Korea, KR 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Shërbime logjistike ku përfshihet magazinimi, transporti dhe dërgimi i mallrave; 

transporti, dërgimi, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i mallrave; shërbime të paketimit, 

grumbullimit dhe magazinimit; lizing automobilash për dhënje me qera; tërheqje 

emergjente e automobilave; informata për transportin; ofrimi informatave në lidhje me 

transportin e automobilave; sherbime të dhënjes së automobilave me qira; shërbimet e 

shfrytëzimit të përbashkët  të automjeteve; gjurmimi i flotës së automobilave duke përdorur 

pajisjet elektronike të navigimit dhe paisjet e lokacionit [informacionet e transportit]; 

tërheqja dhe transporti i automjeteve si pjesë e shërbimeve të automjeteve në prishje; 

sigurimi i informacionit për rrugën dhe trafikun; shërbime deponimi për ruajtjen-

garazhimin e automjeteve; dhënia me qera e karrigeve me rrota për invalid; shërbimet që 

lidhen me udhëtimin të cilat përfshihen në këtë klasë; realizimi i tureve të udhëtimit turistik 

me automobila; ruajtja fizike e të dhënave të ruajtura në mënyrë elektronike, dokumenteve, 

fotografive dixhitale, muzikës, imazheve, videove dhe lojërave kompjuterike; paketimi i 

ngarkesave me mallra; marrja me qera e kostumeve për zhytje; ruajtja, shpërndarja dhe 

furnizimi me energji dhe lëndë djegëse; ruajtja dhe shpërndarja e energjisë elektrike. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/418 

(220) 17/03/2022 

(731) Kia Corporation   12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, 06797, Republic of Korea 

, KR 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 42  Testimi/ inspektimi ose shqyrtimi i produkteve farmaceutike/ kozmetike ose 

ushqimore; rilevim (matje) detare, ajrore dhe tokësore; hulumtimi dhe zhvillimi i 

produkteve; shërbime këshilluese teknologjike në lidhje me analizat inxhinierike të 

makinerive; hulumtime në lidhje me inxhinierinë mekanike; shërbime inxhinierike në lidhje 

me robotikën; marrja me qira e robotëve laboratorikë; testimi i produkteve të reja; shërbime 
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inxhinierike të industrisë së automjeteve tokësore; projektimi i mjeteve motorike; 

projektimi i pajisjeve mekanike për prodhimin e automobilave; projektimi i produkteve; 

projektimi i aparateve dhe makinerive për qëllime mbushjeje; projektimi i robotëve për 

përdorim industrial; shërbime projektimi për pjesë të automjeteve; sherbime të dizajnimit të 

tekstilit për mveshje të mjeteve motorike; zhvillimi i programeve të përpunimit të të 

dhënave; programimi i aplikacioneve multimediale; inxhinieri softverike; projektimi dhe 

zhvillimi i softverit; dizajnimi dhe zhvillimi i aplikacionit softverik për metaverse; 

shërbimet e programimit kompjuterik për menaxhimin nga distanca e të dhënave të 

instrumenteve diagnostikuese mjekësore; planifikimi i softverit kompjuterik për prodhimin 

e automjeteve; programim kompjuterik; projektimi dhe zhvillimi i softverit kompjuterik; 

zhvillimi i hardverit kompjuterik; shërbime të testimit, inspektimit dhe kërkimit në fushat e 

agrokulturës, blegtorisë dhe peshkimit; zhvillimi i teknologjive për prodhimin e qarqeve për 

komunikim pa tela, përpunimi elektronik i të dhënave, elektronikë të konsumit, elektronikë 

të automobilave; zhvillimi i automjeteve; hulumtime teknologjike për automobila duke 

përfshirë automobilat me vetëdrejtim (autonom), automobila elektrikë, automobila hibridë, 

automobila me hidrogjen dhe makina të ndërlidhura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/441 

(220) 21/03/2022 

(731) “HOHE” L.L.C. Rr. Hasan Prishtina 

p.n., Obiliq, KS 

(591) E kafte, e Portokallt e bardh 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

biskota, biskota per embelsira  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  
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(210) KS/M/ 2022/442 

(220) 21/03/2022 

(731) “HOHE” L.L.C. Rr. Hasan Prishtina 

p.n., Obiliq, KS 

(591) E kafte, e Portokallt e bardh, e kuqe 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine  

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

biskota, biskota per embelsira  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/443 

(220) 21/03/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6 

Graçanicë, Kosove, KS 

(591)  e portokallt, e kaft dhe e verdhe 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 

(210) KS/M/ 2022/444 

(220) 21/03/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6 

Graçanicë, Kosove, KS 

(591) E hirit dhe e portokallt  

(540)   
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(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 

 

 
 

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/445 

(220) 21/03/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6 

Graçanicë, Kosove, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  Gjirafa 50 

 

 
     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/446 

(220) 21/03/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6 

Graçanicë, Kosove, KS 

(591) e hirit dhe e portokallt, e verdhe 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

 

 

Anton Cetta 5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  
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(210) KS/M/ 2022/447 

(220) 21/03/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6 

Graçanicë, Kosove, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  gjirafaAdnetwork 

 

 
     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/448 

(220) 21/03/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6 

Graçanicë, Kosove, KS 

(591) E portokallt, e hirit dhe e bardhë 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 

(210) KS/M/ 2022/449 

(220) 21/03/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6 

Graçanicë, Kosove, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  Gjirafa Mall 

 

 
     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  
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(210) KS/M/ 2022/450 

(220) 21/03/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6 

Graçanicë, Kosove, KS 

(591) e portokallt, e hirit dhe e gjelbert 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/451 

(220) 21/03/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6 

Graçanicë, Kosove, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  gjirafaPikBiz 

 

 
     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/452 

(220) 21/03/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6 

Graçanicë, Kosove, KS 

(540)   
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(591) e hirit, e zeze dhe e bardhe 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine. 
 

     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/453 

(220) 21/03/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6 

Graçanicë, Kosove, KS 

(526) Video 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  Gjirafa Video 

 

 
     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/454 

(220) 21/03/2022 

(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LIORESAL 

 

 
     

 

(511) 5  Preperate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/455 

(220) 21/03/2022 

(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

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

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

(540)  VOLTFAST 
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Prishtinë 
 

(511) 5  Preperate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/456 

(220) 21/03/2022 

(731) ADVANTIX SPA 

VIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE, 24 

37040 ARCOLE (VR), IT 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. 

Rr. Sulejman Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  MAXA 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate për kontrollin e temperaturës [termostate]; monitorë të temperaturës për 

përdorim shtëpiak; aparate për matjen e temperaturës për përdorim industrial; instrumente 

për matjen e temperaturës; sensorë elektronikë; sensorë termik [termostatë]; aparate për 

telekomandë për instalimet e ajrit të kondicionuar; pajisje matëse dhe kontrolluese për 

teknologjinë e ajrit të kondicionuar; sensorë, detektorë dhe sisteme monitorimi; valvola 

kontrolluese elektrike; sensorë të temperaturës së ajrit; sensorë presioni; sensorë elektronikë 

për zbulimin e temperaturës dhe/ose lagështisë dhe/ose presionit; sisteme detektori për 

mbikëqyrje; aparate për matjen e presionit; rregullatorë të presionit.  

11  Pompa ngrohëse; aparate për kondicioner; ventilim [ajri i kondicionuar]; fans[ajri i 

kondicionuar]; filtera për ajër të kondicionuar; lagështues ajri; filtera ajri; pastruesit e ajrit; 

ngrohës të ajrit; kondicionerë elektrik; instalime për trajtimin e ajrit; aparate për pastrimin e 

ajrit; aparate për ftohje të ajrit; aparate për ngrohjen e ajrit; pajisje për trajtimin e ajrit; 

instalimet shtëpiake të ajrit të kondicionuar; instalimet e ajrit të kondicionuar për qëllime 

industriale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/457 

(220) 22/03/2022 

(731) Tamron Co., Ltd 1385 

Hasunuma,Minuma-ku,Saitama-shi, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TAMRON 

 

 
     

 

(511) 9  Aparat alarmi sigurie për detektimin e njeriut me rreze infra të kuqe; Aparatet dhe 

instrumentet fotografike; Aparatet dhe instrumentet e filmave; Aparatet dhe instrumentet 

optike; Kamerat; Lentet për kamera; Lente të këmbyeshme për kamera; Aparatet dhe 

instrumentet për matëse; Aparatet dhe instrumentet për matjen e temperaturës së një 

objekti; Makinat dhe instrumentet e shpërndarjes elektrike ose të kontrollit; Konvertuesit 

rrotullues; Modifikuesit e fazës; Makinat dhe instrumentet e komunikimit elektrik; Kamera 

digjitale; Module kamerash për kamera dixhitale; Lente për kamera dixhitale, Lente të 
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këmbyeshme për kamera dixhitale; Kamerat e sigurisë; Lente për kamerat e sigurisë; Lente 

të këmbyeshme për kamerat e sigurisë; Kamerat e montuara në automjet; Lentet e kamerës 

të montuara në automjet; Kamera vëzhguese CCTV; Lente për kamera vëzhguese CCTV; 

Lente të këmbyeshme për kamerat vëzhguese CCTV; Kamerat e rrjetit; Lentet e kamerës 

për rrjet; Lente të këmbyeshme për kamerat e rrjetit; Video kamera dixhitale; Module 

kamerash për video kamera dixhitale; Lente për video kamera dixhitale; Module kamerash 

për celularë me kamera; Lente për module kamerash për celularë me kamera; Kamerat me 

rreze infra të kuqe; Lentet e kamerës me rreze infra të kuqe; Lente të këmbyeshme për 

kamerat me rreze infra të kuqe; Kamerat e sigurisë për përdorim brenda; Web kamerat 

(video kamera të lidhura në kompjuter duke lejuar që imazhet e saja të shihen nga 

përdoruesit e internetit); Kamera me ndjeshmëri të lartë; Kamera dixhitale me ndjeshmëri të 

lartë; Module kamerash për kamera dixhitale me ndjeshmëri të lartë; Lente për kamera 

dixhitale me ndjeshmëri të lartë; Lente të ndërrueshme për kamerat dixhitale me ndjeshmëri 

të lartë; Kamera sigurie me ndjeshmëri të lartë; Lente për kamera sigurie me ndjeshmëri të 

lartë; Lente të këmbyeshme për kamera sigurie me ndjeshmëri të lartë; Kamera të montuara 

në automjete me ndjeshmëri të lartë; Lente kamerash të montuara në automjet me 

ndjeshmëri të lartë; Kamera vëzhguese CCTV me ndjeshmëri të lartë; Lente për kamera 

vëzhguese CCTV me ndjeshmëri të lartë; Lente të këmbyeshme për kamerat CCTV me 

ndjeshmëri të lartë; Kamera rrjeti me ndjeshmëri të lartë; Lente kamerash në rrjet me 

ndjeshmëri të lartë; Lente të këmbyeshme për kamerat e rrjetit me ndjeshmëri të lartë; 

Kamera video dixhitale me ndjeshmëri të lartë; Module kamerash për video kamera 

dixhitale me ndjeshmëri të lartë; Lente për video kamera dixhitale me ndjeshmëri të lartë; 

Module kamerash për telefona celularë me kamera me ndjeshmëri të lartë; Lente për 

modulet e kamerës për telefonat celularë me kamera me ndjeshmëri të lartë; Kamera infra 

të kuqe me ndjeshmëri të lartë; Lente kamerash infra të kuqe me ndjeshmëri të lartë; Lente 

të këmbyeshme për kamerat infra të kuqe me ndjeshmëri të lartë; Kamera sigurie me 

ndjeshmëri të lartë për përdorim në ambiente të mbyllura; Kompjuter; Pajisjet periferike të 

kompjuterit; Telefon i mençur; Telefon celular; Qarqet elektronike (përjashtuar ato të 

regjistruara me programe kompjuterike); Programet kompjuterike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/458 

(220) 22/03/2022 

(731) JAFFА DOO CRVENKA 

ul. Maršala Tita br. 245, Crvenka, Kula, 

Srbija, RS 

(591) Kuqe, bardhë, kafe dhe verdhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota, kuleq të ëmbël të thara, keksa, ëmbëlsira; simite të ëmbla; kuleq të 

vegjël, kuleq, ëmbëlsira nga sheqeri, pjekurina, kuleq të ëmbël të vegjël, pluhur për fryerje.   
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(210) KS/M/ 2022/461 

(220) 24/03/2022 

(731) Merrill J. Fernando and Sons (Private) 

Limited No.111,Negombo Road, 

Peliyagoda,Sri Lanka, LK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  DILMAH 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e tyre; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe 

sago; miell dhe preparate nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, 

sherbet dhe akullore të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, shurup i koncentruar; maja, pluhur 

pjekjeje; kripë, erëza, shtesa ushqimore per shije, perime të konservuara; uthull, salca dhe 

kondimente të tjera; akull i ngrenshem (ujë i ngrirë).  

32  Birra; pije joalkolike; ujëra minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve joalkolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/469 

(220) 24/03/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

blvd. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skopje, Republic of North Macedonia 

, MK 

(591) E kuqe, e bardhë dhe e zezë 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri r. Isa Kastrati, kompleksi Erta, 

ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Facoleta për fytyrë; facoleta fytyre të ngopura me kozmetikë; locion për lëkurë; 

locion për fytyrë; kremra dhe locione kozmetike; krem për fytyrë; krem për duart; krem për 

lëkurë; kremra kozmetike; kremra jo mjekues; tonik [kozmetik]; bazë për makijazh; 

shampo; preparate kozmetike; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; sapun kozmetik; 

shkumë pastrimi; pudër fytyre; maska kozmetike për fytyrën.  

5  Facoleta për përdorim mjekësor; locione farmaceutike për lëkurën; locione medicinale 

për trajtimin e gjendjeve dermatologjike; kremra medikamentoz për lëkurën; tonik për 

lëkurën [medicinale]; shampo medicinale; sapun medicinal.  

35  Reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksionet e zyrës; ofrimi i informacionit dhe këshillave komerciale 

për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve.   
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(210) KS/M/ 2022/473 

(220) 25/03/2022 

(731) Lidl Stiftung & co. KG 

Stiftsbergstrabe 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  WAY TO GO! 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe;kafe artificiale;preparate vegjetale per perdorim si zevendesues te 

kafese;zevendesuesit e kafese (kafe artificiale ose pergatitje perimesh per perdorim si kafe); 

kanaqe (kapsula) kafeje; perzierje te kafese; kapsula kafeje;koncentrate kafeje;ekstrakte 

kafeje;pije me baze kafeje;esenca kafeje;kafe ne forme kokrras te plota;qese 

kafeje;perzierje e esencave te kafese dhe ekstrakte te kafese;kapuçino;espress.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/483 

(220) 28/03/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, 

Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ENANIDA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/484 

(220) 28/03/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  EYANIDA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/485 

(220) 28/03/2022 

(731) Labinot Shulina AGRO VITA 

SH.P.K. Rr. Xhelal Hajda – Toni, Rahovec, 

Kosovë, KS 

(540)  Labi Wine 
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(591) e bardhe, e zeze. 

(740)  LexTrust LL.C. Veli Hoti  

Rr. Hajrullah Abdullahu Nr. 33/13,  

10000, Prishtinë, Kosovë  

 
 

(511) 33  Pije alkoolike, përveç birrave; preparate alkoolike për prodhimin e pijeve; verëra;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/486 

(220) 28/03/2022 

(731) Labinot Shulina AGRO VITA 

SH.P.K. Rr. Xhelal Hajda – Toni, Rahovec, 

Kosovë, KS 

(591) E bardhë, E zezë. 

(740)  LexTrust LL.C. Veli Hoti  

Rr. Hajrullah Abdullahu Nr. 33/13,  

10000, Prishtinë, Kosovë  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike, përveç birrave; preparate alkoolike për prodhimin e pijeve; verëra;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/487 

(220) 28/03/2022 

(731) Labinot Shulina AGRO VITA SH.P.K 

Rr. Xhelal Hajda – Toni, Rahovec, Kosovë, 

KS 

(591) E bardhë, E zezë, E artë. 

 

(740)  LexTrust LL.C. Veli Hoti  

 

Rr. Hajrullah Abdullahu Nr. 33/13,  

10000, Prishtinë, Kosovë  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike, përveç birrave; preparate alkoolike për prodhimin e pijeve; verëra;  
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(210) KS/M/ 2022/488 

(220) 28/03/2022 

(731) Labinot Shulina AGRO VITA 

SH.P.K., Rr. Xhelal Hajda – Toni, Rahovec, 

Kosovë, KS 

(591) E bardhë, E zezë, E kuqe,  

E kaftë e mbyllt. 

(740)  LexTrust LL.C. Veli Hoti  

Rr. Hajrullah Abdullahu Nr. 33/13,  

10000, Prishtinë, Kosovë  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike, përveç birrave; preparate alkoolike për prodhimin e pijeve; verëra; 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/489 

(220) 28/03/2022 

(731) Labinot Shulina AGRO VITA SH.P.K 

Rr. Xhelal Hajda – Toni, Rahovec, Kosovë, 

KS 

(591) E bardhë, E zezë, E kuqe, E kaftë e 

mbyllt. 

(740)  LexTrust LL.C. Veli Hoti  

Rr. Hajrullah Abdullahu Nr. 33/13,  

10000, Prishtinë, Kosovë  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike, përveç birrave; preparate alkoolike për prodhimin e pijeve; verëra;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/490 

(220) 28/03/2022 

(731) Labinot Shulina AGRO VITA SH.P.K 

Rr. Xhelal Hajda – Toni, Rahovec, Kosovë, 

KS 

(591) E bardhë, E zezë, E e verdhë. 

(740)  LexTrust LL.C. Veli Hoti  

Rr. Hajrullah Abdullahu Nr. 33/13,  

(540)   
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10000, Prishtinë, Kosovë  

 
 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike, përveç birrave; preparate alkoolike për prodhimin e pijeve; verëra;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/500 

(220) 29/03/2022 

(731) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue East Hanover New 

Jersey 07936, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BELVITA HUMORI I MIRË 

FILLON KËTU 

 

 
     

 

(511) 30  Produkte furre, produkte pastiçerie, përgatitje të bëra nga drithëra, drithëra të cilat 

përdoren për mëngjes, bukë, biskota të thata të pjekura dy herë, biskota të ëmbla ose me 

shije, grimtësira, ëmbëlsira të vogla të ëmbla, kryesisht të rrumbullakta dhe të holla, 

biskota, biskotë e ëmbël shumë e hollë dhe e lehtë për tu ngrënë, ëmbëlsira, bare drithërash, 

waffle (biskota të plota, të cilat mund të shërbehen për mëngjes), ëmbëlsira, pasta, ushqime 

të lehta që përmbajnë çokollatë, thërrime buke ose biskotash, biskota ose brumë pastiçerie, 

produkte ëmbëlsirash, akull si vlerë ushqyese, përkatësisht produkte akulloresh, ëmbëlsira, 

pasta dhe ëmbëlsira të ngrira, pasta dhe ëmbëlsira të ftohta, të gjitha mallrat e 

lartpërmendura që nuk janë të destinuara posaçërisht për foshnjet e posalindura, fëmijët dhe 

foshnjat deri në moshën një vjeçare. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/501 

(220) 29/03/2022 

(731) MANICA SPA Via all' Adige 4, 

38068 ROVERETO(Trento), Italy, IT 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  CURAME 
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(511) 1  Kimikate per perdorim ne industri dhe shkence, si dhe ne bujqesi hortikulture dhe 

pylltari; plehra per toke dhe per bujqesi; vitriol blu; substrat per kultivime hidroponike ne 

bujqesi.  

5  Preparate veterinare; preparate sanitare per qellime mjekesore dhe veterinare; 

dezinfektues per perdorim ne bujqesi dhe per qellime veterinare; preparate per asgjesimin e 

paraziteve; fungicide; herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/502 

(220) 29/03/2022 

(731) NARA TEKSTİL SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Erguvan 

Sokak, No:1, Osmangazi-Bursa, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë të papunuar ose gjysmë të punuar dhe lëkurë kafshësh, imitime të lëkurës, 

lëkurë e fortë, lëkurë e përdorur për astar; mallra të bëra prej lëkure, imitime të lëkurës ose 

materiale të tjera, të dizajnuara për bartjen e sendeve, posaçërisht, çanta, kuleta, kuti dhe 

sënduk të bëra prej lëkure ose lëkure të fortë; çanta çelësash (varëse), sënduk (bagazhe), 

valixhe; çadra; çadra për hijezim; çadra dielli; bastunë; kamxhik; parzmore; shalë; uzengji; 

rripa lëkure (shalë).  

25   Veshje, duke përfshirë të brendshme dhe veshje të jashtme, të ndryshme nga  

përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta; çorape, kufje (veshje), shalle, bandanë, 

shalle kafke, rripa (veshje); mbathje, këpucë, pantofla, sandale; mbulesa koke, kapele, 

kapele me ballik, bereta, kapele (veshje koke), kapele kafkash. 

  

35  Të bërit bashk, për përfitimin e të tjerëve, të një sërë mallrash, përkatësisht, lëkurës të 

papunuar ose gjysmë të përpunuar dhe lëkurës të kafshëve, imitimeve të lëkurës, lëkurës së 

fortë, lëkurës të përdorur për astar, mallrave të bëra prej lëkure, imitimeve të lëkurës ose 

materialeve të tjera, të dizajnuara për bartjen e sendeve, çantave, kuletave, kutive dhe 

sëndukëve, të bëra prej lëkure ose nga lëkura e forte, çantave për çelësa (varëse), sëndukëve 

(bagazheve), valixheve, çadrave; çadrave për hijezim, çadrave të  diellit, bastunëve, 

kamxhikëve, parzmoreve, shalave, uzengjive, rripave të lëkurës (shalëve), veshjeve, duke 

përfshirë të brendshme dhe veshje të jashtme, të ndryshme nga veshjet mbrojtëse me qëllim 

të veçanta, çorapeve, kufjeve (veshje), shalleve, bandaneve, shalleve për kafkë, rripave 

(veshje), mbathjeve, këpucëve, pantoflave, sandaleve, mbulesave të kokës, kapeleve, 

kapelve me ballik, beretave, kapeleve (veshje koke), kapele kafkash, duke ju mundësuar 

lehtësisht blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto shërbime nëpërmjet shitjes me 

shumicë dhe pakicë dhe nëpërmjet medijave elektronike dhe nëpërmjet katallogëve të 

porosisë me postë.  
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(210) KS/M/ 2022/503 

(220) 30/03/2022 

(300) 018568927  30/09/2021  EU 

(731) Vetropack Holding AG 

Schützenmattstr. 48 8180 Bülach, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   Zyclopack 

 

 
     

 

(511) 21  Shishe; shishe qelqi; kontejnerë dhe ambalazhe prej qelqi; kontejnerë dhe 

ambalazhe prej qelqi për industrinë e pijeve dhe industrinë ushqimore.  

42  Zhvillimi dhe dizajnimi i shisheve; Zhvillimi dhe dizajnimi i shisheve të qelqit; 

kontejnerë dhe ambalazhe prej qelqi; shërbimet e analizave industriale dhe kërkimore; 

konsulencë në lidhje me inxhinierinë dhe teknologjinë për prodhimin e ambalazheve prej 

qelqi; konsulencë dhe asistencë në lidhje me analizën e ambalazhimit dhe mbushjes së 

shisheve; metodat e paketimit dhe mbylljes së shisheve.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime katering; Dhënia me qira e 

enëve të qelqit; Marrja me qira e enëve të qelqit, përkatësisht shishe qelqi dhe enë qelqi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/504 

(220) 30/03/2022 

(300) 018568932  30/09/2021  EU 

(731) Vetropack Holding AG  

Schützenmattstr. 48 8180 Bülach 

Switzerland, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   Zyclobottle 

 

 
     

 

(511) 21  Shishe; shishe qelqi; kontejnerë dhe ambalazhe prej qelqi; kontejnerë dhe 

ambalazhe prej qelqi për industrinë e pijeve dhe industrinë ushqimore.  

42  Zhvillimi dhe dizajnimi i shisheve; Zhvillimi dhe dizajnimi i shisheve të qelqit; 

kontejnerë dhe ambalazhe prej qelqi; shërbimet e analizave industriale dhe kërkimore; 

konsulencë në lidhje me inxhinierinë dhe teknologjinë për prodhimin e ambalazheve prej 

qelqi; konsulencë dhe asistencë në lidhje me analizën e ambalazhimit dhe mbushjes së 

shisheve; metodat e paketimit dhe mbylljes së shisheve.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime katering; Dhënia me qira e 

enëve të qelqit; Marrja me qira e enëve të qelqit, përkatësisht shishe qelqi dhe enë qelqi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/505 

(220) 30/03/2022 

(300) 018568930  30/09/2021  EU 

(731) Vetropack Holding AG  

Schützenmattstr. 48 8180 Bülach, CH 

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

(540)  Zycloglass 
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Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(511) 21  Shishe; shishe qelqi; kontejnerë dhe ambalazhe prej qelqi; kontejnerë dhe 

ambalazhe prej qelqi për industrinë e pijeve dhe industrinë ushqimore.  

42  Zhvillimi dhe dizajnimi i shisheve; Zhvillimi dhe dizajnimi i shisheve të qelqit; 

kontejnerë dhe ambalazhe prej qelqi; shërbimet e analizave industriale dhe kërkimore; 

konsulencë në lidhje me inxhinierinë dhe teknologjinë për prodhimin e ambalazheve prej 

qelqi; konsulencë dhe asistencë në lidhje me analizën e ambalazhimit dhe mbushjes së 

shisheve; metodat e paketimit dhe mbylljes së shisheve. 

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime katering; Dhënia me qira e 

enëve të qelqit; Marrja me qira e enëve të qelqit, përkatësisht shishe qelqi dhe enë qelqi. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/506 

(220) 30/03/2022 

(731) Vetropack Holding AG  

Schützenmattstr. 48 8180 Bülach, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  Zyclo 

 

 
     

 

(511) 7  Makina për prodhimin e enëve të qelqit; makineri për prodhimin e shisheve dhe 

kontejnerëve të qelqit; makina për përpunimin e qelqit; Makina për përpunimin e shisheve 

dhe enëve të qelqit,  

21  Shishe; shishe qelqi; kontejnerë dhe ambalazhe prej qelqi; kontejnerë dhe ambalazhe 

prej qelqi për industrinë e pijeve dhe industrinë ushqimore,  

40  Kalitje xhami; kalitje xhami e shisheve dhe enëve prej qelqi; Sigurimi i informacionit 

në lidhje me marrjen me qira të makinerive dhe aparateve për prodhimin e enëve të qelqit; 

Sigurimi i informacionit në lidhje me marrjen me qira të makinerive dhe aparateve për 

prodhimin e enëve të qelqit për kalitjen e shisheve të qelqit dhe kontejnerëve të qelqit,  

42  zhvillimi dhe dizajnimi i shisheve; Zhvillimi dhe dizajnimi i shisheve të qelqit, 

kontejnerëve dhe ambalazheve prej qelqi; shërbimet e analizave industriale dhe kërkimore; 

Konsulencë në lidhje me inxhinierinë dhe teknologjinë për prodhimin e ambalazheve prej 

qelqi; Konsulencë dhe asistencë në lidhje me analizën e paketimit dhe mbushjes së 

shisheve, metodat e paketimit dhe mbylljes, veçanërisht për shishet.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;shërbime katering;dhënia me qira e 

enëve të qelqit;Marrja me qira e enëve të qelqit, përkatësisht shishe qelqi dhe enë qelqi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/507 

(220) 30/03/2022 

(731) ALKALOID AD blvd. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000 Skopje, MK 

(591)  Ngjyrë  kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

e kuq, e bardhë, e verdhë dhe bezhë 

(540)   
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(740)  Agron Curri, “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

kompleksi Erta, A3 nr.2/4, Prishtine 
 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike; peceta për fëmijë të ngopura me preparate pastrimi; locione 

për qëllime kozmetike; kremra dhe locione kozmetike; krem fytyre per perdorim kozmetik; 

krem për duar; krem për lëkurën; kremra jo mjekues për bebe; preparate kozmetike për 

kujdesin e lëkurës; sapune kozmetike; vaj për banjë; pudër për fëmijë; kozmetikë për 

fëmijë; preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; vajra eterike; shtupa pambuku për 

qëllime kozmetike; preparate për heqjen e grimit; vajra për qëllime kozmetike; preparate 

për pastrimin e dhëmbëve; pastë dhëmbësh për fëmijë; vajra esencialë aromatikë; pajisje 

tualeti; parfumeri për fëmijë; mus(mousse)për banjë për fëmijë; preparate për banjë; 

qumësht për trupin; shkumë për dush dhe banjë; locione për fëmijë; shampo; kremra për 

kujdesin ndaj diellit; kremrat pas diellit; preparate pas diellit për përdorim kozmetik; sapun; 

detergjente; preparate për nxirje nga dielli [kozmetikë]; locione për flokë; kremra për 

trupin;  

5  : Kremra medicinale; kremra medicinale për lëkurën; shampo medicinale; sapun 

medicinal; shtesa dietike dhe preparate dietike; preparate dietike për fëmijë; ushqim për 

bebe; plastera; pelena për bebe [peceta]; dezinfektues;.  

35  Reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksionet e zyrës; ofrimi i informacionit dhe këshillave komerciale 

për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve.      

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/508 

(220) 30/03/2022 

(300) 2022-035852  29/03/2022  JP 

(731) Kyowa Kirin Co., Ltd. 1-9-2, 

Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CRYSPHOS 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2022/509 

(220) 30/03/2022 

(731) Delfin L.t.d. SH.P.K. 

Graçanicë, Fshati Gushtericë e Ulët, KS 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, mish lope i freskët, shpezë dhe kafshë gjahu; Mish dele; Kërmijtë të 

përgaditur për përdorim njerëzor; Fara, të përpunuara; Fara, të procesuara; Preparate të bëra 

nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supë dhe lëng mishi, ekstrakte mishi; 

Kocka të vogla të lëngut të mishit; Xhelatin; Perime të prera; Perime të para-prera për 

sallata; Qumsht soje; Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soje; Qumsht orizi; Qumsht 

bajame; Qumsht kikiriki; Qumsht arre kokosi; Qumsht i kondensuar; Fruta, këpurdha dhe 

perime, të ziera, të ngrira, të thara dhe të konzervuara; Perime të konzervuara, të thara dhe 

të ziera; Vajëra; Vaj ulliri, vaj ulliri i pastërt dhe extra-i pastërt, Yndyrë e ngrënshme; 

Margarinë; Peshk i freskët, i ngrirë dhe i konzervuar; fruta deti, molusqe dhe krustaceve të 

freskëta, të ngrira dhe të konzervuara; Ushqime të gatshme, të ngrira apo jo, me bazë 

perimesh; Ushqime të gatshme, të ngrira apo jo, me bazë djathi; Ushqime të gatshme, të 

grira apo jo, me bazë patatesh; Ushqim i gatshëm, i ngrirë apo jo me bazë mishi apo 

shpezëve; Ushqim i gatshëm, i ngrirë apo jo, me bazë peshku, fruta deti dhe krustaceve; 

Qofte, të fresketa dhe të ngrira; Qumsht, dhe zevendësues te tij, djath, krem, produkte djathi 

dhe produkte te tjera qumshti, gjalp, kos; Ëmbëlsira me bazë të produkteve të qumështit, 

kos frutash; Marmeladë, xhem; Krem përhapës me bazë-qumshti apo me bazë-djathi; Mish; 

Mish i procesuar, Proshutë e prerë dhe e pa prerë dhe mish i kuruar; Vezë dhe produkte 

vezësh, të ngrira dhe të freskëta; Gjëra ushqimore me përmbajtje të ushqimeve-të gasthme 

dhe/apo të ngira me bazë mishi, peshku, djathi, mishit të kuruar; Produkte ushqimi të 

përgaditura nga patatet; Ushqime të shpejta të shijshme me bazë- patatesh; Patate të 

konzervuara; Pjata të gatshme dhe/apo të ngrira me përmbajtje kryesisht të mishit; Ushqime 

të përgaditura dhe/apo të ngrira me përbajtje kryesisht të perimeve; Ushqime të ziera të 

gatshme me përbërje të plotë apo plotësisht nga shpezët; Pjata të përgaditura (perime); 

Qofte për ushqim, të ngrira apo jo-të ngrira; Ushqim meze me bazë-frutash; Meze ushqim 

me bazë perimesh; Ushqim rostiçeri me bazë arre; Domate të konzervuara; Alga deti 

(Laver).”   

30  Kafe, çaj dhe kakao dhe zëvendësues për to; Ekstrakte bimore; Bukë dhe pasta të 

shijshme, byrekë të shijshëm, shkopinjë të hollë buke, krisurë, meze të shijshme me bazë të 

miellit; bizele të procesuara, niseshte, dhe produkte të bëra nga to, preparate të pjekura dhe 

maja buke; Sodë buke (sodë bikarboni për përdorim gatimi); Pica dhe pite, të ngrira apo jo; 

Kuskus [semolina]; Polenta; Pasta të vogla pikante (gnocchi); Pasta; Pasta të mbushura; 

Pasta me përmbajtje të vezëve; Oriz; Tarta [të ëmbëla apo të shijshme]; Ëmbëlsirë mouz; 

Akull, akullore, kos i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura; Biskota të ëmbëla; 

Ëmbëlsira shkopninj; Ushqim i lehtë nga gruri i ekstruduar; biskota; Ushqim i lehtë i 

përgaditur nga misri; Ushqim i lehtë me bazë-orizi; Biskota; Ëmbëlsira; Ëmëblsira 

çokollade dhe me bazë çokollade; Ëmbëlisrë akullore; Krem karamel (ëmëblisra të 

pjekura); Kripëra, Melmesa, Shije dhe erëza, Uthull balsamike, uthull; Sheqer, ëmbëlsues 
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natyral, krem dhe mbushje të ëmbla, mjaltë, ëmbëlsira; Bonbone [karamel]; Çamçakëz; 

Kremra (ëmbëlsira), Krem për lyerje i bërë nga çokollada; Mustardë; Miell perimesh; 

Miell; Ekstrakte çaji; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis; Peltë 

mbretërore; Ushqim i gatshëm, i ngrirë apo jo, me bazë paste, buke orizi, apo bukë brumi e 

mbushur (panzeroti); Polenta; Brum pice i mbushur; Kos frutash, i ngrirë; Ushqim i lehtë 

me bazë-drithërash.”   

31  Fruta dhe perime të freskëta; Kërpurdha ; Gjëra ushqimore për kafshë, Pije për kafshë; 

Malt; Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie dhe kokrra (jo të përgaditura, apo të 

procesuara); Fara, bimë natyrale dhe lule; Lëvore e papërpunuar; Lëndë drusore të pa 

kualifikuar; Lule, të thara për dekorim; Poçe (Bimore-);    

32  Ujë; Pije të lehta; Aperitivë, jo-alkoolik; Pije me lëng frutash; Pije e lehtë me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Fruta të shtrydhur; Pije të gazuara me shije; Birrë 

jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte birarie; Nektarë frutash, jo-alkoolik; Limon i 

shtrydhur; Preparate jo-alkoolike për përgaditjen e pijeve; Preparate për përgaditjen e 

likerëve; Preparate për përgaditje e ujit të gazuar; Shurup për pije; Uthull, jo-alkoolik; 

Lëngje; Lëngje perimesh [pije]; Lëng domatesh [pije]; Pije perimesh; Pije hirre; Pije me 

bazë-soja, tejtër nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-orizi, të ndryshme nga 

zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me përmbajtje të ekstrakteve të çaji; Pure me 

pemë dhe perime të freskëta për pirje (smoothies); Pije energjike; Pije izotonike; Pije sporti 

të pasura me-proteina.”   

35  Konsulencë, reklamë dhe mbështetje për menaxhimin e biznesit në fushën e drejtimit 

dhe menaxhimit të restoranteve të ekskluzivitetit; porositja e pijeve dhe ushqimit përmes 

internetit.   

 
 

(210) KS/M/ 2022/524 

(220) 31/03/2022 

(731) HACKEE SH.P.K. 

Harliaç, Rr.Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Grant Heritage Hotel 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi;administrim bznesi;sherbime zyre.  

41  Arsimi;sigurimi i kulaifikimeve,argetimi;aktivitete sportive dhe kulturore.  

43  Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i perkohshem.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/526 

(220) 31/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Ibiza Hotels  

 

 
     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  
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43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/527 

(220) 31/03/2022 

(731) HAACKE SH.P.K. 

Harilaç, Rr.Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  In-N-Out Burger 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat;menaxhim biznesi;administrim biznesi;sherbim zyre.  

41  Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argetimi;aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve,strehim i perkohshem  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/528 

(220) 31/03/2022 

(731) EMONA SH.P.K. 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29 Mish, peshk, shpendët, ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të 

thata dhe të gatuara; pelte; bllokime, komposto, vezë, qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe 

produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyra për ushqim 

30 oriz, makarona dhe petë, tapioka dhe sago, miell dhe përgatitije të bëra nga drithërat; 

bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore, sheqer, mjaltë; maja, pluhur pjekje, kripë, erëza, 

barishte të ruajtura, uthull, salca dhe kremra të tjera, akull (ujë i ngrirë). 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/529 

(220) 31/03/2022 

(731) Dabes Egyptian Imports, Ibrahim 

Dabes Neuburger Str.109, 86167 Augsburg, 

Germany, DE 

(591) Kuqe, e zeze, e bardhe  

(540)   
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(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

     

 

(511) 34  Duhani; cigare, artikuj për duhanpirës; shkrepeset.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/530 

(220) 31/03/2022 

(300) 018586075  25/10/2021  EU 

(731) Volvo Truck Corporation 

405 08 Göteborg, SWEDEN, SE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  DE11 

 

 
     

 

(511) 12  Motorë për kamionë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/531 

(220) 31/03/2022 

(300) 018586078  25/10/2021  EU 

(731) Volvo Truck Corporation 

Volvo Truck Corporation 405 08 Goteborg , 

SWEDEN, KS 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  DE13 

 

 
     

 

(511) 12  Motor per kamion.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/532 

(220) 31/03/2022 

(300) 018586082  21/10/2021  EU 

(731) Volvo Truck Corporation 

(540)  DE13 
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405 08 Göteborg, SWEDEN, SE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 12  Motorë për kamionë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/533 

(220) 31/03/2022 

(731) Gjirafa, inc- Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km.6, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  Leadership Institute for Future 

Engineers 

 

 
     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime  shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne; analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese; dizajnim dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/534 

(220) 31/03/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

810840307 Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, 

km. 6 Graçanicë, Kosove, KS 

(740)  Shita7aSSOCIATES L.L.C. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/535 

(220) 31/03/2022 

(731) Gjirafa, inc-Dega ne Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km.6, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 

(540)  Joy from GjirafaMall 
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(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; sherbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne; analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese; dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/536 

(220) 31/03/2022 

(731) Gjirafa, inc-Dega ne Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km.6, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  Joy from Gjirafa 

 

 
     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore 

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne; analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese; dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/537 

(220) 31/03/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

810840307 Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, 

km. 6 Graçanicë, Kosove, KS 

(591) e portokallt dhe e zeze 

(740)  Shita & ASSOCIATES L.L.C. 

Anton Çetta 5a,Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/538 

(220) 31/03/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

810840307 Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, 

km. 6 Graçanicë, Kosove, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

(540)  LIFE from Gjirafa 
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Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/539 

(220) 01/04/2022 

(731) The Protector 7 Gamble Company 

Cincinnati Ohio 45202, US 

(591) E gjelbër,e bardhë, e kaltër. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, lustrim, fërkim dhe abraziv; aditivë për lavanderi; preparate për lavanderi; 

detergjentë për lavanderi; lëngje për lavanderi; preparate për zbutjen e rrobave; substanca 

për ne lavanderi; agjentë shpëlarës për lavanderi; vajra esencialë si aroma për përdorim në 

lavanderi; preparate për aromatizim për përdorim në lavanderi; sapunë dhe xhel; produkte 

shpëlarëse dhe preparate për zbutje; zbutës të rrobave.  

5  Preparate për larje për asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide; germicide; mjete 

dezinfektues për përdorim shtëpiak; mjete per dezinfektimin që përdoren në larjen e 

rrobave; mjete per dezinfektim per perdorim gjate shperlarjes se rrobave; detergjente 

germicide; sapunë dhe detergjentë dezinfektues; mjete dezinfektues për përdorim shtëpiak.  

16  Enë, arka, materiale ambalazhimi dhe kuti të bëra nga ose kartoni ose letra e përforcuar 

ose plastika ose celuloza e rigjeneruar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/540 

(220) 01/04/2022 

(731) The Protecter & Gamble Company 

Cincinnati Ohio 45202, US 

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

e kuqe, vjollcë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi;preparate për 

pastrim, lustrim, fërkim dhe abraziv;aditivë për lavanderi;preparate për 

lavanderi;detergjentë për lavanderi;lëngje për lavanderi;preparate për zbutjen e 

rrobave;substanca për ne lavanderi;agjentë shpëlarës për lavanderi;vajra esencialë si aroma 

për përdorim në lavanderi;preparate për aromatizim për përdorim në lavanderi;sapunë dhe 

xhel;produkte shpëlarëse dhe preparate për zbutje;zbutës të rrobave.  

5  Preparate për larje për asgjësimin e parazitëve;fungicide, herbicide;germicide;mjete 

dezinfektues për përdorim shtëpiak;mjete per dezinfektimin që përdoren në larjen e 

rrobave;mjete per dezinfektim per perdorim gjate shperlarjes se rrobave;detergjente 

germicide;sapunë dhe detergjentë dezinfektues;mjete dezinfektues për përdorim shtëpiak.  

16  Enë, arka, materiale ambalazhimi dhe kuti të bëra nga ose kartoni ose letra e përforcuar 

ose plastika ose celuloza e rigjeneruar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/541 

(220) 01/04/2022 

(731) The Protector & Gamble Company 

Cincinnati Ohio 45202, US 

(591) E gjelbër, e bardhë, e kalter, e verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, lustrim, fërkim dhe abraziv; aditivë për lavanderi; preparate për lavanderi; 

detergjentë për lavanderi; lëngje për lavanderi; preparate për zbutjen e rrobave; substanca 

për ne lavanderi; agjentë shpëlarës për lavanderi; vajra esencialë si aroma për përdorim në 

lavanderi; preparate për aromatizim për përdorim në lavanderi; sapunë dhe xhel; produkte 

shpëlarëse dhe preparate për zbutje; zbutës të rrobave.  

5  Preparate për larje për asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide; germicide; mjete 

dezinfektues për përdorim shtëpiak; mjete per dezinfektimin që përdoren në larjen e 

rrobave; mjete per dezinfektim per perdorim gjate shperlarjes se rrobave; detergjente 

germicide; sapunë dhe detergjentë dezinfektues; mjete dezinfektues për përdorim shtëpiak.  

16  Enë, arka, materiale ambalazhimi dhe kuti të bëra nga ose kartoni ose letra e përforcuar 

ose plastika ose celuloza e rigjeneruar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/542 

(220) 01/04/2022 

(731) LYLE&SCOTT LIMITED 

37 kentish town road London, NW1 

8NX,ENGLAND, GB 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)   
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Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

     

 

(511) 9  “Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; automjete për lëvizje në ajër, 

tokë ose ujë; automjete për udhëtime tokësore, ajrore, hekurudhore ose ujore; mjete 

motorike për përdorim në transportin e njerëzve; automobila për bartjen e mallrave; makina 

me motor; vetura për transportin e njerëzve; vetura për transportin e mallrave; vetura 

sportive; vetura pwr turizwm; shtëpi me motor; shtëpi të lëvizshme (karvanë); karvanë me 

motor; automjete të natyrës së furgonëve; furgona me motor; furgona kamper; makina 

kampingu; kamionë qw janë mjete motorike tokësore; kamionë për transport; kamionë 

komercialë; kamionë industrialë; biçikleta; motoçikleta; kamionë; vagonw transporti; 

autobusë.”   

18  Qanta dhe valixhe.  

25  Rroba.  

35  Reklama.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/543 

(220) 01/04/2022 

(731) LYLE & SCOTT LIMITED 

37 KENTISH TOWN ROAD 

London, NW1 8NX, ENGLAND, UK 

(740)   SDP Kosovo LLC - Nora Makolli 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  Lyle & Scott 

 

 
     

 

(511) 9  Produkte dhe sherbime:"Syze"  

18  Produkte dhe sherbime: "Çanta dhe valixhe"  

25  Produkte dhe sherbime: "Rroba"  

35  Produkte dhe sherbime: "Reklama"  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/544 

(220) 01/04/2022 

(300) 2021-733  13/10/2021  LI 

(731) Apple Inc. California 95014 

United States of America, US 

(540)  STUDIO DISPLAY 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 105  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

198 

 

(740)   SDP Kosovo LLC - Nora Makolli 

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

Republic of Kosovo 
 

(511) 9  “Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuter tablet; pajisje komunikimi pa tela 

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

multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; softuer kompjuterik; pajisje periferike 

kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për 

vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; 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, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; kamera; blica për kamera; ekrane për 

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

vishen, ora të mençura, syze të mençura, televizione dhe audio dhe video pllejer dhe 

regjistrues; aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; aparate për incizimin 

e zërit dhe njohjen e zërit; mikrofona; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe 

sistemeve të argëtimit; 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 të gjitha mallërat e lartpërmendura; 

ndërfaqe veprimi për kompjuterë, pjese periferke per kompjuter, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile digjitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optik]; aparate për njohjen e zërit  dhe dhënien e urdhërit për kontrollimin e 

operacioneve për pajisjet elektronike të konsumatorëve dhe sistemet e banimit; asistent 

personal dixhital. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/545 

(220) 04/04/2022 

(731) Wemade Co., Ltd. Bundang-gu, 

Seongnam-si, Geyonggi-do, Republic of 

Korea, KR 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C., nr. 

i biznesit 71131920 Kodra e Diellit, Zona e 

jugut L 9/5, Prishtinë 
 

(540)  KLEVA 

 

 
     

 

(511) 9  Softveri për lojëra me realitet virtual; softver multimedial interaktiv për të luajtur 

lojëra; softver kompjuterik për lojëra i shkarkueshëm nëpërmjet rrjetit kompjuterik global 

dhe pajisjeve pa tel (wireles); softver i regjistruar (inçizuar) për lojëra kompjuterike; 

program i regjistruar për lojëra kompjuterike; softver i cili mund të shkarkohet për lojëra 
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mobile; programe për lojëra elektronike të cilët mund të shkakrohen; softver për lojëra 

kompjuterike  të cilat mund të shkarkohen; programe për lojra kompjuterike të cilët mund 

të shkarkohen; programe për lojëra interaktive kompjuterike; softver për lojëra 

kompjuterike për përdorim në telefona mobil dhe telefona celularë; programe kompjuterike 

dhe softver për përpunimin e imazheve të cilët përdoren për telefona mobil; softver për 

lojëra elektronike për telefona mobil; programe për lojëra kompjuterike të shkarkuara 

nëpërmjet internetit; programe lojërash interaktive; softver për lojëra elektronike; programe 

të lojërave elektronike; softver kompjuterik për kontrollën dhe administrimin e akses 

aplikacioneve serverike; programe për lojëra kompjuterike; softver për lojëra elektronike 

për pajisje elektronike të cilat mbahen në dorë; softver i shkarkueshëm për pagesa me para 

elektronike; programe kompjuterike të shkarkueshme për pagesat me para elektronike; 

softver i shkarkueshëm për para virtuale; softver për realitetin virtual; softuer i 

shkarkueshëm për gjenerimin e çelësave kriptografikë për marrjen dhe shpenzimin e 

kriptovalutave;   

36  Lëshimi i kuponave për zbritje në formë të tokenave me vlerë; shërbime ndërmjetësimi 

në lidhje me shkëmbimin e valutave virtuale; ofrimi i informatave në lidhje me valutat 

virtuale; ndërmjetësimi i lidhur me valutat virtuale; nxjerrja e valutës virtuale për të tjerët; 

afarizëm financiar; tregëtimi onlajne (on-line) me valuta në kohë reale; lëshimi i kuponave 

mobil për zbritje në formë të tokenave me vlerë; dhënia me qira e pasurive të paluajtshme; 

shërbime ndërmjetësimi në lidhje me monedhën (valuten) virtuale, nëpërmjet shërbimeve të 

portaleve onlajne; përpunimi elektronik i transakcioneve me para të gatshme; shërbimet e 

portofolit elektronik (shërbimet e pagesave elektronike); pagesa elektronike për të tjerët; 

lëshimi i kuletave elektronike për pagesa elektronike; shërbimet e procesimit të 

transaksioneve të pagesave të parasë elektronike; sigurimi i informacionit në lidhje me 

përpunimin e transaksioneve të pagesave të parasë elektronike; menaxhimi i kapitalit; 

lëshimi i kuponëve elektronik në formën e tokenëve me vlerë duke shfrytëzuar telefonat 

intelegjent; ofrimi i informatave lidhur me afarizmin monetar dhe financiar; shërbime 

financiare; trasfere të parave; shërbime elektronike të transferimit të mjeteve dhe pagesave.  

42  Projektimi, krijimi, mirëmbajtja dhe hostimi i aplikacioneve mobile; zhvillimi i 

softverit për tregtinë elektronike bazuar në teknologjinë bllokçejn; zhvillimi i platformave 

të internetit bazuar në teknologjinë bllokçejn; zhvillimi i sistemeve kompjuterike; ofrimi i 

PaaS (platforma si shërbim); platforma si shërbim (PaaS); projektimi, krijimi, mirëmbjatja 

dhe hostimi i veb-sajtave; konstruktimi i platformave të internetit për tregtinë elektronike; 

programim kompjuterik; zhvillimi i softverit kompjuterik; zhvillimi i softverit i cili lidhet 

me valutën virtuale; shërbime të konsulencës kompjuterike teknike në fushën e valutave 

virtuale dhe teknologjinë bllokçejn.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/546 

(220) 04/04/2022 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER 

2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, France, FR 

(740)   SDP Kosovo LLC - Nora Makolli 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   
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(511) 3  “Kozmetikë; krema kozmetike; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës; shtupa 

pambuku për qëllime kozmetike; komplete kozmetike; maska bukurie; arna xheli të syve 

për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike; losione për qëllime kozmetike; 

qumësht pastrues për qëllime tualeti; preparate për tualetin; losione pas rruajtjes; preparate 

për rruajtje; preparate për nxirje nga dielli [kozmetikë]; preparate kundër diellit; deodorantë 

për qenie njerëzore ose për kafshë; pasta dentare; sapun; kripërat e banjës, jo për qëllime 

mjekësore; preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për banjo; 

shampon; kondicioner për flokët; losione për flokë; llak për flokë; transferta dekorative për 

qëllime kozmetike; tatuazhe të përkohshme për trupin dhe thonjtë për qëllime kozmetike; 

llak për thonjtë; shtresë bazë për manikyrin e thonjve; shtresë e sipërme e manikyrit; 

preparate për kujdesin e thonjve; heqës të llakut të thonjve; ngjitëse për artin e thonjve; 

thonjë artificial; preparate për grim; lapsa kozmetike; bazë grimi; sprej për vendosjen e 

grimit; pluhur për grim; produkte grimi të dedikuara për zbukurimin e lëkurës; themeli; 

fshehës [kozmetikë]; skuqës; balsam, përveç për qëllime mjekësore; produkte për kujdesin 

e buzëve; balsam buzësh; vijëzues buzësh; shkëlqim buzësh; buzëkuq; kuti buzëkuqësh; 

rimel; vijëzues për sy; lapsa për sy; lapsa për qepalla; lapsa për faqe; preparate kozmetike 

për qerpikët; maskarë; qerpikët e rremë; kozmetikë për vetullat; komplete vetullash; lapsa 

për vetulla; bojë për vetulla; kompakte pluhuri, të mbushura; fishekë dhe mbushëse për 

produkte kozmetike dhe grimi; preparate për heqjen e grimit; ujë micellar; faculeta të 

lagura me preparate për heqjen e grimit; lesh pambuku i lagur me preparate për heqjen e 

makiazhit; heqës grimi për sytë; pastrues për furça kozmetike; parfumeri; parfume; ujë 

kolonje; ujë tualeti; shpërndarës kallami të aromës së ajrit; preparate për aromatizues të 

ajrit; temjan; thasë për parfumimin e çarçafëve; lustrim për këpucë; konservues lëkure 

[lustrim]; krem për lëkurë.”   

5  “Deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët; preparate për aromatizimin e 

ajrit; preparate për pastrimin e ajrit; shkopinj pambuku për qëllime mjekësore; pambuk për 

qëllime mjekësore; veshje, medicinale; suva ngjitëse; shtresa higjienike; tampona sanitare; 

kuti të ndihmës së parë, të mbushura; farmaceutike; preparate për pastrimin e lenteve të 

kontaktit; alkool për qëllime farmaceutike; xhel masazhi për qëllime mjekësore; pomada 

për qëllime mjekësore; pomada për djegie nga dielli; pasta për dhëmbë medicinale; 

shpërlarës të gojës për qëllime mjekësore; sapun medicinal; kripërat e banjës për qëllime 

mjekësore; preparate për banjë për qëllime mjekësore; preparate medicinale për tualetin; 

losione për qëllime farmaceutike; losione medicinale pas rruajtjes; losione medicinale  për 

flokë; shampo medicinale; kapsula për barna; vaksina; ushqim për bebe; qumësht pluhur 

për bebe; miell lakteal për bebe; jastëkë për gji; pelena për bebe; ushqime dietetike të 

përshtatura për qëllime mjekësore; pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; 

preparate mjekësore për qëllime dobësimi; pilula për dobësim; suplemente ushqimore; 
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preparate vitaminash; sheqer për qëllime mjekësore; pelte mbretërore për qëllime 

farmaceutike; karamele medicinale; pastile për qëllime farmaceutike; vajra medicinale; 

infuzione medicinale; çajra bimor për qëllime mjekësore; çaj medicinal; qafore 

antiparazitare për kafshë; letër kapëse mizash”.   

7  “Tezgjah; makina për ngjyrosje; makina për punimin e lëkurës; korniza rrotulluese; 

makina thurjeje; makina qepëse; makineritë e skajit; makineritë e mbushjeve; makina për 

prodhimin e dantellave; makina vulosjeje; makina shpuese; makina mbyllëse për qëllime 

industriale; makina ambalazhimi; etiketues [makina]; pllaka printimi; presa [makina për 

qëllime industriale]; cilinder printimi për makineri; aparate dhe makineri libërlidhjeje për 

qëllime industriale; makina printimi; printera 3D”.   

10  “Unaza për kruarjen e dhëmbëve ; kapëse për biberona ; maska sanitare ; maska 

mbrojtëse për qëllime mjekësore; biberona për bebe; fasha mbështetëse ; fasha, elastike; 

çorape për variçe; paterica ; shishe për ushqim ; tapa veshi [pajisje mbrojtëse të dëgjimit] ; 

bastunë për qëllime mjekësore; rripa për qëllime mjekësore ; këpucë ortopedike; gota 

menstruale; jastëkë për qëllime mjekësore; kruese gjuhe ; kazma veshi; hobe [fasha 

mbështetëse] ; kolltuqe për qëllime mjekësore ose dentare ; dorashka për qëllime 

mjekësore; doreza për masazh; lodra seksuale; llambat për qëllime mjekësore; kukulla 

dashurie [kukulla seksi]; prezervativë ; pompa gjiri; kuti instrumentesh për përdorim nga 

mjekët; veshje për kompresim; aparate vibromasazhi”.   

11  “Llambat ; llambat elektrike ; llambat e dyshemesë; llambadarë ; fenerë për ndriçim; 

abazhurë ; shpërndarës të dritës; dritat me fije për dekorim festiv ; fenerë kinezë; dritat e 

tavanit ; projektorë me dritë; llambat e rrugës; elektrik dore elektrike ; poq elektrik ; 

ventilator [ajri i kondicionuar] ; instalimet dhe aparatet e ventilimit [ajri i kondicionuar]; 

aparate për aromatizimin e ajrit; djegës ; shishe me ujë të nxehtë; vluese uji, elektrike; 

aparate kafeje elektrike; tostere buke ; enë gatimi, elektrike; ngrirësit”.  

20  “Mobilje; garderoba; komodat me sirtarë; bufe; rafte pllake; vitrina [mobilje]; rafte 

librash; njësi raftesh; kabinete dosjesh; tavolina; tavolina; mobilje zyre; tavolina konsol; 

karroca për çaj; karroca [mobilje]; tavolina në këmbë; treshe [mobilje]; majat e tavolinave; 

komplete; divane; divane; kolltuqe; shezllone; karrige [ulëse]; stola; ulese anesore; stola 

[mobilje]; shtretër; shtroja, përveç liri; bazat e shtratit; dyshekë; mobilje me fryrje; dyshekë 

gjumi; ekrane [mobilje]; blindat e dritareve të brendshme [mobilje]; stenda për peshqirë 

[mobilje]; stendat për çadra; rafte për revista; mbështetëse librash [mobilje]; stenda për 

ekspozim; ekspozita të organizatorëve të bizhuterive; piedestale me vazo lulesh; stenda 

lulesh [mobilje]; mbajtëse për pallto; grepa rrobash, jo prej metali; varëse rrobash; mbulesa 

rrobash [magazinimi]; varëse çantash, jo prej metali; dry, të ndryshëm nga ato elektronike, 

jo prej metali; unaza të ndara, jo prej metali, për çelësa; çelësa plastikë; targa identiteti, jo 

prej metali; etiketa plastike; ventilatorë për përdorim personal, jo elektrik; jastëkë; jastëkë; 

jastëkë për kafshët shtëpiake; tabela ekspozuese; tabela sinjalizuese prej druri ose plastike; 

korniza fotografish; pasqyra [syze për shikim]; pasqyra dore [pasqyra tualeti]; tabaka, jo 

prej metali; tavolina për prehër; shporta, jo prej metali; kuti veglash, jo prej metali, bosh; 

kuti prej druri ose plastike; arka, jo prej metali; arka për lodra; djepa; Shportat Moses; 

karrige të larta për bebe; krevat fëmijësh për bebe; lodra për bebe; dyshekë për lojëra për 

foshnjat; dyshekë për ndërrimin e bebeve; këmbësorë për foshnjat; mobilje [dekorim]; 

tingujt e erës [dekorim]; vepra arti prej druri, dylli, allçie ose plastike; figurina prej druri, 

dylli, allçie ose plastike; statuja prej druri, dylli, gipsi ose plastike; lukuni për qen; lukuni 

për kafshë shtëpiake; kuti letrash, jo prej metali apo murature; arkivole”.  
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21  “Enë tavoline, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; pjata tavoline ; enë për pije; gota 

për pije; gota ; gota ; tablla ; shërbyese çaji [enë tavoline] ; çajnikët ; enë me sheqer; kuti 

çaji ; shërbyese kafeje [enë tavoline]; kafene, jo elektrike; vluese uji, jo elektrik; shkopa për 

pije; përzierëse për koktej; darë akulli; shaker për koktej; shishe për pije për sport; shishe 

brezi; shishe ; dekantues ; hapëse tapash, elektrike dhe jo elektrike; hapëse per shishe, 

elektrike dhe jo elektrike; aeratorët e verës; derdhësit e verës; komplete likeri ; tabaka për 

qëllime shtëpiake; dyshekë, jo prej letre apo tekstili; shporta pikniku të pajisur, duke 

përfshirë enët; vazo; kandelabra [shandanët]; shandanët ; djegës parfumi ; kutitë e montuara 

për vanitete; furça rroje; stenda për furça rroje ; krehër ; furça për këpucë ; pemë këpucësh ; 

brirët e këpucëve; tenxhere ; vazo lulesh ; mbulesa për vazo lulesh, jo prej letre; kuti 

dritaresh; kanaçe për ujitje ; monedha të bankave ; vepra arti prej porcelani, qeramike, 

balte, terrakota ose qelqi; figurina prej porcelani, qeramike, balte, terrakota ose qelqi; enë 

porcelani ; tasat [legenët]; gota me vezë; bodrumet e kripës; tenxhere me piper ; kallëpe për 

torta ; fikse qirinjsh ; shpërndarës vaji aromatikë, të ndryshëm nga shpërndarësit e kallamit, 

elektrike dhe jo elektrikë; avullues parfumi ; enë tualeti ; brushat ; furça dhëmbësh ; furça 

për qerpikët; brushat e vetullave ; enë kozmetike ; brushat e grimit; sfungjerë makiazhi; 

pudër pluhur ; pluhur kompakte, të zbrazëta; kosha letre të mbeturinave; sfera qelqi 

dekorative ; statuja prej porcelani, qeramike, balte, terrakota ose qelqi”.  

22  “Çanta [zarfe, thasë] tekstili, për paketim; rafia; varg paketimi; litar paketimi; litarë; 

hamak; tenda; tenda prej tekstili; tenda nga materiale sintetike; blindat e jashtme prej 

tekstili; jorgan me pupla; pëlhura gome; mbulesa automjeti, të pa montuara; vela; kanavacë 

për vela”.  

23  “Fije metalike për qëndisje ; fije dhe fije qëndisjeje ; fije për qepje dhe fije ; fije dhe fije 

pambuku; fije dhe fije leshi; fije dhe fije liri; fije dhe fije mëndafshi; fije dhe fije elastike 

për përdorim tekstili”.   

27  “Mbulesa dyshemeje; tepihë dhe qilima; shtresa dyshemeje; shtresa joga; shtresa për 

dyer; shtresa për banjë; tepihë për automobila; shtresa; mbulesa muri nga tekstili; letër-

muri; letër-muri tekstili; perde muri, jo prej tekstili”.   

28  “Topa për lojëra ; topa për lojëra ; topa lodrues; mermere për lojëra ; topa të bilardos; 

koka të anijes ; quoits (lodër); raketa; shenjat e bilardos; skittles [lojëra] ; doreza për lojëra ; 

doreza bejsbolli; doreza boksi ; thasë grushtimi ; kambana memece; bar-këmbanat; litarë 

kërcimi [artikuj sportiv] ; objektivat ; mjete për gjuajtje me hark; shigjetat ; bumerangët; 

disqe fluturuese [lodra]; kita ; paragliderë ; tavolina bilardosh ; tavolina futbolli ; tavolina 

për pingpong ; pishina [artikuj për luajtje] ; dyshek notues me ajër për pishinë; trampolina ; 

lëkundjet ; rrëshqitje [gjërat e lojërave]; çadrat e lojërave; karroca për çanta golfi ; çanta 

golfi, me ose pa rrota; klube golfi; skejtbord ; patina me rrota ; patina akulli ; këpucë dëbore 

; çanta të dizajnuara posaçërisht për raketa; ski ; çanta të dizajnuara posaçërisht për ski; 

snoubord ; sajë [artikuj sportive] ; ski uji ; dërrasat e sërfit ; zinxhirët e dërrasave të sërfit; 

çanta të dizajnuara posaçërisht për dërrasat e sërfit; tabela me vozitje; dërrasa vela ; këpucë 

për not; krahë uji; mbrojtëse për bërryl [artikuj sportive] ; mbrojtëse gjuri [artikuj sportive] 

; mbrojtëse të kërcit [artikuj sportive]; gota mbrojtëse për sport; triçikleta për foshnja 

[lodra]; skuter [lodra]; automjete lodrash ; lodra ; kuaj lëkundëse; palestra për fëmijë ; 

celularë lodër ; rraketake [gjërat e lojërave]; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi me 

batanije komforti të bashkangjitur; kukulla ; veshje kukullash; shtëpi kukullash; figura 

lodrash ; kukulla ; maska [gjërat e lojërave]; maja tjerrëse [lodra]; robotë lodrash; automjete 

lodrash me telekomandë; konzola për video lojëra; kontrollues për konsolat e lojërave; dron 
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[lodra]; lojëra ; lojëra ndërtimi; blloqe ndërtimi [lodra] ; lojëra me zë; lojëra tavoline; 

enigma ; tabela shahu ; tabela shami ; letra për lojë; karta tregtare për lojëra; sportele 

[disqe] për lojëra; gota për zare ; zare ; lodra për kafshë shtëpiake ; globe dëbore; flluska 

sapuni [lodra]; konfeti ; lodra të reja për festa; dekoret e Krishtlindjeve [risitë e festës] ; 

tullumbace feste ; Pemët e Krishtlindjeve nga materiali sintetik ; stoli për pemët e 

Krishtlindjeve, përveç dritave, qirinjve dhe ëmbëlsirave”.   

29  “Manaferrat, të konservuara; gjalpë ; pije me bazë qumështi bajamesh; pije me bazë 

qumështi kikiriku; pije me bazë qumështi të kokosit; pije qumështi, pije ku dominon 

qumështi; supë ; kaviar ; këpurdha, të konservuara; karkaleca ; patate të skuqura; komposto 

; xhem ; fruta, të konservuara; perime, të konservuara; mish, i konservuar; peshk, i 

konservuar; butak, jo të gjallë; tranguj gerkin ; krem [produkte qumështi]; krustace, jo të 

gjallë; lëvozhga e frutave; ushqim i lehtë me bazë frutash; lule të ngrënshme, të thara; foie 

gras; djathë ; arra me aromë; fruta të kristalizuara; fruta të ngrira; fruta, të konservuara; 

pastë frutash të shtypura; fruta, të përpunuara; pelte frutash; fara, të përgatitura; vajra për 

ushqim; qumësht ; qumësht jo nga bulmeti; qumështi i kondensuar ; perime, të 

konservuara; perime, të përpunuara; marmelatë ; pije me qumësht; vezë ; ullinj, të 

konservuar; përhapje (krem) me bazë arra; peshk, i konservuar; peshk, jo i gjallë; supa; 

produkte qumështi; sallata frutash; salsiçe ; zëvendësuesit e qumështit; tartufi, i konservuar; 

Mish ; mish, i konservuar; kos”.  

30  “Çaj ; çaj i ftohtë ; pije me bazë çaji; infuzione, jo medicinale; kafe ; pije me bazë 

kafeje; kafe artificiale; kapsula kafeje, të mbushura; çikore [zëvendësues i kafesë]; pije me 

bazë kakao; pije me bazë çokollate; kakao; cokollate ; ëmbëlsira ; bombona ; karamele 

[bombona]; nougat ; makarone (ëmbëlsira) të kokosit; pralina; arra të veshura me çokollatë; 

xhell frutash [ëmbëlsira]; pastë bajamesh; lyerje me bazë çokollate; ëmbëlsues qumështi; 

mjaltë ; makarona [ëmbëlsira];  ; fondants [embëlsira]; ëmbëlsira ; dekorime karamele për 

ëmbëlsira; dekorime me çokollatë për ëmbëlsira; profiterolë; mousses çokollate; pasta; tarta 

; petulla; uafles ; bukë me çokollatë; kroasane ; briosh; simite ; bukë ; kek me xhenxhefil ; 

copëza drithërash; biskota; krekera ; sanduiq katra të vogla; sanduiçe; akullore ; sherbet 

[akulli]; kos i ngrirë [akull i ëmbëlsirave]; sheqer ; kripë gatimi; piper ; erëza ; barishte 

kopshti, të konservuara [erëza]; erëza ; salca [erëza]; mustardë ; uthull ; oriz ; makarona”.   

31  “Pemët e Krishtlindjeve; manaferrat, të freskëta; biskota për qen; pije për kafshë 

shtëpiake; kanabis, i papërpunuar; kurora me lule natyrale ; kokrra kakao, të papërpunuara; 

lule, natyrale; lule, të thara, për zbukurim; aranzhime me fruta të freskëta; arra, të 

papërpunuara; fruta të freskëta; xhenxhefil, i freskët; fara për mbjellje; perime, të freskëta; 

Ushqim kafshesh ; vezët e peshkut; ullinj, të freskët; speca [bimë]; bimët ; bimë, të thara, 

për zbukurim; polen [lëndë e parë]; tartuf, të freskët”.   

32  “Aperitivë, joalkoolikë; birrë; lëngje të shtrydhura (smoothie); pije me lëng frutash 

joalkoolike; pije energjike; pije izotonike; pije joalkoolike; kokteje, joalkoolike; ujëra 

[pije]; esenca joalkoolike për prodhimin e pijeve; ekstrakte frutash jo-alkoolike; lëngje 

frutash; lëngje perimesh [pije]; nektar frutash, joalkoolikë; preparate joalkoolike për 

prodhimin e pijeve; shurupe për pije; ujë të gazuar; pije sportive të pasura me proteina; 

sherbet [pije]”.  

33  “Pije alkoolike, përveç birrës; musht ; raki ; esenca alkoolike; ekstrakte alkoolike; 

likeret ; perri (raki dardhe) ; pije alkoolike [pije]; verë ; kokteje”.   

35  “Shërbime të menaxhimit të biznesit, organizimi dhe administrimi; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorëve; postimi i faturave; shërbimet e 
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prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera] ; përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; veshje për vitrinën e dyqaneve; 

organizimi i sfilatave të modës për qëllime promovuese; demonstrimi i mallrave; 

shpërndarja e mostrave; shpërndarja e materialit reklamues; shpërndarja e materialit 

reklamues; shërbimet e regjistrit të dhuratave; organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; prodhimi i filmave reklamues; ofrimi i informacionit dhe 

këshillave komerciale për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

marketing; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; 

promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; 

publikimi i teksteve publicitare; reklama / publicitet ; reklamimi online në një rrjet 

kompjuterik; reklamimi me porosi me postë; reklamat televizive; indeksimi në internet për 

qëllime komerciale ose reklamuese; marrëdhëniet me publikun; shërbimet e marrëdhënieve 

me median; zhvillimin e ngjarjeve komerciale; shërbimet e porositjes online në fushën e 

marrjes dhe dërgesës së restoranteve; promovimi i mallrave nëpërmjet influencuesve; 

shërbimet e shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të shkarkueshëm dhe të 

regjistruar paraprakisht”.   

40  “Shërbime të punimeve të drurit; qëndisje ; rrobaqepësi; gdhendje ; mbushje me tegela; 

veshja e lëkurës; ndryshimi i veshjeve; rrobaqepësi me porosi ; rrezitje; ngjyrosja e 

këpucëve; ngjyrosje tekstile ; ngjyrosje lëkure; shërbimet e ngjyrosjes ; punim lëkure”.   

41  “Akademitë [arsimimi] ; organizimi dhe mbajtja e punëtorive [trajnimeve] ; shërbimet e 

agjencisë së biletave [argëtim] ; organizimi dhe drejtimi i koncerteve; organizimi i garave 

[edukimi ose argëtimi] ; kryerja e tureve me guidë; organizimi dhe mbajtja e konferencave; 

organizimi i sfilatave të modës për qëllime argëtimi; shërbime argëtimi ; organizimi i 

ekspozitave për qëllime kulturore ose edukative; prodhim filmash, përveç filmave 

reklamues; dhënia e informacionit në fushën e arsimit; ofrimi i informacionit në fushën e 

argëtimit; shërbimet e lojërave të ofruara online nga një rrjet kompjuterik; ofrimi i videove 

në internet, jo të shkarkueshme; publikim elektronik desktop; drejtimi i shfaqjeve ; marrja 

me qira e veprave të artit ; organizimi i ngjarjeve argëtuese; fotografisë ; planifikimi i festës 

[argëtim]; prezantimi i ekspozitave muzeale; prodhimi i podkasteve; prezantime në kinema; 

botimi i librave; publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; publikimi online i librave 

dhe revistave elektronike; ofrimi i publikimeve elektronike online, të pashkarkueshme; 

regji filmi, përveç filmave reklamues; shkrimi i teksteve; organizimi dhe mbajtja e 

seminareve; organizimi i ngjarjeve argëtuese; shërbime të imazhit fotografik me dron; 

shërbime të imazhit video me dron; organizimi i shfaqjeve; prodhimi i shfaqjeve; 

transferimi i njohurive dhe know-how të biznesit [trajnim]; transferimi i know-how 

[trajnimi] ; ofrimi i filmave, jo të shkarkueshëm, nëpërmjet shërbimeve video sipas 

kërkesës; sigurimi i objekteve muzeale”.  

42  “Dizajn i brendshëm ; shërbime arkitekturore; vërtetimi i veprave të artit; dizajni i 

kostumeve; projektimi i skenës të shfaqjes; projektimi i modeleve të simuluara me 

kompjuter; projektimi i prototipeve; konsulencë arkitekturore; konsulencë për dizajnin e 

faqeve të internetit; kontrolli i cilësisë ; dizajni i dekorit të brendshëm; Dizajn industrial ; 

dizajnimi i veshjeve; shërbimet e dizajnit të logos; stilimi [dizajn industrial]”.  

43  “Dekorimi i ushqimit; informacione dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve; 

dhënia me qira e karrikeve, tavolinave, mbulesave për tavoline, enëve të qelqit; dhënia me 

qira e akomodimit të përkohshëm; rezervime të akomodimit të përkohshme; shërbimet e 

byrosë së akomodimit [hotele, konvikte] ; shërbime bar; shërbime kafenesh; shërbimet e 
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kafeterisë; shërbimet e mensës ; shërbimet personale të kuzhinierit; shërbime restoranti; 

furnizim ushqimi dhe pije; shërbime hoteliere; dhënja me qira e dhomave të mbledhjeve”.   

44  “Shërbime estetike ; kujdesi i kafshëve; shërbimet e aromaterapisë; shërbime të berberit 

; shërbimet e salloneve të bukurisë; shpimi (piercing) i trupit; konsulencë në fushën e 

vreshtarisë; terapi me kupa; depilim me dyll ; këshilla dietike dhe ushqimore; rregullim 

lulesh; kopshtari ; parukeri ; kujdesit shëndetësor ; shërbimet shëndetësore me spa; 

hortikulturë ; dizajn peizazhi ; arkitektura e peizazhit; manikyr ; masazh ; shërbimet e 

optikëve; kujdesi i kafshëve shtëpiake; operacion plastik ; shërbime sauna; shërbimet e 

solariumit ; tatuazhe ; shërbimet e terapisë; mbjellja e pemëve për qëllime të kompensimit 

të karbonit; shërbimet e vaksinimit; shërbimet e vreshtarisë ; bërja e kurorës”.  
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(511) 35  Ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve. 

Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një sërë mallrash, kryesisht, instalime ndriçimi; dritat 

per automjete dhe ambientet e brendshme-jashte.Bizhuteri; imitim i bizhuterive; ari; gurë të 

çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; mansheta; kunjat e kravatës; statuja dhe figurina prej 

metali të çmuar. Orë, orë dore dhe instrumente kronometrike; kronometra dhe pjesët e tyre; 

rripat e orës. Trofetë prej metali të çmuar. Rruza (lloje të rruzave). Mobilje nga cdo lloj 

materiali. Dyshekë; jastëkë; dyshekë me ajër dhe jastëkë, jo për qëllime mjekësore, shtretër 

uji. Pasqyra. Kosheret e bletëve, hojet artificiale dhe seksionet e drurit për hoje mjalti. 

Karrige kërcyese për foshnja, kënd i lojërave për fëmijët dhe foshjat, djepa, këmbësorë për 

foshnjat.Tabelë ekspozimi, korniza për fotografi dhe piktura, pllaka identifikimi, etiketa 

identifikimi, targa emrash, etiketa identifikimi të bëra prej druri ose materialesh sintetike. 

Kontejnerë ambalazhimi prej druri ose plastika, fuçi për përdorim në transport ose 

magazinim, fuçi, bateri magazinimi, depozita, kuti, kontejnerë magazinimi, kontejnerë 

transporti, komoda, paleta ngarkimi dhe mbyllëse për mallrat e lartpërmendura, prej druri 

ose plastike. Mallra të vogla harduerike prej druri ose materialesh sintetike të përfshira në 

këtë klasë, pajisje mobiljesh, prej druri ose materialesh sintetike, mekanizma hapjeje dhe 

mbyllëse prej druri ose materialesh sintetike. Ornamentet dhe artikujt dekorativë prej druri, 

tapë, bimë të gjata të cilat rriten në moçale, kallam sheqeri, degëza të lakueshme për 

shporta, nga shelgu të thurura, bri, kockë, kockë balene, guaskë, qelibar, margaritar, dylli i 
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bletës, plastika ose materiale plastike të buta, përkatësisht figurina, zbukurime festash për 

mure, skulptura, trofe. Shporta, shporta peshkimi. Shtëpiza për kafshë shtëpiake, kuti foleje 

dhe shtretër për kafshët shtëpiake. Shkallët portative dhe shkallët e lëvizshme të hipjes prej 

druri ose materialesh sintetike. Perde bambuje, rrota të brendshme [për ambiente të 

brendshme], perde të brendshme me rrasa, perde shiritash, perde me rruaza për dekorim, 

grepa perdesh, unaza perdesh, lidhëse perdesh, shufra perdesh. Instrumente dhe pajisje 

pastrimi jo elektrike që përdoren me dorë, furça, përveç furçave për bojë, copëza çeliku për 

pastrim, sfungjerë për pastrim, lesh çeliku për pastrim, pëlhura tekstili për pastrim, doreza 

për larjen e enëve, makina lustruese jo elektrike për qëllime shtëpiake, fshesa për qilima, 

leckë. Furça dhëmbësh, furça dhëmbësh elektrike, fill dentar, furça rroje, furça flokësh, 

krehër. Enë jo-elektrike shtëpiake ose kuzhine, të përfshira në këtë klasë, [përveç pirunëve, 

thikave, lugëve], serviset [enët], tenxheret dhe tiganët, hapësit e shisheve, enë lulesh, enë 

kashte për pije, enë gatimi jo elektrike. Dërrasat për hekurosje dhe mbulesat e tyre në 

formë, raftet për tharje për larje, varëse rrobash për tharjen e rrobave. Kafaze për kafshë 

shtëpiake, akuariume të brendshme, enë qelqi të brendshme për kultivimin e kafshëve dhe 

bimëve. Ornamentet dhe artikujt dekorativë prej qelqi, porcelani, enë balte ose balte, 

përkatësisht statuja, figurina, vazo dhe trofe. Kurthe për miun, kurthe për insektet, pajisje 

elektrike për tërheqjen dhe eliminimin e mizave dhe insekteve, kapëse mizash, gërvishtëse 

mizash. Enë për djegje parfumesh, spërkatës parfumesh, avullues parfumesh, pajisje 

elektrike ose jo elektrike për heqjen e grimit, pudër, kuti tualeti. Grykë për zorrën e 

spërkatjes, grykë për kanaçe ujitje, pajisje ujitëse, kanaçe për ujitje kopshti. Xhami i 

papunuar ose gjysëm i përpunuar, përveç qelqit të ndërtimit, mozaikëve prej qelqi dhe 

qelqit pluhur për dekorim, përveç për ndërtim, lesh xhami përveç për izolim ose përdorim 

tekstili. Pëlhura tekstili të endura ose jo të endura. Mallra tekstili për përdorim shtëpiak, që 

nuk përfshihen në klasat tjera: perde, mbulesa krevati, çarçafë (tekstile), këllëf jastëku, 

batanije, jorgan, peshqir. Flamujt, flamurët, etiketat e tekstilit. Mbushje për batanije. Çantat 

e gjumit për kamping. Tapete, qilima, dyshekë. Qilima e namazit. Material i plotë, terren 

artificial, linoleum (material i potë) për mbulimin e dyshemeve. Dyshekët për gjimnastikë. 

Letra muri, perde muri jo prej tekstili, duke u mundësuar klientëve t'i shikojnë dhe blejnë 

me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 

shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me 

postë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/548 

(220) 04/04/2022 

(731) MELODIA SH.P.K Rr.Hamdi Gashi, 

24 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, 

KS 

(591) Kaltërt e errët, gjelbërt 

(740)  Astrit Gashi Melodia SH.P.K 

Rr.Hamdi Gashi, 24 Prishtinë, Republika e 

Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Veshje te lëkurës, çanta dore, kuleta,  kuleta për çelësa, kuleta, çanta tualeti, 

valixhe e vogël, çanta veshje për udhëtim, valixhe e paperkulshme, valixhe, çanta prej 
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lëkurë për artikuj tualeti dhe aksesorëve, çadrat, kuletat, çantat e gjësendeve personale, 

çanta udhëtimi, valixhe të vogla dhe valixhe e vogël lekure, çanta të natës, mbajtësit e 

kartave të kreditit, mbajtësit e kartave të biznesit; rripa lëkure; lëkurë dhe imitim i lëkurës, 

prodhimet e këtyre materialeve që nuk përfshihen në klasat e tjera; lëkurat e kafshëve 

(gëzofat); valixhe të rasteve dhe të udhëtimit; çadrat, çadër dielli dhe shkopinj për ecje.  

25  Veshje, këpucë, kapelë; veshje të grave, burrave, djemve dhe vajzave, pantallona, 

këmisha, bluza, xhaketa, kostume larje, pantallona, pantallona të shkurtra, veshje 

përnxemje, pelerinat, pantallona të shkurt për ecje, veshje xhins, kostume të mashkujve, 

pantollona, veshje nga materiali i papërshkueshëm nga uji, kravata, çorape, çorape dhe 

veshje të shtëngjueshme, kapelat, pallto, pulloveret, funda, pallto, pallto me lesh 

aksesorëve, gëzofe (veshje), jelek, bluza pa jakë, fanella për tenis dhe golf, brek të gjata, 

pelerinë plazhi, rroba të papërshkueshme nga uji, ponçot, bluza pa mëngë, këpucët 

(mbathjet), çizmet, pantofla, xhaketë sportive, pantallona, këmisha, faculetë xhepi, rripa  

(veshje), doreza (rroba), fustanet, palltot dhe xhaketa prej lëkurës s’delës, këmisha për 

djersë, ndërresat e brendshme të burrave dhe djemve, ndërresa të brendshme, ndërresa të 

natës, rroba për kohë të lirë, duke përfshirë (por jo kufizuar në) pantallona, brekë të boksit, 

ndërresa të brendshme sportive, çorape sportive, bluza, bluza pa mëngë, jelekë, ndërresa të 

brendshme, ndërresa të brendshme të thurura dhe nate, fustan (xhybe) nate, pjesët e sipërme 

të pixhamave, fundet e pixhamave, fustanë solemn, xhaketa shtarti, fustanë solemn, rroba të 

kohës së lirë të thuruar apo të ndërthurura, pjesët e sipërme dhe të fundme të rrobave te 

kohes se lire, rroba shtëpie, veshje te brendshme të grave dhe vajzave, ndërresa të 

brendshme dhe nate, rroba të kohës së lirë, ndërresa të brendshme, bras, aski, kantierë, 

korse, rroba baleti, pantallona, kilota burrash (brixhët), bikinet, kemish e brendshme 

sytjena, jelek grash, rripa mesi, jelek grash, kapela zonjusha, tunikë, fanela dhe kominoshe 

pakëmbë gjimnastike, rroba dite, duke përfshirë (por jo kufizuar në), të gjera të lirshme më 

lart-se-gjuri ose pantallona deri të kyçi i këmbës, bikini pantallona, brixhët, pantallona, të 

brendshme (ndërresa), të brendshmet e bluzave,  jelek grashë, të brendshme këmisha, të 

gjera të lirshme lart-gjurit apo pantollona deri te kyçi i këmbës, të brendshme femrash për 

natën, të brendshme për gratë shtatzëna, të brendshme të pantollonave, (princeshë) të 

brendshme (ndërresa), të brendshme për përforcim, të brendshme pa askia, kostume të 

brendshme, të brendshme të puthitura, të brendshme korse, të brendshme mini, këmisha, 

pantallona të ngushta, jelekë grashë, bodit, bluza me bras (braletat), pantallona dhe 

pantallona prej gëzofi të kafshëve, rroba dite, rroba për kohë të lirë, rroba nate dhe të 

brendshme, duke përfshirë (por nuk kufizohet në), rrobat e natës, petk zyrtar, këmishë nate, 

pizhamët, pizhame të shkurtëra, kostume kërcimi, pixhama me mangë të shkurtër apo të 

gjatë pa jaka, fustanë të shkurtër nate, pizhamë me pantallona harem, pantallona të gjera të 

lirshme, pizhame për shtëpi, pantallona të shkurtra me aski, pantallona të shkurtër për 

gjumë, pjesë materiale për mbi supe, xhaketa krevati, kaftanet, pantallona të gjërë, 

pantallona të ngushta, rroba banjo, fustanë veshje, kimonet, rroba shtepie, rroba 

plazhi,mbuloja supesh për fustanat e mëngjesit, fustanet e mëngjes apo drekës, mbulesat 

për ngrohje, fustan me mëngë të gjëra dhe pa kopsa, fustanë bujtinare, pallto kabuki, pallto 

shtëpie, fustanë murgu, pjesët e sipërme sytjena, pjesët e sipërme të dorëzave, çorape dhe 

pantallona të ngushta me rripa nën këmbët (dollakë). 

35  Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; funksionet e zyrës; publikimi 

të teksteve të publicitet; shërbime të kompjuterizuara të informacioneve të biznesit; 

reklamimi on-line në një rrjeti kompjuterik; ndërmjetësimet e biznesit për të tjerët; 
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menaxhimin e biznesit për të tjerët; reklamimi dhe promovimi i shitjeve; hulumtime të 

tregut, studimet e tregut; organizimi i ekspozita për qëllime reklamimi apo komerciale; 

kontabilitet; reklamimi; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; funksionet e zyrës; 

këshilla shitje; shitja e lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave nga këto materiale, 

shitja e rrobave, shitja e mbathjeve, shitja e patikave, shitja e kepuceve, shitja tekstilit, 

shitja e çantave të udhëtimit, çadra, çadra dielli dhe shkopinj për ecje (bastunet), kuletat, 

çanta, çanta dore, çantë shpine, çanta shkollore, kuletat, brekë udhëtimi, lidhëse të lëkurë, 

mbulesa të lëkurës (gëzofat), lëkurë e imituar, valixhe e vogël, çant dore, çantë 

tualeti,folderet prej lëkure; kuletat e çelësave prej lëkurë, rripa lëkure me shumicë dhe 

pakicë; shitja e rrobave, mbathjeve, kapelave, shallat-breza, shallat, qilim udhëtime, 

kravatat, pantallona të të gjitha llojeve për burra, gra dhe fëmijë, xhinse të të gjitha llojeve 

për burra, gra dhe fëmijë, funda, këmisha, xhaketa, gëzof me kapuç, triko (xhaketë e 

thurur), xhaketa, pulloverat, pullover pa mëngë, kostume, këpucë, çizme, gjysmë çizme, 

mbathje për gjimnastikë, këpucë për kohë të lirë dhe sandale, pantofla, sandale, shoshone, 

këpucë druri, çorape dhe çorapa të gjata të të gjitha llojeve për burra, gra dhe fëmijë, 

Beretat, kasketat, kapelat, veshje koke, të brendshme e të gjitha llojeve për burra, gra dhe 

fëmijë, rripa (veshje ), dorëza, dorashka prej lëkure, çorape, fanellë leshi (veshje) për burra, 

gra dhe fëmijë, kostume maskarade, veshje dhe lëkurë të imitimit të lëkurës, rroba banjo, 

rroba noti, pizhamë dhe fustanë nate, me shumicë dhe pakicë; demonstrim të mallrave; 

reklamim drejtpërdrejtë me  postë; shpërndarjen e mostrave; fustane vitrinash; modelimi 

për reklamimi ose për promovimin e shitjeve; ndërmjetësimi i modelimit dhe shërbimet 

mikpritëse dhe shërbimet  në lidhje komerciale; organizimin e ekspozitave për qëllime 

komerciale apo të reklamave; reklamat në radio dhe televizion; shitja me shumicë dhe 

pakicë e aksesorëve të modës; importi dhe eksporti it e gjitha produkteve dhe mallëreva te 

lartëcekura. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/549 

(220) 04/04/2022 

(731) GOLDEN GOOSE S.P.A. 

VIA PRIVATA ERCOLE MARELLI 10 

20139 MILANO,ITALY, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GOLDEN GOOSE 

 

 
     

 

(511) 18 Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë e kafshëve e terur, lëkurë kafshësh 

(hides);bagazhe dhe çanta mbajtëse;çadra dhe çadra për mbrojtje nga dielli;bastun për 

ecjeje;kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh;qafore, qerpik dhe veshje për kafshë;çanta 

dore e atasheut;çanta sportive;çanta për alpinistë;çanta për kampistë;çanta;çanta 

plazhi;çanta boston;çanta të vogla (çanta dore);çanta për palestër;çanta lëkure;çantat dore 

për dokumente  [mallra prej lëkure];çanta kryqëzorë trupore;çanta për bartjen e kafshëve 

shtëpiake;çanta për stoli prej materialeve  të tekstileve (bosh);çanta mbajtëse për 

foshnje;çanta udhëtimi;çanta e ndarë në dy pjesë në formë shale;çanta për blerje;çantat me 

rrjetë zinxhirë;korniza për çanta dore;çanta veglash prej lëkure, bosh;çanta [zarfe, qese] 

prej lëkure, për paketim;çantë krahu dhe dore;çanta (Lojë -) [aksesorë gjuetie];çanta 
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veshjesh për udhëtim;portofol;çanta me rrjetë për blerje;valixhe;çanta të shkurtra;këllëf për 

kartela [shënimi];këllëf i krediti kartave [portofol];çanta dore;kuti e kapelave prej 

lëkure;çantë e vogël shpine ose mbi supe;çantë çelësash;kuti e veglave muzikore;çantë 

vanity, pa pajisje;çanta dore;çanta shpine;doreza valixhesh;arkë udhëtimi;komplete 

udhëtimi [artikuj lëkure];kuti prej lëkure ose shtresa lëkure;këllëf lëkure ose shtresa 

lëkure;shirita për mjekër, prej lëkure;gëzof;shirita (Lëkurë -);spango lëkure;fije 

lëkure;shtresa lëkure;shirita lëkure;qafore për kafshë. 

25 Veshje, mbathje, mbulesa koke, veshje prej imitimeve të lëkurës;Veshje lëkure;veshje  

gjimnastike;fustane;rroba banje;bandana [shami qafe];përparëse, jo prej letre;beretat;boas 

[gjerdan];shirita llastiku për mbajtjen e pantallonave;korse;çorape të gjata të 

holla;çorape;këmisha;jelek i grave [të brendshme];kapele;palltot;kapuç [veshje];rripa 

[veshje];rripa (Para -) [veshje];triko;kollare (veshje);jaka këmishe të ndashme;veshje për 

foshnje të sapo lindura [veshje];kostume noti;kostume maskarade;veshje 

plazhi;kravata;askota(shaminë formë kravate);shirita koke [veshje];shami katrore 

xhepi;xhaketa [veshje];gartere(shirita mbajtës);funde;kostume;fustane 

pinafore;brezore;dorashka [veshje];doreza për ski;veshje rezistence ndaj shiut;veshje të 

thurura[veshje];fanella;veshje nga kyçi i këmbës deri te gjuri;dollakë [pantallona];livre;të 

brendshme trikotazhi;pulovër;muffs [veshje];funde të shkurta;pantallona të shkurtra 

boksiere;jelek;pantallona;xhup;gëzof [veshje];stole leshi;pizhame;manshetë;ponço;kapës në 

formë shiriti i çorapeve të gjata të holla;kapës në formë shiriti i 

çorapeve;sutjena;sandale;sandale për banjë;këpucë;pantofla për banjë;këpucë 

gjimnastike;këpucë plazhi;këpucë për stërvitje;mbathje shole (shtresa 

mbathjesh);shalle;shamia;brekë (të brendshme);pallto;veshje të jashtme;mantele;gjysmë 

çizme;çizme;kombinime [veshje];vizore [veshje koke];këpucë prej druri;të brendshme që 

thithin djersën;shirita  veshi;veshje ne formë këmishe gjatësore (chemises);T- këmisha me 

mëngë të shkurtra;t - këmisha (me mëngë të gjata). 

35 Reklamimi;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione  zyrash;menaxhimi i 

biznesit në lidhje me franshizën;shërbime këshillimore biznesi në lidhje me themelimin dhe 

funksionimin e franshizës;konsulentë për menaxhimin e biznesit në lidhje me 

franshizën;prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë;shitje me pakicë, shumicë dhe shitje online të lëkurës, imitim lëkure, lëkurë e 

kafshëve e terur, lëkurë kafshësh (hides), bagazhe dhe çanta mbajtëse, çadra,  çadra për 

mbrojtje nga dielli, bastun për ecjeje, kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh, qafore, qerpik 

dhe veshje për kafshë, çanta dore e atasheut, çanta sportive, çanta për alpinistë, çanta për 

kampistë, çanta, çanta plazhi, çanta boston, çanta të vogla (çanta dore), çanta për palestër, 

çanta prej lëkure, çanta kryqëzorë trupore, çanta për bartjen e kafshëve shtëpiake, çanta për 

stoli prej materialeve  të tekstileve (bosh), çanta mbajtëse për foshnje, mbajtëse çantave të 

ndarë në dy pjesë në formë shale, çanta për blerje, çanta të thurura, korniza për çanta dore, 

çanta  bosh për vegla prej lëkure, çanta (zarfe, qese) prej lëkure, për paketim, çanta 

shkollor, çantave për lodra , çanta veshjesh për udhëtim, portofol, çanta me rrjetë për blerje, 

valixhe, çanta udhëtimi, çanta të shkurtra, çanta (artikuj lëkure), këllëf për kartela 

(shënimi), këllëf mbajtës i krediti kartelave (portofol), çanta dore, kuti e kapelave prej 

lëkure, çantë e vogël shpine ose mbi supe, çantë çelësash (artikuj lëkure), kuti e veglave 

muzikore, çantë vanity, pa pajisje, çanta dore, çanta shpine, doreza valixhesh, arkë 

udhëtimi, komplete udhëtimi [artikuj lëkure], kuti prej lëkure ose shtresa lëkure, këllëf 

lëkure ose shtresa lëkure, shirita për mjekër, prej lëkure, lëkurë e kafshëve e terur, shirita 
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prej lëkure, spango lëkure, fije lëkure, shtresa lëkure, breza lëkure, qafore për kafshë;shitje 

me pakicë, shumicë dhe shitje online të veshjeve, mbathjeve, mbulesa koke, artikuj te 

veshjeve te bere  prej imitimeve të lëkurës, Veshje lëkure, veshje  gjimnastike, fustane, 

rroba banje, bandana (shami qafe), përparëse jo prej letre, beretat, boas [gjerdan], shirita 

llastiku për mbajtjen e pantallonave, korse(te brendshme), çorape të gjata të holla, çorape, 

këmisha, jelek i grave [të brendshme], kapele, palltot, kapuç [veshje], rripa [veshje], rripa 

parash, triko, kollare (veshje), jaka këmishe të ndashme, veshje për foshnje të sapo lindura 

[veshje], kostume noti, kostume maskarade, veshje plazhi, kravata, askota(shaminë formë 

kravate), shirita koke [veshje], shami katrore xhepi, xhaketa [veshje], gartere(shirita 

mbajtës), funde, kostume, fustane pinafore, brezore, dorashka [veshje], doreza për ski, 

veshje rezistence ndaj ujit, veshje të thurura[veshje], fanella [veshje], dollakë, dollakë 

(pantallona), livre, të brendshme trikotazhi, pulovër, muffs [veshje], funde të shkurta, 

pantallona të shkurtra boksierë, jelek, pantallona, xhup, gëzof [veshje], stole leshi, pizhame, 

manshetë [veshje], ponço, kapës   në formë rripi, kapës në formë shiriti i çorapeve, sutjena, 

sandale, sandale për banjë, këpucë, pantofla për banjë, këpucë gjimnastike, mbathje plazhi, 

mbathje sportive, mbathje shole (shtresa mbathjesh), shalle, shamia, brekë (të brendshme), 

pallto, veshje të jashtme, mantele, çizmeve  deri te kyçit i këmbës, çizme, kombinime 

[veshje], vizore [veshje koke], këpucë prej druri, të brendshme kundër  djersës, shirita  

veshi, veshje ne formë këmishe gjatësore (chemises), T- këmisha me mëngë të shkurtra, t - 

këmisha (me mëngë të gjata) 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/550 

(220) 04/04/2022 

(731) GOLDEN GOOSE S.P.A. 

VIA PRIVATA ERCOLE MARELLI 10  

20139 MILANO ITALY, IT 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure qe nuk përfshihen ne klasa tjera; lëkurë e kafshëve e 

terur, lëkurë kafshësh (hides); bagazhe dhe çanta udhëtimi; çadra dhe çadra për mbrojtje 

nga dielli; bastun për ecjeje; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh; çantat dore për 

dokumente; çanta sporti; çanta për alpinistë; çanta për kampistë; çanta rastësore; çanta 

plazhi; çanta beli; çanta boston; çanta të vogla (çanta dore); çanta mbajtëse; çanta 

gladstone; çanta për palestër; çanta për ecjeje; çantë çelësash; çantat me rrjetë zinxhirë; 

Çanta për mbrëmje; çanta cilindrike; çantë krahu dhe dore ; çanta mbi supe; bagazhe; çanta 

sportive për shumë qëllime; çanta për bartjen e kafshëve shtëpiake; çanta pëlhure për blerje; 

valixhe për bartje; Çanta grimi, te zbrazura; çanta (Lojë -) [aksesorë gjuetie]; çanta veshjesh 
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për udhëtim; portofol dhe çanta prej lëkure; çanta net  për blerje; çanta udhëtimi për 

mbathje; çanta hobe për bartjen e foshnjave; çanta për blerje të bëra prej tekstili; çanta 

lëkure, valixhe dhe portofol; çanta [zarfe, qese] prej lëkure, për paketim; çanta për stoli prej 

materialeve  të tekstileve (bosh); çanta të shkurtra; këllëf për kartela [shënimi]; këllëf 

mbajtës i krediti kartave [portofol]; korniza për çanta; çanta dore; kuti e kapelave prej 

lëkure; çantë e vogël shpine ose mbi supe; çantë çelësash [artikuj lëkure]; kuti e veglave 

muzikore; portofol; çanta dore; çanta shpine; doreza valixhesh; çanta dore e atasheut; 

valixhe udhëtimi prej lëkure; çanta veglash prej lëkure, bosh; arkë udhëtimi; komplete 

udhëtimi [artikuj lëkure]; çantë vanity, e zbrazur; kuti, prej lëkure ose shtresa lëkure; këllëf, 

prej lëkure ose shtresa lëkure; shirita për mjekër, prej lëkure; mbulesa prej lëkurash (gëzof); 

gëzof; shirita (Lëkurë -); spango lëkure; sandale lëkure; fije lëkure; shtresa lëkure;  molusqe 

(imitim i lëkurës); rripa lëkure për supe; qafore për kafshë.  

25  Veshje, mbathje, mbulesa koke; veshje prej imitimeve të lëkurës; Veshje lëkure; veshje  

gjimnastike; fustane; rroba banje; bandana [shami qafe]; përparëse, jo prej letre; beretat; të 

brendshme; bluza; boas [gjerdan]; mbajtëse për veshje [varëse]; korse; çorape të gjata të 

holla ; çorape; këmisha; jelek i grave [të brendshme]; kapele; palltot; kapuç [veshje]; rripa 

[si objekt i veshjeve]; rripa per mbajtjen e parave  (veshje) ]; triko; kollare (veshje); jaka 

këmishe të ndashme; mbulesa veshi(veshje); veshje për foshnje të sapo lindura [veshje]; 

costume; veshje plazhi; kostume maskarade; kravata; askota(shaminë formë kravate); 

shirita koke [veshje]; shami katrore xhepi; xhaketa [veshje]; gartere(shirita mbajtës); funde; 

pinafore; brezore; dorashka [veshje]; doreza për ski; makintoshë; veshje të thurura[veshje]; 

veshje fanelle; veshje nga kyçi i këmbës deri te gjuri; dollakë [pantallona]; livre; të 

brendshme trikotazhi; pulovër; ngrohës duarsh [veshje]; funde të shkurta; pantallona të 

shkurtra boksiere; jelek; pantallona; xhup; peliçe për veshje; pizhame; shirita dore[veshje]; 

ponço; pulovër; kapës në formë shiriti i çorapeve të gjata të holla; kapës në formë shiriti i 

çorapeve; sutjena; sandale; sandale për banjë; këpucë; pantofla për banjë; këpucë 

gjimnastike; këpucë plazhi; këpucë për stërvitje; shalle; shiritat e fitores; brekë (të 

brendshme); pallto; veshje të jashtme; mantele; veshje ne formë këmishe gjatësore 

(chemises); gjysmë çizme; çizme; stole (lesh); T-këmisha; kombinime (veshje); peaks 

(Cap-) (veshje e sipërme); Këpucë prej druri (këpucë); ne përjashtim te gjitha uniformave te 

mësipërme, përparëseve dhe veshjeve të punës 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/551 

(220) 05/04/2022 

(731) Yll Sutaj Rruga "Mehmet Gradica" 

p.n. Prishtinë, KS 

(591) Ngjyrë e gjelbërt e mbyllur, ngjyrë ari 

dhe ngjyrë e bardhë 

 
 

(540)   
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(511) 35  Shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi, për shembull, shpërndarja e 

mostrave, zhvillimi i koncepteve të reklamimit, shkrimi dhe publikimi i teksteve 

publicitare.  

36  Shërbimet e agjenci të pasurive të paluajtshme, menaxhimi i pasurive të paluajtshme, 

dhënia me qira e apartamenteve, mbledhjen e qirave. 

Shërbimet e ndërmjetësimit, për shembull, sigurimet dhe pasuritë e paluajtshme 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/552 

(220) 05/04/2022 

(731) "IPKO Telecommunications" L.L.C. 

Rruga Zija Shemsiu Nr.34, 10000 Prishtinë, 

KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Rruga Ali Pashë 

Tepelena Ivy Residence Nr.12 10000, 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe 

arsimuese; aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo 

reproduktim të zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe 

kompakte, DVD dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me 

monedha; regjistratorë parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, 

kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil).  

35  Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 
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agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

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

38  Komunikime përmes rrjeteve fibër-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë.  

41  Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42  Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.   

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;akomodim i përkohshëm;kafeteri (menzë), 

Hotele, Motele.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/553 

(220) 05/04/2022 

(731) "IPKO Telecommunications" L.L.C 

Rruga Zija Shemsiu Nr.34 

10000 Prishtinë, KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Rruga Ali Pashë 

Tepelena Ivy Residence Nr.12 10000, 

Prishtine 
 

(540)  iPKO NET 

 

 
     

 

(511) 9  Aparature dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, mbikeqyrese, jete-shpetuese dhe 

arsimuese;aparature, dhe instrumente per perçimin, nderrimin transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin e rrymes elektrike; aparature per incizim, transmision apo 

reproduktim te zerit apo imazheve; ruajtes magnetik i te dhenave, disqe incizuese; disqe 

kompakte, DVD dhe incizues te tjere digjital mediatik; mekanizma per aparature me 

monedha; regjistratore parash, makina kalkulimi, pajisje per procesim te te dhenave, 

kompjutere, softuer kompjuterik; aparature per fikjen e zjarrit; telefona(mobil)  

35  Kontabilitet; keshille- dhenie per konsumatore; aranzhim i abonimeve per sherbime te 

telekomunikimit per te tjeret; postim i faturave, konsulence afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i te mirave; ekspozita per qellime te reklamimit te biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; ankete opinionesh; rekrutim i personelit; sherbime fotokopjuese, 

reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione te zyres; marketing.  

38  Komunikime permes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime, komunikime me telefon  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e te mirave; aranzhime te udhetimeve; transport me 

veture; Transport me Autobus; Dergesa e te mirave, Dergesa e te mirave me poste.  

41  Arsimim ; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argetimi, sporti dhe aktiviteteve te tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matje e kohes)  

42  Sherbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me te; analize 

industriale dhe sherbime hulumtime; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim ne kompjuter  

43  Sherbime per ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i perkohshem; kafiteri(menze), 
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Hotele, Motele.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/554 

(220) 05/04/2022 

(731) KERANOVA SH.P.K 

Rr.Magjistala Prishtine-Gjilan, Veternik-

Prishtine, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19   Pllaka dhe dekorime te ndryshme perfshire mozaik te punuara me material 

qeramike, porcelani apo guri.  

20  Mobile per banje,pasqyr,korniza,prodhime jo te perfshira ne klasat tjera, te punuara nga 

druri ,plastika apo perberes te tjere.  

21  Elementet percjellse per banje apo ambiente tjera si: shporta per banje,elemente te 

punuara nga xhami,porcelain,apo elemente tjera . 

 Qeramikë për qëllime amvisërie;  Punime artistike prej porcelain qeramike. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/555 

(220) 05/04/2022 

(731) Colgate-Palmolive Company  

300 Park Avenue New York,New York 

10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MAX WHITE PURPLE REVEAL 

 

 
     

 

(511) 3  PASTA DHEMBESH JO - MJEKESORE.  
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(210) KS/M/ 2022/556 

(220) 05/04/2022 

(731) LABORATORIOS SUAVINEX , 

S.A. C/ Del Marco, Parcela R-88, Buzón 

20093 Poligono Industrial Las Atalayas 

E-03114 Alicante, Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në larje; Preparate për 

pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes; Sapunë; Parfumeri; Vajra esenciale; Kozmetikë; 

Losion për flokë; pasta dhëmbësh; uje kolonje; Parfum; shkopinj pambuku; Peceta; 

Kozmetikë për fëmijë; Kozmetikë për fëmijë; Krem kondicioner; Krem kundër rrudhave; 

Krem balsam bukurie; Krem për nxirjen e diellit; Krem trupi; Kremra për kujdesin e 

lëkurës [kozmetike]; Krem ushqyes kozmetik; Krem kozmetike për duar; Kremra për 

aromaterapi; Kremra për vetë rrezitje [kozmetike]; Kremrat e banjës (jo mjekësore); krem 

për rrezitje nga dielli; Krem nate [kozmetikë]; Krem eksfoliant; Krem fytyre për përdorim 

kozmetik; Krem pastrues; Krem për lëkurën; Krem për flokë; Kremrat dermatologjikë, të 

ndryshëm nga ato medicinale; Krem me parfum; Krem buzësh; Krem për thonjtë; krem 

tonifikues”.   

8  “Vegla dhe pajisje dore (me dorë); takëm; Gërshërë”.  

10  “Termometra për qëllime mjekësore, Termometra klinikë, Enët e shisheve për ushqim, 

biberonët dhe dhëmbëzat, unazat për nxjerrjen e dhëmbëve, unazat e nxjerrjes së 

dhëmbëve, qetësuesit për nxjerrjen e dhëmbëve, ndihmesat dhe biberonët e ushqimit, cuclla 

të rrejshme për foshnjat, shishet ushqyese për bebe, shishet për ushqyerjen me shishe, 

aparate për ushqyerje me gji, Enët e shisheve, Enët e shisheve për ushqim, Rripa për 

shtatzëna, Jastëkët për përdorim mjekësor për mbështetjen e foshnjave gjatë larjes; Aparatet 

dhe instrumentet mjekësore për pastrimin e kanaleve të hundës”.  

21  “Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose kuzhine; Tabaka për qëllime shtëpiake, Kristal 

(qelqi), Porcelani dhe enë balte; Ngrohëse jo elektrike për shishe ushqimore, balona 

izoluese; tenxhere dhome; Pajisje jo elektrike për ngrohjen e shisheve të ushqimit, furça 

pastrimi për shishet e ushqimit për foshnjat, furça për shishe ushqimore, furça, sfungjerë 

pastrimi, sfungjerë për banjë, sfungjerë për higjienën personale, sfungjerë natyralë deti, 

furça për shishe ushqimore, furça për qëllime shtëpiake, filxhanë për bebe, pjata, pjata per 

bebe, enë tavoline për fëmijë”. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/557 

(220) 05/04/2022 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Dorda Stanojevica 14,11000 Belgrade, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

(540)  Respekt për çdo gjë që je 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 105  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

216 

 

 

(511) 30  Ushqime te gatshme per  te ngrene,te perbera kryesisht nga gruri , misri , perzierje 

dritherash,patatina nga misri,patatina tortilla,patatina pita,patatina orizi,embelsira 

orizi,biskota te thata nga orizi,biskota te njelmeta, prezle, ushqime te shpejta te 

fryra,kokoshka, kokoshka te embelsuara dhe kikirike, copa ushqimi te shpejte.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/558 

(220) 05/04/2022 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Dorda Stanojrvica 14,11000 

Belgrade,Serbia, KS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  Respekt për më shumë kofsha pule 

 

 
     

 

(511) 30  Ushqime te gatshme per te ngrene, te perbera kryesisht nga gruri,misri,perzierje 

dritherash,patatina nga misri,patatina tortilla,patatina pita,patatina orizi,embelsira 

orizi,biskota te thata nga orizi,biskota te njelmeta,prezle,ushqime te shpejta te 

fryra,kokoshka,kokoshka te embelsuara dhe kikirike,copa ushqimi te shpejte.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/559 

(220) 05/04/2022 

(300) 018573580  08/10/2021  EU 

(731) PEPCO POLAND sp.z o.o 

ul Strzeszynska 73 A, Poznan, 60-479, 

Poland, PL 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Dysheke te fryre lundrues( krevat me ajer)  

28  Pishina te fryra per perdorim rekreativ; Topa plazhi; Unaza noti; Krah noti per notim; 

Lodra te fryra per pishina  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/560 

(220) 06/04/2022 

(731) Yll Muharremaj Fsh.Gjinoc,komuna e 

Suharekes, KS 

(591)  

(540)  BUGOVANI 
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(740)  Av. Qazim Hasanaj 

 
 

(511) 24  Mbulesa krevati; mbulesa tavoline; batanije per krevat; carcaf dhe kellef; batanije 

për kafshët shtëpiake; lecke(rroba); pëlhurat për heqjen e make-up; pëlhura pambuku; 

mbulesa per jastek; mbajtësit e perdeve të tekstilit; perde prej tekstili ose plastike; 

damask;perde per dyer; material elastik i endur; pëlhurë; pëlhurë për këpucë; pëlhura e 

imitimit të lëkurës së kafshëve; pëlhura për përdorim të tekstilit; peshqir fytyre të tekstilit; 

shajak; pëlhura tekstil me fije qelqi për përdorim të tekstilit; materialet filtruese të tekstilit; 

flamuj, jo letre; fanellë (pëlhurë); shamitë e tekstilit; veshjet e kapelave, të tekstilit, në 

copë; pëlhura të thurura; etiketat e leckave; pëlhurë e brendshme; pëlhura mëndafshi për 

modelet e printimit; peshqire, jo prej letre; tabela, jo prej letre; tyl; pëlhura tapiceri; kadife; 

leckë leshi.  

25  Veshje, këpucë, kapele; pantallona; bluza (tee-shirts); veshje motoristi, veshje çiklisti; 

grykore, jo prej letre, shirit për kokën (veshje); rroba banje; kapuç për banjo; sandale; 

qafore gezofi [boa]; te brendshme; mbathje për bebe; mbrojtese jakash; çizme sporti; 

këpucë plazhi; kapuçë [veshje]; shall; rripa [veshje]; rripa brezi për para [veshje];kostum 

për ski në ujë; fjongo per veshje; shall gëzofi; shami; kasketa [veshje për kokën]; dorashka 

[veshje]; mandile per koken; geta; çorape; kravata; shami zbukurimi xhepi; peliçe [veshje]; 

pizhama; vello [veshje]; mbajtëse çorapesh; jaka [veshje]; fanella; dorashka; byzylyk dore 

[veshje]; veshje plazhi; kasketë dielli; zhartiera per çorape; zhartiera per çorape te gjata; 

zhupon; streçe; përparëse [veshje]; galloshe; këpucë ose sandale kashte; rrobë banjo; 

shapka banje; kominoshe fëmijësh; kominoshe (ndërresa); bereta; këllëf për femijë, jo me 

ngrohje elektrike; çizme; qafa çizmesh; çizme të shkurtra; mbathje [veshje]; këmisha; 

kurriz këmishash; bust [të brendshme grash]; jelek; xhaketa [veshje]; jelekë peshkimi; 

xhaketa stofi të leshta [veshje]; kombinime [veshje]; këmishë e brendshme [ndërresa]; 

veshje të gatshme; jaka te heqshme; veshje lëkure; kapuç për dush; funde; astare të gatshëm 

[pjesë veshje]; pardesy; gabardinë [veshje]; këpucë për gjimnastikë; fanella [veshje]; 

pulovra; triko; uniforma; këllëfë gëzofi [veshje]; gëzofë me kapuç; pelerina; peliçe; geta; 

pantallona; trikotazhe; të thurrura [veshje]; veshje per gjimnastikë; veshje te sipërme; 

kapele; sutjene; shami koke; toga; kambale; fustane; pantofla; këpucë sporti; shami (shall); 

këmishë e brendshme grash; maskë (gjumi); mbathje; të brendshme; papijonë; kravata. 

35  Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të internetit të 

produkteve si: veshmbathje të ndryshme, veshje të të gjitha llojeve për fëmijë dhe për të 

rritur (për të gjitha moshat), veshje dhe uniforma pune te te gjitha llojeve, tekstile për 

përdorim shtëpiak dhe hoteleri, carcaf, guverta, jorgan, peshqira, mbrojtëse dysheku, jastëk, 

batanije, këpucë, produkte kosmetike per te gjitha moshat, akesesore te ndryshem, produkte 

dhe pajisje per perdorim ne shtepi dhe industri, mobilje per shtepi, mobilje zyrash, mobilje 

restorantesh, mobilje per hoteleri, aksesore dhe produkte per dekorime te ambienteve te 

brendshme dhe te jashtme, dysheke te te gjitha llojeve, krevate, mobilje per shtepi, mobilje 

zyrash, mobilje restorantesh, mobilje per hoteleri, lodra te ndryshme per femije dhe per te 

rritur, aksesore te ndryshem, aksesore prej metali te cmuar, produkte bizhuterie si unaza per 

meshkuj dhe femra, varese per meshkuj dhe femra, byzylyke per femra dhe meshkuj, 

butona, produkte per suvenire, ora dore per femra dhe meshkuj, ora murale, veshmbathjeve 

te te gjitha llojeve, veshje per femije dhe per te rritur ( per te gjitha moshat), produkte 

kosmetike per te gjitha moshat; Sherbime marketingu; prodhimi i filmave reklamues; 

modelim për promovimin e reklamave ose shitjeve; prezantimi i mallrave në media 
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komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; rregullimin e abonimit për shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; shërbime telemarketing; prodhimi i programeve të 

teleshitjes; dhenie me qira të hapësirës reklamuese; dhenie me qira e kohës së reklamimit 

në mediat e komunikimit; reklamat televizive; organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; reklamimi online në një rrjet kompjuterik; publikimi i teksteve 

publicitare; shkrimi i skenarëve për qëllime reklamimi; kërkimi i sponsorizimit; organizimi 

i panaireve tregtare; indeksimi i uebit për qëllime komerciale ose reklamuese; përpunim 

teksti;shërbime të ofrimit të informacionit mbi artikujt e gazetave; reklamimi / publiciteti; 

shërbimet e agjencisë reklamuese / shërbimet e agjencisë së publicitetit; këshillim për 

menaxhimin e biznesit dhe organizimin; shërbimet e lobimit komercial; sigurimi i 

informacionit dhe këshillave komerciale për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve;përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; konsulencë në 

lidhje me strategjitë e komunikimit të reklamave; konsulencë në lidhje me strategjitë e 

komunikimit të marrëdhënieve me publikun; profilizimi i konsumatorit për qëllime 

komerciale ose marketingu; kërkimi i të dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët; 

demonstrimi i mallrave;zhvillimin e koncepteve të reklamimit; reklamimi direkt me postë; 

shpërndarja e çështjeve të reklamimit; organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; studimet e tregut; marketingu i 

synuar;marketingu në kuadër të botimit të softuerit; hulumtimi i marketingut; shërbimet e 

marrëdhënieve me median;modelimi për reklamat ose promovimin e shitjeve; sigurimi i një 

tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; sondazh opinioni;reklama 

paguaj për klikim; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve 

sportive; marredheniet me publikun; promovimi i shitjeve për të tjerët 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/561 

(220) 07/04/2022 

(731) COOPERLAT SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA 

60035 JESI (AN), Italy, IT 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Produktet e qumeshtit; krem [produkte qumeshti]; krem për rrahje; krem i rrahur; 

krem pluhur [produkte qumështi]; krem artificial [zëvendësues të produkteve të qumështit]; 

gjalpë; krem gjalpë; gjalpë e tundur; preparate gjalpi; qumësht; qumësht pluhur; qumësht i 

skremuar; qumësht i fermentuar; qumësht organik; qumësht orizi; qumësht soje; qumësht 

dhie; qumësht deleje; qumështi i lopës; qumësht bajamesh për qëllime kulinarie; qumësht 

kokosi për qëllime kulinarie; pije të bëra nga qumështi ose që përmbajnë qumësht; qumësht 

me aromë; pije me bazë qumështi që përmbajnë fruta; hirrë; djathë; krem djathi; djathë i 

bardhë i butë; djathëra të pjekur; përzierje djathi; tofu; krem djathi; djathe per lyerje; lyerje 
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(spërkatje) e qumështit; lyerje qumështi me pak yndyrë; përgatitje nga gjiza; djathë në 

formë gjize; djathë i grirë i gatshëm; mocarela; shkopinj djathi; shkopinj mocarela; fondue 

djathi; dips (ngjyrje) djathi; dips (ngjyrje) me bazë qumështi; salce beshamel; zëvendësues 

djathi; kos (jogurt); pije të bazuara në jogurt; preparate për përgatitjen e kosit; kos soje; kos 

i bërë nga qumështi i dhisë; ëmbëlsira kosi; jogurt te aromatizuar; jogurt per pirje; kos në 

stil te kremit; ëmbëlsirat të bëra nga produktet e qumështit; ëmbëlsirat të qumështit të 

ftohta; puding nga qumështi; vezë; karakeri; mish; peshk, jo i gjallë; shpendë, jo të gjalla; 

kafshe gjahu, jo te gjalla; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

thara dhe të ziera; pure domatesh; turshi; vajra dhe yndyrna për ushqim; pelte (xhell), reçel, 

komposto;  

30  Salca [kondimente]; salcë djathi; salcë makaronash; makarona; byrekë tepsie; bistek 

djathi [grimcime]; aromatizues për djathrat; miell; preparate nga drithërat; bukë; sanduiç të 

thekur me djathë; krakera të mbushura me djathë; kraker me shije djathi; produkte buke; 

pasta; produkte ëmbëltoresh; ëmbëlsira; biskota; tarta (formë piteje e vogël me pemë-

mufine); byrekë me kos të ngrirë; tiramisu; mbushje me bazë çokollate për ëmbëlsira dhe 

byrekë; ëmbëlsira të mbuluara me çokollatë; ushqim i lehtë me bazë drithëra; çizëkejkë; 

akullore; kafe frape; kos i ngrirë [akull për ëmbëlsira]; qumështë i ngrire [akullore]; copëra 

qumështi me akull; pije nga akullorja; ëmbëlsira akulli me aromë qumështi; pije kakao me 

qumësht; pije kafeje me qumësht; spërkatje [lyerje] me çokollatë; kremëra [ëmbëlsira të 

pjekura]; ëmbëlsira kremoze; përzierje me uje për prodhimin e akullores; salca për akullore; 

zëvendësues i akullores; zëvendësues i akullores me bazë soje; përzierje për përgatitjen e 

pudingave; pudinga; përzierje të çastit të pudingut; preparate për ngurtësimin e kremit të 

rrahur; krempite; salcë sallate që përmbajnë krem; aromatizues për gjalpë; mjaltë; shurup 

me ngjyrë të artë; maja [tharmi]; kripë; uthull; mustardë; erëza; kafe; kafe artificiale; çaj; 

kakao; sheqer; oriz; tapiokë; sago; akull [ujë i ngrirë]. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/562 

(220) 07/04/2022 

(731) Kyowa Kirin Co., Ltd 1-9-2, 

Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2022/563 

(220) 07/04/2022 

(731) Kyowa Kirin Co.,Ltd. 1-9-

2,Otemachi,Chiyoda-ku,Tokyo,Japan, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  POTELIGEO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/564 

(220) 07/04/2022 

(731) Kyowa Kirin Co., Ltd. 1-9-2, 

Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  POTELLIARC 

 

 
     

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/565 

(220) 07/04/2022 

(731) Kyowa Kirin Co.,Ltd 1-9-

2,Otemachi,Chiyoda-ku,Tokyo Japan, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MOTELIGRA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/566 

(220) 07/04/2022 

(731) SUNA  SH.P.K. Mbreteresha Teute 

p.n., 30000 Peje, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhet dhe çantat për bartje; rripa prej lëkurës; 

çanta; valixhe; çanta për mbrëmje [çanta dore]; çanta për blerje; çanta për blerje prej 

lëkurës; çanta për blerje me rrota; çanta për gjëra personale; çanta beli; çanta plazhi; çanta 

atashe; çanta shkollore; çantë shpine për nxënës; çanta sportive; çanta për blerje; çanta 

pazari; kuleta; kuleta të xhepit; çanta për mbajtjen e dokumenteve; valixhe; çanta për 

mbajtjen e grimit, çelësave dhe sendeve të tjera personale; çantë shpine; valixhe me rrota; 

çanta udhëtimi prej lëkurës; çanta për kampingu; çanta për alpinistë.  

25  Klasa 25: Veshje, Veshje sportive, mbathje, kapela; rroba, xhinse, bluza, bluza për 

meshkuj, bluza për femra, bluza me mëngë të shkurta, bluza me mëngë të gjata, xhaketa 

[veshje]; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa sportive; fanella sportive; Atlete 

sportive;  jelekë; pallto; pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e thurur; pulovër; këmisha; 

bluza; këmisha me mëngë; këmisha sportive; pantallona; veshje zyrtare;  veshje për gra; 

veshje të mbrëmjes; fustane;  funde; veshje për dasma;  rroba banjo; brekë të banjës; brekë 

sportive; mbathje të banjës; bikini; rrobat e banjës; veshje për fëmijë; këpucë për fëmijë; 

kapelë për fëmijë; artikuj veshjesh; çorapë; çorapë të gjata; çorapë (triko); çorape sportive; 

këpucë; këpucë lëkure; këpucë sportive; mbathje sportive; këpucë për gjimnastike; këpucë 

për dëborë; këpucë për shi; atlete; pantofla; pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; 

shoshone [këpucë]; take; shputa për këpucë; çizme; gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme 

për shi; çizme për skijim; dorashka; dorëza; dorëza për ski; dorëza dëbore; rripa [veshje]; 

breza të belit [pjesë të veshjeve]; shall (shami të qafës); të brendshme; këmishë e 

brendshme; këmishë e brendshme për sport; brekë; pantallona të shkurta; pizhame; rroba 

shtëpie; rroba të mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse [nën veshje]; jelekë të grave [të 

brendshme femrash]; korse; maska për gjumë; kapele [veshje]; kapele; bereta; kapuça 

[veshje]. 

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë  në dyqane të, preparateve kozmetike dhe tualeti; pastave 

dentare, parfumeve, vajrave esenciale, preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; 

produkteve farmaceutike; Artikujve prej lëkurë dhe imitimeve prej lëkure, bagazheve , 

valixheve, çantave, çantave sportive, çantave shkollore; veshjeve, veshjeve sportive, 

mbathjeve, xhinëseve, pantallonave, xhaketave, kapelave, patikave, patikave  sportive, 

çorapeve, çorapeve, sportive këpucëve, këpucëve sportive; fanellave sportive, atleteve,  

xhaketave, xhaketave sportive,  shërbimet online( në internet) të shitjeve me pakicë të 

veshjeve, veshjeve sportive dhe mbathjeve, bagazheve, valixheve, çantave, artikujve 

sportiv. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/567 

(220) 07/04/2022 

(731) SUNA SH.P.L. Mbreteresha Teute 

p.n.,30000 Peje,KS, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SUNA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; pasta dentare jo-mjekësore; 

parfumeri, vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate 
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për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes.  

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

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor apo 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhet dhe çantat për bartje; rripa prej lëkurës; çanta; 

valixhe; çanta për mbrëmje [çanta dore]; çanta për blerje; çanta për blerje prej lëkurës; 

çanta për blerje me rrota; çanta për gjëra personale; çanta beli; çanta plazhi; çanta atashe; 

çanta shkollore; çantë shpine për nxënës; çanta sportive; çanta për blerje; çanta pazari; 

kuleta; kuleta të xhepit; çanta për mbajtjen e dokumenteve; valixhe; çanta për mbajtjen e 

grimit, çelësave dhe sendeve të tjera personale; çantë shpine; valixhe me rrota; çanta 

udhëtimi prej lëkurës; çanta për kampingu; çanta për alpinistë.  

25  Veshje, Veshje sportive, mbathje, kapela; rroba, xhinse, bluza, bluza për meshkuj, bluza 

për femra, bluza me mëngë të shkurta, bluza me mëngë të gjata, xhaketa [veshje]; xhaketa 

me mëngë ose pa mëngë; xhaketa sportive; fanella sportive; Atlete sportive;  jelekë; pallto; 

pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e thurur; pulovër; këmisha; bluza; këmisha me 

mëngë; këmisha sportive; pantallona; veshje zyrtare;  veshje për gra; veshje të mbrëmjes; 

fustane;  funde; veshje për dasma;  rroba banjo; brekë të banjës; brekë sportive; mbathje të 

banjës; bikini; rrobat e banjës; veshje për fëmijë; këpucë për fëmijë; kapelë për fëmijë; 

artikuj veshjesh; çorapë; çorapë të gjata; çorapë (triko); çorape sportive; këpucë; këpucë 

lëkure; këpucë sportive; mbathje sportive; këpucë për gjimnastike; këpucë për dëborë; 

këpucë për shi; atlete; pantofla; pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; shoshone 

[këpucë]; take; shputa për këpucë; çizme; gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për shi; 

çizme për skijim; dorashka; dorëza; dorëza për ski; dorëza dëbore; rripa [veshje]; breza të 

belit [pjesë të veshjeve]; shall (shami të qafës); të brendshme; këmishë e brendshme; 

këmishë e brendshme për sport; brekë; pantallona të shkurta; pizhame; rroba shtëpie; rroba 

të mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse [nën veshje]; jelekë të grave [të brendshme femrash]; 

korse; maska për gjumë; kapele [veshje]; kapele; bereta; kapuça [veshje].  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë  në dyqane të, preparateve kozmetike dhe tualeti; pastave 

dentare, parfumeve, vajrave esenciale, preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; 

produkteve farmaceutike; Artikujve prej lëkurë dhe imitimeve prej lëkure, bagazheve , 

valixheve, çantave, çantave sportive, çantave shkollore; veshjeve, veshjeve sportive, 

mbathjeve, xhinëseve, pantallonave, xhaketave, kapelave, patikave, patikave  sportive, 

çorapeve, çorapeve, sportive këpucëve, këpucëve sportive; fanellave sportive, atleteve,  

xhaketave, xhaketave sportive,  shërbimet online( në internet) të shitjeve me pakicë të 

veshjeve, veshjeve sportive dhe mbathjeve, bagazheve, valixheve , çantave, artikujve 

sportiv. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/568 

(220) 07/04/2022 

(731) ELI LILLY AND COMPANY 

Indianapolis, Indiana 46285, USA, US 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

(540)  EBGLYSS 
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Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike, sidomos,  preparate farmaceutike për kurimin, 

parandalimin dhe/ose diagnostikimin e alopecisë, sëmundjes se Alzheimerit, dermatitit 

atopik, sëmundjeve dhe çrregullimeve autoimune, sëmundjeve dhe çrregullimeve të gjakut, 

sëmundjeve dhe çrregullimeve të eshtrave dhe skeletit, kancerit, sëmundjeve 

kardiovaskulare, sëmundjeve dhe çrregullimeve të sistemit qendror nervor; preparate 

farmaceutike për kurimin, parandalimin dhe/ose diagnostikimin e shumë dhimbjeve të 

kokës, sëmundjeve të shkaktuara nga virusi Korona, Sëmundjes së Crohnit, demencisë, 

sëmundjeve dhe çrregullimeve dermatologjike, diabetit, dislipidemisë, sëmundjeve dhe 

çrregullimeve endokrine; preparate farmaceutike për kurimin, parandalimin dhe/ose 

diagnostikimin e fibromialgjisë, sëmundjeve dhe çrregullimeve gastrointestinale, 

dhimbjeve të kokës, insuficiencave të zemrës, inflamacioneve dhe sëmundjeve dhe 

çrregullimeve inflamatore, sëmundjeve inflamatore të zorrëve, sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të veshkave, sëmundjeve dhe çrregullimeve të mëlçisë, lupusit, çrregullimeve 

mendore, sëmundjeve dhe çrregullimeve metabolike, migrenës, sëmundjeve dhe 

çrregullimeve neurodegjeneruese; preparate farmaceutike për kurimin, parandalimin 

dhe/ose diagnostikimin e çrregullimeve neurologjike, obezitetit, osteoartritit, dhimbjes, 

sëmundjes se Parkinsonit, psoriazës, artritit psoriatik, artritit reumatoid, kolitit ulceroz dhe 

sëmundjeve vaskulare; Agenset diagnostikuese, preparatet dhe substancat për qëllime 

mjekësore; agense të skanimit diagnostikues për përdorim në mjekësi, sidomos, agenset e 

skanimit diagnostikues për perdorim in vivo; preparate radiofarmaceutike diagnostikuese 

për përdorim në mjekësi; preparate diagnostikuese radiofarmaceutike për përdorim në 

diagnostikimin e sëmundjeve neurodegjeneruese amiloide; preparate farmaceutike. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/569 

(220) 08/04/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 
 

(540)  DAFREDA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike per perodorim njerezor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/571 

(220) 08/04/2022 

(731) GAMBERO SHPK Tirane Farke 

FARKE Njesia Administrative 

Farke,Rruga"Eduart Mano",pallati Reli 

Shpk,kati i pare prane kopshtit Zoologjik, 

(540)   
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AL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8,10 000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 43  Pzzeri;restorant;akomodim i perkohshem;rezervim per akomodim;sherbim 

bari;sherbim kafeneje;sherbim kampingjesh;sherbim kantine;sherbime kateringu;sherbime 

kampingjesh pushimi;rezervime hoteli;sherbime hotelerie;sherbime pensionesh;sherbime 

moteli;dhenia me qira e karrigeve etj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/572 

(220) 08/04/2022 

(731) "TOYA" SPOLKA AKCYJNA 

ul. Soltysowicka 13/15 51-168 

WROCLAW, PL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8,10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7   Vegla me energji elektrike, makineri përpunuese për përdorim në industrinë 

ushqimore, makina për copëtimin e ushqimit për perdorim komercial, makina paketimi, 

makina ambalazhi, makina për përpunimin e mishit, makina për hamburger, prerës mishi 

(makina elektrike), spiralizues perimesh, elektrike, prerës (makina), makina për prerjen e 

bukës, veglat elektrike që përdoren në gastronomi, mikser të palëvizshme për ushqime  

foragjere, thika elektrike gdhendjeje, thika elektrike, sallam mbushëse, vegla kopshtarie 

(elektrike), pajisje kopshtarie (makina), krasitëse të degëve të pemëve (elektrike), kosa 

(makina), sharra pastrimi (makina), makina bujqësore, aeratorë (makina) për lëndina, 

ndarës të trungjeve, (makinat), makina për copëtimin e mbetjeve të kopshtarisë, kositëse 

(makina), spërkatës (makina) për përdorim në hortikulturë, gërshërë për krasitje (pos atyre 

që operojnë me brez), makinat e bluarjes së drurit, aparatet për përplasjen (shpërndarjen) e 

rërës, makina saldimi për tuba termoplastike, makina gijotinë, të ndryshme nga ato për 

përdorim në zyrë, makina për vidhosje (bërjen e vidhave), makina për tjerje, makina për 

heqjen e telave për heqjen e mbulesës nga kabllot elektrike, makina për fryrjen e gomave 

(instalimet garazhi), makina lyerje, turjela toke, turjela (makina), makina shpimi, shpuese 

dore elektrike, shpuese ajri, turjela shpimi (pjesë e makineris), shpuese rrotulluese 

(makina), gjeneratorë të rrymës, gjeneratorë, vibratorë (makina) për përdorim industrial, 

vibrator elektrik betoni, pistoletë me ngjitës të shkrirë të nxehtë, pistoleta ngjitëse, 

elektrike, pistoletë spërkatëse për bojë, makina lyerjeje që përfshijnë pistoleta spërkatëse, 

psitoletë spërkatëse me ajër, pistoletë me ajër të kompresuar për nxjerrjen e mastikës 
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(stukos), pistoletë elektronike për stukim, makina të fryrjes së ajrit, pompa me diafragmë, 

pompa uji, (makina), pompa uji të drejtuara nga motori (makinat), pompa elektrike zhytëse 

(makina), pompat elektrike të kopshtit (makinat), pompa thithëse (makinat), pompa 

presioni (makinat), pompa presionI Me vakum (makinat), pompa (makinat), pompa 

hidraulike (makinat), pompa lëngjesh (makinat), thithëse elektrike për pastrim (fshesa) 

(shtëpiake), lavatriçe elektrike, fshesa elektrike për qëllime industriale, fshesa elektrike 

komerciale dhe industriale, makina industriale për pastrimin e dyshemeve (fshesa 

elektrike), fshesa elektrike për vetura, fshesa elektrike, pistoleta pneumatike për vajosje, 

betonthyese, kompresorët e ajrit për automjete, kompresorë (makina), kompresorë si pjesë 

makinash, motorësh dhe motorësh, sharra elektrike me zinxhir, sharra me hark (makina), 

sharra elektrike (makina), sharra me disk (makina), sharra rrotulluese (makina), sharra 

elektrike me prerje vertikale, sharra trungjesh me shirit (makina), sharra me shirit (makina), 

sharra për vrima çelësi (makina), zinxhirë sharrash (pjesë makinash), tehe (fletë) sharrash 

(pjesë makinash), tehe (fletë) për sharra elektrike, tehe (fletë) për sharra rrethore, tehe 

(fletë) sharre për përdorim me vegla elektrike, gërshërë, elektrike, gërshërë pneumatike, 

dalta për makina, gërshërë, elektrike, konvertues elektrik rrotullimesh, pishtarë me hark 

elektrik, hekura saldimi, që operojnë me gaz, aparate saldimi, elektrike, tuba saldimi me 

fryrje, me gaz, pishtarë saldimi, llamba saldimi, hekura saldimi, elektrike, aparate saldimi, 

me gaz, pishtarë me gaz, pishtarë që punojnë me gaz, çikrik, makina vulosëse, torno për 

formëzim (makina), çekiçët rrotullues elektrikë, çekiç shpimi, çekiç ajri, çekiç rrotullues, 

çekiçë me goditje (makinat), çekiçë pneumatikë, çekiçë (pjesë makinash), çekiçë gozhdues 

(elektrik), tamponë (shtytës) elektrik, disqe lustruese (pjesë makinerish), gurë bluajtës 

(pjesë makinerish), disqe për gërryerje për përdorim me vegla elektrike, disqe për prerje për 

përdorim me vegla elektrike, disqe prerës për përdorim si pjesë të makinave, disqe lëmues 

për përdorim me makina, disqe diamanti për përdorim me vegla elektrike dhe si pjesë e 

makinave, disqe gome për përdorim me vegla elektrike, instrumente gërryese (vegla për 

makineri), fletë gërryese që të gjitha janë pjesë makinerish ose veglash elektrike, turjela 

gërryese për përdorim me makina, rrota (disqe) lëmimi elektrike, makinat me disqe për 

lëmim, makina lëmimi, makinat rrotulluese lëmimi, makina për bluarje, lëmues dyshemeje, 

gdhendës (elektrik dore), gdhendëse këndore, gdhendës rotullues (makina)], gdhendës 

fiksues tavoline (makina), rripa abraziv për lëmues me energji elektrike, rrota (disqe) teli 

për gdhendës me energji elektrike, furça teli (pjesë makinerish), vegla për vidhosje 

(makina), vegla për vidhosje (elektrike), aparate manovruese për ngarkim dhe shkarkimi, 

ngarkues (bartës), shpuese pneumatike (dore), turjela diamanti per makineri, shpuese 

industriale (makina), turjela për makineri, turjela karabiti për makineri, Shpuese 

pneumatike, turjela për vegla elektrike rrotulluese, adaptorë për veglate shpimit (pjesë 

makinerish), maje shpimi për makinat e shpimit, makina shpuese dhe pjesë për ato, turjela 

dhe shpuese elektrike, koka shtrënguese për shpuese elektrike, dorezs (kapëse) mekanike të 

cilat janë pjesë e mjeteve të operuese, mbështetëse makinerish shpuese, ashensorë 

automjetesh, ashensorë veturash, ngritëse hidraulike, ngritëse (jastëk) pneumatike,  ngritëse 

(makina), vinça kamioni, presa hidraulike (për përpunimin e metaleve), veglat për skaje 

(makinat), ngritëse hidraulike, çelësa goditës (hilt), çelësa rrotullimi goditës (makinat), 

çelësa prize që vendosen (makinat), filtra që janë pjesë e makinave, kapëse (mengene) pune 

për veglat e makinerive, kapëse (mengene) magnetike (pjesë makinash), makina saldimi 

elektrike, makina saldimi, me gaz, makina saldimi me lazer, aparate saldimi me hark 

elektrik, makina me plazma saldim, makina saldimi ultrasonike, makina saldimi me 
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frekuencë të lartë, makina saldimi, elektroda për makina saldimit, veglat me fuqi ajri, 

pistoletat pneumatike për gozhdim, makina gozhdimi, pistoletat e gozhdimi elektrike, 

reduktues presioni (pjesë makinerish), riverter (vegla me fuqi), thumbues (makina), kapëse 

për thumba me rrymë, thumbues me ajr, pistoletë thumbash elektrike, gëzhoja për kapësetet 

e makinerive industriale, goditës për makineritë goditëse, makina goditëse, shpuese (vegla 

elektrike), gëryes (lima) (makina), vegla metalprerëse me majë diamanti, makina prerëse 

tubash, prerëse teli (makineri), prerëse bulonash (makineri), shtrëngues prerës dore që 

funksionojnë mekanikisht, doreza magnetike, prerëse elektrike, kllapa magnetike, 

instrumente për prerje tubash (makina), vegla prerëse diamanti për makineritë, veglat 

prerëse elektrike, maja prerëse (pjesë makinerish), vegla freze (pjesë për makineri), prerëse 

për frezë, frezues (vegla makinerie), frezues rrotullues (makina), prerëse me vidhosje 

(makina), maja që janë vegla që funksionojnë mekanikisht, makina për gdhendje, çelësa e 

rubinetash (makinat), nxjerrës vidhash (makinat), prerëse vrimash unazore (vegla makine), 

vegla për ndarje precize (pjesë e makinave), vegla për ndarje precize (makina), makina për 

vrima, vegla hidraulike, intensifikues hidraulik që është pjesë e makinave, intensifikues 

presioni (makina), kaçavida elektrike, kaçavida pneumatike, kaçavida elektrike precize, 

konvertue rrotullimesh për makina, konvertues rrotullimesh për veglat elektrike, përforcues 

mekanikë për makina dhe vegla elektrike, shtesa për veglat elektrike, boshte (pjesë të 

makinave), nyje universale (nyje kardane).  

8  Vegla dhe pajisje dore (që punojnë me dorë), vegla kopshti që operojnë me dorë, takëm 

ushqimi, thika, thika jack (krik), prerëse kutish (skalpel), segmentues frutash, vegla prerëse 

diamanti (vegla dore), prerëse xhami (vegla dore), takëm thikash precize, vegla dore për 

gdhendjen e skajeve të kopshteve, prerëse (vegla që operojnë me dorë), prerëse tubash 

(vegla dore), gërshërë kopshti (instrumente dore), mistria (kopshi), lopata (vegla dore), 

lopata bore (vegla dore), kunj për mbjellje vegël dorë, spërkatës për përdorim në kopshtari 

(vegël dore), sëpata, lopata (vegla dore), grabujë, shata, tërfurq bujqësore (vegla dore), 

tërfurq kopshti (vegla dore), sharra krasitëse (qe punojnë me dorë), sharra me hark, sharra 

(vegla dore), sharra për prerje vertikale, sharra për vrima (vegla me dore), tehe sharre për 

prerje tërthore, sharra me hark, tehe për sharra dore, gërshërë kopshtarie, gërshërë, gërshërë 

për shumë qëllime, gërshërë për teneqe, gërshërë për prerjen e metaleve (gërshërë kallaji), 

gërshërë, gërshërë për krasitje, gërshërë kopshtarie, çanta veglash (qese të përshtatura për 

vegla të cilat ngjiten në rripat e veglave, rripa veglash (mbajtësit), hekura saldimi jo 

elektrike, takëm mjetesh saldimi jo elektrike, zdruktha, instrumente gërryese instrumente 

dore), Lëmues këndor që janë vegla dore, shpuese me goditje (vegla që operohen me dorë), 

kapëse (mengene) mbyllëse (vegla dore), kapëse (mengene)për marangozët ose ata që bëjnë 

fuqi, kapëse fletësh që funksionojnë me dorë, pistoleta për graso (vegla dore), kanaçe vaji 

për lubrifikim makinerish (pajisje dore), çelësat (vegla dore), çelësat kandela (veglat e 

dorës), çelësa për filtra vaji (veglat e dorës), çelësat e majmunit (vegla që përdoren me 

dorë), çelësat vidhosës (vegla dore), çelësa të rregullueshëm, çelësa që rrotullohen (që 

operojnë me dorë), çelësa tubash ujësjellsi (vegla dore), çelësa gjashtëkëndor (imbus) 

(vegla dore), çelësa mbjellës (adaptues) (vegla dore), çellësa kutije (të renditur sipa numrit)  

(vegla dore), komplete çelësash (vegla dore), komplete çelësash mbjellës (adaptuess) (vegla 

dore), vegla për gërvishtje [vegla dore, kruese xhami (vegla dore), ngritëse, që punojnë me 

dorë, karocë për ngritje të automjete (që punojnë me dorë), pinca, komplete pincash, leva 

gomash [vegla dore], pompa dore, piskatore, kapëse  (mengene) (vegla dore], pistoleta 

(vegla dore), psitoletë për stukim jo elektrike, pistoleta, dore, për nxjerrjen e stukos 
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(silikonit), pistoleta për ngjitëse që operuarojnë me dorë, pistoleta për kapëse që 

funksionojnë me dorë (përveç përdorimit kirurgjik ose zyrë), levë shufër, shufra për shkepje 

(leva), shufra për shkatërrimin e drurit, prerës, zhveshëse dhe prerëse të kombinuara teli (që 

punojnë me dorë), vegla prerëse dorë për pllaka, prerëse mitra që është vegël dore, vegla 

për heqjen e ndarësve të pllakave që punojnë me dorë, mistria për veprime të caktuara, 

mistria bashkuese (vegla dore), spatula për përdorim nga artistët, mistria suvaje, mistria, 

mistria muratorësh (vegla dore), çekiçë muratorësh, thika (spatulla) për stuko, (vegla dore), 

trazues (vegla dore), blloqe lëmimi (vegla dore), ribatues ([vegla dore), mbajtëse (kapëse) 

të operojnë me dorë, çezmat [vegla dore], makineri [vegla dore], burgi (vegla dore), 

vidhosës (vegla dore), çelësa çezmeje, prerës (dana) rathësh (vegla dore), gjarpërinj 

hidraulik që operojnë me dorë (vegla dore), aparat për lakimin e tubave (mjet që 

funksionon me dorë),  gurë për lëmim (vegla dore), disqe abrazive (pjesë për vegla dore), 

furça teli (vegla që operojnë me dorë), mjete rafshimi (vegla), lima gjembore (vegla dore), 

lima gjilpanore, disqe prerëse për përdorim me vegla me dorë, disqe lustruese (vegla me 

dorë), rrota lëmues gërryese (vegla me dorë), disqe diamanti për përdorni me mjete që 

operojnë me dorë, pjesë vazhduese për shtrënguese për vidhosje të çezmave (vegla dore), 

vidhosës (vegël dore), formues (gdhendës) të vidhave (vegla të operuara me dorë), 

rrotullues (vegla dore), vidhosheqës (vegla që punojnë me dorë), burgi vidhash, prerës 

shufrash [vegla dore], shpuese, burgi diamanti që punojnë me dorë, tujela, jo lektrike, 

përshtatës për pjesët e veglave të dorës, konvertues rrotullimesh për vegla dore, vegla 

rrotulluese të prerjen e metaleve (vegla dorë), delta për gdhendje, kazma (vegla dore). dalta 

të skulptorëve, delta (vegla dore), hekura mbyllës, delta, hekur mbushës (vegla dore), 

shpuese dore, që operojnë me dorë, mengene, mengene metalike, mengene matëse, që janë 

vegla dore, mengene tavoline (vegla dore), çekan farkatari, çekiçë piton  me maje (vegla 

dore), çekiç për rrahjeje paneli (vegla dore), çekiçët me kthetra (vegla dore), çekiç për 

thumba (vegla dore), çekiçë (vegla dore), çekiç guri (mjet dore), çekiçë muratorësh, doreza 

për veglat e dorës, mbajtëse për shpuese (vegla dore), koka vetcentrike (pjesë të veglave të 

dorës), shtesa për vegla dore, doreza për vegla dore që operojnë me dorë, heshtë (vegla 

dore), maje koke (pjesë e e veglave të dorës), shpuese (vegla dore), takëm të shpueseve 

(vegla dore), shpues (gditës) qëndror (vegla dore), pica prerëse (pinca lineman),  dana 

(vegla që operojnë me dorë), zhvehsësh (vegla që operojnë me dorë) ,zhveshësh telash 

(vegla dore), pincat (vegls dore), turjela kaçavidha për vegla dore, turjela kaçavidha për 

kaçavidha dore, kaçavidha, jo elektrike, kaçavidha jo elektrike të vogla, takëm kaçavidhash 

jo elektrike, kapëse (vegla dore), takëm veglash dore, takëm shpuesesh dore, takëm majesh 

kaçavidhash jo elektrike, priza (fole) (pjesë të veglave të dorës) dhe shpuesesh (vegla dore), 

kuti veglash, arka mjetesh, kabinete veglash, karroca veglash dhe karroca për veglash të 

mbushura me vegla.   

    
 
 

(210) KS/M/ 2022/573 

(220) 08/04/2022 

(300) 30 2022 105 609.7  07/04/2022  US 

(731) Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W.Merchandise Mart Plaza 

Suite 1800 Chicago, IL 60654, US 

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

(540)  M4DE 
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Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 9  Kutia per celulare dhe smartfone; Mbrojtesit e ekranit te telefonave celulare dhe 

smartfoneve; mbajtes (stenta) per telefona celulare dhe smartfone; karikues baterie per 

telefona celulare dhe smartfone; kabllot te telefonave celulare dhe smartfoneve; kufje dhe 

degjuese (kufje) per vesh.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/574 

(220) 08/04/2022 

(300) 40-2021-0206698  12/10/2021  US 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) E zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softuer për tregti mbi një rrjet global komunikimi; softuer navigimi; softuer; 

softuer aplikimi për telefona inteligjentë; softuer për sistemet e navigimit satelitor; 

programe kompjuterike për përdorimin e internetit dhe rrjetit mbarë botëror; softuer 

kompjuterik; programe dhe programe kompjuterike; programe për kompjuterë; softuer për 

menaxhimin e biznesit; softuer telekomunikacioni; softuer i realitetit virtual; softuer 

kompjuterik për menaxhimin e informacionit personal; softuer arsimor; softuer kompjuterik 

në lidhje me trajtimin e transaksioneve financiare; softuer i shkarkueshëm për para virtuale; 

softuer i shkarkueshëm për pagesa me para elektronike; softuer kompjuterik interaktiv; 

softuer kompjuterik për të përmirësuar aftësitë audiovizuale të aplikacioneve multimediale; 

softuer kompjuterik për komunikime në rrjet pa tela; softuer kompjuterik për shpërndarjen e 

përmbajtjes me valë; softuer aplikimi kompjuterik për përdorim në zbatimin e internetit të 

gjërave (IoT); softuer kompjuterik për analizimin e informacionit të tregut; programe 

kompjuterike për video dhe lojëra kompjuterike; softuer për sistemet e navigimit GPS; 

softuer kompjuterik për Sistemet e Pozicionimit Global [GPS]; softuer kompjuterik i 

regjistruar që ruan hartën elektronike; softuer kompjuterik i regjistruar për drejtimin e sigurt 

të makinës; softuer kompjuterik për tregti elektronike; softuer për mbrojtjen e privatësisë; 

softuer kompjuterik për kontrollin e funksionimit të pajisjeve audio dhe video; softuer për 

njohjen e të folurit; GPS i përdorur në makina; marrës satelitor i bashkangjitur në makina; 

aparate dixhitale për regjistrimin e vozitjes së veturës; bateri për automobila; Aparat OBD 

(On-Board Diagnosis) për automobila; Ekranet elektronike të ndërfaqes së shoferit për 

automobila; instalimet telefonike të makinave.  
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(210) KS/M/ 2022/575 

(220) 08/04/2022 

(300) 40-2021-0206699  12/10/2021  US 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) E zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobila; pjesë dhe pajisje për automobila; makina sportive; furgona; kamionë 

me motor; autobusë me motor; makina elektrike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/576 

(220) 08/04/2022 

(300) 40-2021-0206700  12/10/2021  US 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) E zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Ndërmjetësimi i kilometrazhit për pagesën e transportit; ndërmjetësimi i pagesës 

së blerjes; shërbime të ndërmjetësimit financiar; lëshimi i kartës së anëtarësimit; 

ndërmjetësim i pagesave me celular dhe internet; ndërmjetësim i pagesave celulare; 

shërbimet e pagesave të ofruara nëpërmjet aparateve dhe pajisjeve të telekomunikacionit pa 

tela; shërbime të kartave të anëtarësimit për portofolin elektronik; shërbimet e 

marrëveshjeve financiare për bartjen e bagazheve, furnizimeve ose materialeve të tjera, 

nëpërmjet wireless (rrjetit pa kabllo) ; shërbimet e pagesave elektronike që përfshijnë 

përpunimin elektronik dhe transmetimin e mëpasshëm të të dhënave të pagesës së faturave; 

shërbimet e pagesave me portofolin elektronik; pagesa elektronike për të tjerët; lëshimi i 

kartës së kreditit të anëtarësimit; lëshimi i kartës së parapaguar me funksion të kartës së 

anëtarësimit; përpunimi elektronik i pagesave elektronike nëpërmjet një rrjeti kompjuterik 

global; përpunimi i transaksioneve të pagesave nëpërmjet internetit; shërbimet e pagesave 

elektronike; financimi në lidhje me automobilat; financimi i qirasë së automobilave; kryerja 

e punëve financiare on-line; shërbimet e sigurimit; financimi i automjeteve; ndërmjetësimi i 

sigurimit të transportit; lëshimi i kartave të transportit të cilat janë të ngulitura me çip 

inteligjent; informacion për sigurimin e automjetit; ofrimi i kuotave të tarifave të sigurimit 

të automjeteve; konsulencë për sigurimin e automjeteve; shërbimet e sigurimit të 

automjeteve; ndërmjetësimi i sigurimit të automjeteve; shërbimet e sigurimit të 

automobilave; shërbime konsulence dhe ndërmjetësimi në lidhje me sigurimin e 

automjeteve; konsulencë për sigurimin e automobilave; informacion për sigurimin e 

automobilave; brokerimi i sigurimit të automjeteve; konsulencë financiare; vlerësimi i 
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automobilave. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/577 

(220) 08/04/2022 

(300) 40-2021-0206701  12/10/2021  US 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) E zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Sigurimi i informacionit në lidhje me trafikun dhe bllokimin e trafikut; sigurimi i 

informacionit mbi trafikun; sigurimi i informacionit për rrugën dhe trafikun; ofrimi i 

informacionit të trafikut celular; transporti i mallrave dhe udhëtarëve; sigurimin e 

informacionit në lidhje me transportin e mallrave dhe udhëtarëve; shërbimet e marrjes me 

qira të automjeteve; dhënia me qira e vendeve të parkimit dhe garazheve për automjete; 

transporti i personave dhe mallrave; rezervimi i transportit për udhëtarë, mallra dhe kafshë; 

transporti i personave; transporti; rezervimi i transportit; sigurimi i informacionit të 

transportit; organizimi i transportit; ndërmjetësimi i transportit; ofrimin e informacionit për 

udhëtarët në lidhje me tarifat, oraret dhe transportin publik; ofrimi i informacionit të 

transportit nëpërmjet një faqe interneti; ofrimi i informacionit në lidhje me udhëtimin 

nëpërmjet një faqe interneti; sigurimi i informacionit të trafikut me anë të navigimit të 

makinave; marrja me qira e automobilave dhe biçikletave; sigurimi i informacionit për 

trafikun për biçikleta; marrja me qira e parkingut për biçikleta; ofrimi i informacionit në 

lidhje me shërbimet e parkimit të automjeteve; rezervimi i vendeve të parkimit; dhënia me 

qira e hapësirave të parkimit të automjeteve; sigurimi i hapësirave të parkimit; menaxhimi i 

parkimit të makinave; sigurimi i objekteve të parkimit të veturave; parkim makinash; 

menaxhimi i vendeve të parkimit; shërbimet e parkingjeve; dhënia me qira e vendparkimit; 

ndërmjetësimi i transportit për transportimin së bashku (pool) të makinave; ndërmjetësimi i 

transportimit (pool) të makinave; sigurimi i informacionit të trafikut nëpërmjet rrjeteve të 

komunikimit kompjuterik; ofrimi i informacionit për thirrjen e taksisë; shërbime telefonike 

për taksi; transport taksi; ndërmjetësimi i mallrave dhe transportit; shërbimet e ndarjes së 

makinave; marrja me qira e automjeteve; rezervimi i makinave me qira; dhënia me qira e 

makinave me qira; shërbimet e bashkimit të automjeteve; gjurmimi i flotës së automobilave 

duke përdorur pajisjet elektronike të navigimit dhe vendndodhjes [informacionet e 

transportit]; gjurmimi i mjeteve të mallrave me kompjuter ose nëpërmjet sistemeve të 

pozicionimit global [informacionet e transportit]; sigurimi i transportit taksi; ruajtja, 

shpërndarja dhe furnizimi me energji dhe lëndë djegëse; shpërndarja e energjisë elektrike; 

ruajtja dhe shpërndarja e energjisë elektrike; shërbimet e furnizimit me energji elektrike; 

furnizimi me energji; shpërndarja e energjisë.  
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(210) KS/M/ 2022/578 

(220) 12/04/2022 

(731) BURIM KRENZI 

Rr.Bajram dhe Gursel Sylejmani pn.Ferizaj, 

KS 

(740)  Extra Delikates Sh.p.k 

Burim Krenzi Rr, Gursel&Bajram 

Sulejmani 
 

(540)  VIOLA LOVE SWEETS 

 

 
     

 

(511) 29   Produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe produkte të tjera 

ushqimore hortikulturore të cilat përgatiten ose ruhen për konsum.  

30  Produkte ushqimore me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të përgatitura ose 

të konservuara për konsum, si dhe produkte ndihmëse të destinuara për përmirësimin e 

shijes së ushqimit.  

32  Pijet joalkoolike, si dhe birrën. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/579 

(220) 12/04/2022 

(731) Yllkë Krasniqi Rr. “Leke Dukagjini” 

su 4/7 Dardani Prishtine, KS 

(591) E kuqe  

(740)  Bau Market L.L.C Veternik Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materialet ndërtimore (jo prej metali); gypat e fortë jometalikë të ndërtimtarisë; 

materialet zjarrduruese të ndërtimtarisë, jo prej metali; asfalti, katrani dhe bitumeni; 

konstruksionet e transportueshme dhe jo të transportueshme (jo prej metali); monumentet 

(jo prej metali); objektet dekorative dhe punimet artistike prej guri, betoni ose mermeri; 

panelet sinjalizuese, jo ndriçuese, jo mekanike dhe jo prej metali; porta (jo prej metali).  

36  Sigurime; çështje financiare; çështje monetare; shërbime bankare nga shtëpia; çështje të 

patundshmërisë.   

37  Konstruktimi i ndërtesave; riparimi; shërbime instalimi;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/580 

(220) 12/04/2022 

(731) Yllkë Krasniqi 

Rr. “Leke Dukagjini” su 4/7 Dardani 

Prishtine, KS 

(591) E gjelber 

(540)   
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(740)  Bau Market L.L.C Veternik Prishtine 
 

     

 

(511) 19  Materialet ndërtimore (jo prej metali); gypat e fortë jometalikë të ndërtimtarisë; 

materialet zjarrduruese të ndërtimtarisë, jo prej metali; asfalti, katrani dhe bitumeni; 

konstruksionet e transportueshme dhe jo të transportueshme (jo prej metali); monumentet 

(jo prej metali); objektet dekorative dhe punimet artistike prej guri, betoni ose mermeri; 

panelet sinjalizuese, jo ndriçuese, jo mekanike dhe jo prej metali; porta (jo prej metali).   

36  Sigurime; çështje financiare; çështje monetare; shërbime bankare nga shtëpia; çështje të 

patundshmërisë.   

37  Konstruktimi i ndërtesave; riparimi; shërbime instalimi;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/586 

(220) 12/04/2022 

(731) Yllkë Krasniqi Rr. “Leke Dukagjini” 

su 4/7 Dardani Prishtine, KS 

(591) E zezë 

(740)  Bau Market L.L.C Veternik Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materialet ndërtimore (jo prej metali); gypat e fortë jometalikë të ndërtimtarisë; 

materialet zjarrduruese të ndërtimtarisë, jo prej metali; asfalti, katrani dhe bitumeni; 

konstruksionet e transportueshme dhe jo të transportueshme (jo prej metali); monumentet 

(jo prej metali); objektet dekorative dhe punimet artistike prej guri, betoni ose mermeri; 

panelet sinjalizuese, jo ndriçuese, jo mekanike dhe jo prej metali; porta (jo prej metali).   

36  Sigurime; çështje financiare; çështje monetare; shërbime bankare nga shtëpia; çështje të 

patundshmërisë.   

37  Konstruktimi i ndërtesave; riparimi; shërbime instalimi;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/587 

(220) 12/04/2022 

(731) Yllkë Krasniqi Rr. “Leke Dukagjini” 

su 4/7 Dardani Prishtine, KS 

(591) E zezë,e kuqe, portokalle 

(740)  Bau Market L.L.C Veternik Prishtine 

(540)   
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(511) 19  Materialet ndërtimore (jo prej metali); gypat e fortë jometalikë të ndërtimtarisë; 

materialet zjarrduruese të ndërtimtarisë, jo prej metali; asfalti, katrani dhe bitumeni; 

konstruksionet e transportueshme dhe jo të transportueshme (jo prej metali); monumentet 

(jo prej metali); objektet dekorative dhe punimet artistike prej guri, betoni ose mermeri; 

panelet sinjalizuese, jo ndriçuese, jo mekanike dhe jo prej metali; porta (jo prej metali).   

36  Sigurime; çështje financiare; çështje monetare; shërbime bankare nga shtëpia; çështje të 

patundshmërisë.   

37  Konstruktimi i ndërtesave; riparimi; shërbime instalimi;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/588 

(220) 12/04/2022 

(731) Yllkë Krasniqi Rr. “Leke Dukagjini” 

su 4/7 Dardani Prishtine, KS 

(591) E zezë,e kuqe 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materialet prej metali për ndërtim; materialet 

zjarrduruese prej metali për ndërtim; konstruksionet e transportueshme dhe jo të 

transportueshme prej metali; materialet prej metali për binarë hekurudhe; kabllot dhe telat 

jo-elektrike prej metalit të thjeshtë; artikuj hekuri, artikuj te vegjël mekanizmave metalikë; 

gypa dhe tuba prej metali; kasaforta; objekte dekorative dhe punime arti prej metaleve të 

thjeshta; mallra prej metali (të përfshira në klasën 6), duke përfshirë spirancat, kudhrat, 

rubinete fuçish, kontejnerë (cisterna), kuti për para të gatshme, tabela, duke përfshirë 

tabelat e regjistrimit për makinat, panele, duke përfshirë panele sinjalizuese jo ndriçuese 

dhe jo mekanike; kontejnerë transporti; xehe.  

11  Aparatet për ndriçim, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, pajisje të 

instaluar për furnizim me ujë dhe për qëllime sanitare, duke përfshirë lavamanët për larjen e 

duarve, bidetë, tualetet, pajisjet e instaluara të tualeteve dhe pajisjet e instaluara të vaskave; 

frigoriferët, dollapë me ftohje për pije; aparatet për kondicionimin dhe ventilimin e ajrit, 

duke përfshirë aparatet e tilla për automjete; aparate ndriçimi për automjete, duke përfshirë 

dritat për automjete, reflektorët për automjete; llambat elektrike, llamba bufesh; drita për 

zhytje; gjeneratorë gazi (pajisje të instaluara); kolektorë dhe akumulatorë solarë.  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat, produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej drurit, 

tapës xunkthit, kallamit, thuprave të shlegut, blirit, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 
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ose prej plastike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/589 

(220) 12/04/2022 

(731) Yllkë Krasniqi Rr. “Leke Dukagjini” 

su 4/7 Dardani Prishtine 045-568-050 

ykrasniqi@bau-holding.eu, KS 

(591) E kuqe 

(740)  Bau Market L.L.C Veternik Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materialet prej metali për ndërtim; materialet 

zjarrduruese prej metali për ndërtim; konstruksionet e transportueshme dhe jo të 

transportueshme prej metali; materialet prej metali për binarë hekurudhe; kabllot dhe telat 

jo-elektrike prej metalit të thjeshtë; artikuj hekuri, artikuj te vegjël mekanizmave metalikë; 

gypa dhe tuba prej metali; kasaforta; objekte dekorative dhe punime arti prej metaleve të 

thjeshta; mallra prej metali (të përfshira në klasën 6), duke përfshirë spirancat, kudhrat, 

rubinete fuçish, kontejnerë (cisterna), kuti për para të gatshme, tabela, duke përfshirë 

tabelat e regjistrimit për makinat, panele, duke përfshirë panele sinjalizuese jo ndriçuese 

dhe jo mekanike; kontejnerë transporti; xehe.  

11  Aparatet për ndriçim, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, pajisje të 

instaluar për furnizim me ujë dhe për qëllime sanitare, duke përfshirë lavamanët për larjen e 

duarve, bidetë, tualetet, pajisjet e instaluara të tualeteve dhe pajisjet e instaluara të vaskave; 

frigoriferët, dollapë me ftohje për pije; aparatet për kondicionimin dhe ventilimin e ajrit, 

duke përfshirë aparatet e tilla për automjete; aparate ndriçimi për automjete, duke përfshirë 

dritat për automjete, reflektorët për automjete; llambat elektrike, llamba bufesh; drita për 

zhytje; gjeneratorë gazi (pajisje të instaluara); kolektorë dhe akumulatorë solarë.  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat, produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej drurit, 

tapës xunkthit, kallamit, thuprave të shlegut, blirit, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/590 

(220) 12/04/2022 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation_ One Johnson 

%Johnson Plaza New Brunswick, New 

Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, zona e 

jugut L  9/5, Prishtinë 

(540)  ZACLIPTA 
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(511) 5  Preparate farmaceutike per njerez  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/591 

(220) 12/04/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 
 

(540)  DANQONA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike per perdorim njerezor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/592 

(220) 12/04/2022 

(731) HAACKE SH.P.K Harilaç, Rr. 

Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(591) E zeze 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtine 
 

(540)  Sparkasse Bank 

 

 
     

 

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

36  Sigurimet; çështje financiare, çeshtje monetare; çështje te pasurise se patundshme  

45  Sherbime ligjore; sherbime sigurimi per mbrojtjen e pasurise dhe te individeve; 

sherbime vetjake dhe shoqerore te siguruara prej te tjereve per te plotesuar nevojat e 

individeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/593 

(220) 12/04/2022 

(731) "LIRA"SHPK Rr.Epopeja e 

Jezercit,Ferizaj, KS 

(740)  Ilir Zejna “Lira”shpk 

Rr.Epopeja e Jezercit, Ferizaj, Kosove 

 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi,peshku,shpezet dhe kafshet e gjahut;ekstraktet e mishit,fruta dhe perime te 

konservuara, te ngrira ,te thara dhe te gatshme;xhelatinat,recelet,komposto;vezet;qumesht 

dhe produktet e tij;vajra ushqimore dhe yndyrna.  

30  Kafja,caji,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale;mielli dhe produktet e 

dritherave,buka,brumerat dhe embelsirat, akulloret;mjalta,melasa;tharmi,pluhuri per 

pjekje,kripa,mustrada;uthulla.salcat (melmesat0;erezat;akulli,pije me baze caji,caji i ftohte 

,pije kafeje me qumesht,pije kakaoje me qumesht,pije me baze cokollate,preparate bimore 

per perdorim si zevendesues kafeje,produkte kakaoje  

31  Produktet dhe kokkrat bujqesore, te kopshtarise dhe pylltarise qe nuk jane perfshire 

klasat e tjera;kafshat e gjalla ; pemet dhe perimet e fresketa; farat,bimet dhe lulet 

natyrore;ushqimi per kafshet ;malta,malt per berjen e birres dhe distilim,manaferra,fruta te 

fresketa,thjerreza te fresketa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/596 

(220) 12/04/2022 

(731) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A 

Avda. de la Diputacion-Edificio Inditex, 

15142 Arteixo  (A Coruna), Spain, ES 

(740)   SDP Kosovo LLC - Nora Makolli 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MASSIMO DUTTI 

 

 
     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyra industriale, lubrifikante; kompozime per thithjen e pluhurit; 

karburant; qirinj; qirinj te parfumuar; fitila per ndriçim, yndyrat per ruajtjen e lekures.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/597 

(220) 12/04/2022 

(300) 777981  01/03/2022  CH 

(731) Japan Tobacco Inc. 

1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan, JP  

(540)  LEGEND BLUE 
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(740)   SDP Kosovo LLC  Nora Makolli 

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

Kosove 
 

(511) 34  Produkte dhe sherbime:Duhan, çoftë i perpunuar apo i paperpunuar;duhan per 

pirje, duhan llulle, duhan qe peshtillet me dore, duhan qe pertypet, duhan pluhur (snus 

tobacco);cigare, cigare elektronike, lengje per cigaret elektrike, avullues duhani, puro, 

cigarillo;duhan qe thithet me hunde(snuff);artikuj per duhanpiresa te perfshire ne klasen 

34;leter per cigare, lulla per cigare dhe shkrepese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/598 

(220) 12/04/2022 

(731) Aramara Beauty LLC 

43 West 24th Street,Suite 702 

10010 New York, US 

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

Rr."Ndue Përlleshi " -Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë  
 

(540)  GLOW RECIPE 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetike per kujdesin e trupit dhe bukurise;Make-up (toalet);Preparate jo 

mjekuese per kujdesin e lekures.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/599 

(220) 13/04/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  FLENERAL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/600 

(220) 13/04/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

(540)  NARGAPO 
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(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/601 

(220) 13/04/2022 

(731) The Gillet Companu LLC 

One Gillette Park Boston,Massachusetts 

02127, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8,10 000 Prishtinë 
 

(540)  SKIN CUSHION 

 

 
     

 

(511) 8  Brise dhe brise rroje; shperndares (dozer),kaseta ,mbajtese dhe arka,te gjitha te 

projektuara (dizajnuara)posaqerisht per dhe qe mbajne brisqe per rroje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/602 

(220) 13/04/2022 

(731) Biomar Medical Shpk 

Unaza e Re, Rruga Teodor Keko,Kompleksi 

Romario,Shkalla I,shkalla I,Kati i 

dyte,Nr.3,Tiranë-Shqiperi, AL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8,10 000 Prishtinë 
 

(540)  BORK 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë; kozmetikë për fëmijë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; 

kremra kozmetike; lapsa kozmetike; preparate kozmetike për qerpikët; preparate kozmetike 

për banjot; aromatikë (vajra esenciale); sapun deodorant; deodorant për  qeniet njerëzore 

ose për kafshët; lapsa vetullash; kozmetikë vetullash; thonjtë e rremë; kremra flokësh; llak 

për flokë; ektrakte bimore për qëllime kozmetike; buzekuq; preparate make-up; 

(mirembajtje të fytyrës); parfumeri; parfume; shampo; sapun rroje; preparate për rruajtje  

5  Farmaceutike; preparate farmaceutike; preparate aloe vera për qëllime farmaceutike; 

preparate bakteriale per perdorim mjekesor dhe veterinar; preparate balsamike për qëllime 

mjekësore; preparatet e dushit për qëllime mjekësore; preparate biologjike për qëllime 

mjekësore; preparate biologjike për qëllime veterinare; preparate kimike për qëllime 

farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për qëllime 

veterinare; preparate kimiko-farmaceutike; preparate diagnostike për qëllime mjekësore; 

preparate diagnostike për qëllime veterinare; preparate enzimatike per qellime 

mjekesore;preparate sanitare për higjienën personale, përveç artikuj per tualetin; material 

per mbushje dhëmbësh; dezinfektues për qëllime higjienike; ushqime albuminoze për 

qëllime mjekësore; preparate albuminoze për qëllime mjekësore; kremra për qëllime 

farmaceutike; kremra për qëllime veterinare; locion mjekësor per larjen e flokeve; paste, 

puder dhembesh mjekesore; shampo mjekësore; ushqim për bebe;shtesa dietike të 

destinuara për të plotësuar një dietë normale ose për të patur përfitime 

shëndetësore;materiale për fashim;materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar, 
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dizinfektantë, preparate për shkatërrimin e parazitevë;fungicide, herbicide;preparate bimore 

per qellime mjekesore;leng bimor per qellime mjekesore;vajra kunder djegies nga 

dielli;pomada per qellime mjekesore;ushqime dietetike dhe substanca të përshtatura për 

përdorim mjekësor ose veterinar, ushqime për bebe; suplemente dietike për njerëz dhe 

kafshë.  

10  Aparate dhe instrumente mjekësore dhe terapeutike; artikuj ortopedikë; rripa 

ortopedike; këpucë ortopedike; aparat ushtrimesh fizike për qëllime mjekësore; aparate 

fizioterapie; aparatura dhe instrumente veterinare;gjymtyre artificiale, sy dhe 

dhembe;material per qepje;pajisje terapeutike dhe ndihmese te pershtatura per personat me 

aftesi te kufizuara;aparate masazhe;aparatura, pajisje dhe artikuj per foshnje;aparate, pajisje 

dhe artikuj te aktivitetit seksual;pajisjet mjekesore per perdorim oftalmik;peshore për 

përdorim mjekësor;aparate radiologjike për qëllime mjekësore;aparate për shërbime 

laboratorike mjekësore klinike për analizën e kampionëve;aparate, pajisje dhe instrumente 

me rrezatim ultravjollcë për përdorim mjekësor;aparate për radioterapi me jon me masë të 

rëndë;detektorë me materiale me efekte shkëlqyese me rreze X për përdorim 

mjekësor;terminale kompjuterike për sisteme të imazherisë mjekësore për përdorim klinik 

dhe diagnostikues;detektorë me rreze neutroni për qëllime mjekësore;analizues biokimikë 

për qëllime mjekësore. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/603 

(220) 13/04/2022 

(731) Union sh.p.k. Rr.Ajet Gërguri nr.58, 

Vushtrri 42000, KS 

(740)  Ylber Kajtazi Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000 
 

(540)  ARENA 

 

 
     

 

(511) 29  Mish,peshk,shpezët dhe kafshet e gjahut,ekstraktet e mishit te konzervuara dhe te 

ngrira, pemët dhe perimet e konservuara, te ngrira , te thara dhe te ziera  

30  Kafe,çaj,kakao dhe perzierjet e tyre , oriz,makarona dhe supe , tapioke dhe sago,miell 

dhe preparate te bera nga dritherat, bukë , pasta dhe ëmbelsirat: çokollatë, akullore , shërbet 

dhe produkte tjera te ngrira: sheqer,mjaltë , pekmez,maja,pluhur per pjekurina,kripë, erëza, 

erëza djegëse , barishte te konservuara , uthull,salca dhe ereza te tjera,akull (uje i ngrire)  

31  Produkte te paperpunuara bujqesore, kulturat ujore, hortikulturore dhe produkte 

pyjore,dirthera dhe fara te paperpunuara,fruta dhe perime te fresketa,barishte te 

fresketa,bime dhe lule natyrale,bime barishta,fidane dhe fara per mbjellje,kafshe te 

gjalla,ushqime dhe pije per kafshe ,malt.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/605 

(220) 14/04/2022 

(731) TëVë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr. 30 - Prishtine, KS 

  

 

(540)   
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(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38 Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/606 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30 -Prishtinë, KS 

(591) Magenta Tertiz 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/607 

(220) 14/04/2022 

(731) TëVë1 Elez Berisha nr. 30 - Prishtine, 

KS 

(740)  TëVë1 Enver Berisha  

Elez Berisha nr.30-Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi. funksione zyre  
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38  Telekumunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/608 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30 -Prishtinë, KS 

(591) Kalter, Magenta, E Verdhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/609 

(220) 14/04/2022 

(731) TëVë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr. 30 - Prishtine, KS 

(591) Kalter, Bardhe 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/610 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30 -Prishtinë, KS 

(591) Kalter, Bardhe 

 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/611 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30 -Prishtinë, KS 

(591) E Zeze, E Bardhe, E Kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/612 

(220) 14/04/2022 

(731) TëVë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30-Prishtinë, KS 

(591) E kalter, E bardhe 

 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/613 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30 -Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/614 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30 -Prishtinë, KS 

(591) E Vjollce, E Kuqe, E Bardhe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/615 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30 -Prishtinë, KS 

(591) E Teget, E Kalter, E Bardhe 

 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/616 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30 -Prishtinë, KS 

(591) Gjelber 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/617 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30 -Prishtinë, KS 

(591) Portokall, E Bardhe 

 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/618 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30 -Prishtinë, KS 

(591) Kalter, Teget 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/619 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30 -Prishtinë, KS 

(591) Magenta, Tertiz 

 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/620 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30 -Prishtinë, KS 

(591) Magenta Tertiz 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/621 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30-Prishtinë, KS 

(591) Magena Tertiz 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/622 

(220) 14/04/2022 

(731) TëVë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr. 30 - Prishtine, KS 

(591) Magenta Tertiz 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2022/623 

(220) 14/04/2022 

(731) TëVë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr. 30 - Prishtine, KS 

(591) Magenta Tertiz 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/624 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30 -Prishtinë, KS 

(591) Magenta Tertiz 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/625 

(220) 14/04/2022 

(731) TëVë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr. 30 - Prishtine, KS 

(591) Magenta Tertiz 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2022/626 

(220) 14/04/2022 

(731) TëVë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr. 30 - Prishtine, KS 

(591) Magenta Tertiz 

(740)   

(540)   
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(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/627 

(220) 14/04/2022 

(731) TëVë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr. 30 - Prishtine, KS 

(591) Magenta Tertiz 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/628 

(220) 14/04/2022 

(731) TëVë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr. 30 - Prishtine, KS 

(591) Magenta Tertiz 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/629 

(220) 14/04/2022 

(731) Tëvë1 Enver Berisha 

Elez Berisha nr.30 -Prishtinë, KS 

(591) E Teget, E Kalter, E Bardhe 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2022/630 

(220) 14/04/2022 

(300) Z- 202171044  21/10/2021  SI 

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

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(740)  Trim Gjota - ADAS Counsel Kosovo 

L.L.C. Rr. “Agim Ramadani” A1 nr. 5, 

10000 Prishtinë 
 

(540)  SUBRINA BYE BYE 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate per kujdesin dhe trajtimin e flokeve; preparate kozmetike per floket dhe 

lekuren e kokes; bojera flokesh, ngjyrues per floke; preparate per lyerjen e flokeve, 

preparate per ngjyrosjen e flokeve, kremra ngjyroses per floket; preparate per zbardhjen e 

flokeve; ndriques flokesh, preparate per heqjen e ngjyres se flokeve; ngjyra per mjekrren; 

ushqyes per floket; preparate per krehjen me te lehte te flokeve, preparate per mbrojtjen e 

flokeve me ngjyre, preparate per mbrojtjen e flokeve nga dielli; shperlares flokesh( per 

qellime kozmetike; puder flokesh; xhel per floke; xhel stilues dhe fiksues per floket; 

losione per floke; balsam per floke; vajra per floke; serume per floke; tonik per floket; 

shkume per floke; stilimi dhe vendosja e shkumes per floket; preparate per rregullimin e 

flokeve; eksfoliante; skrab per floket dhe lekuren e kokes; eksfoliant per lekuren e kokes; 

preparate per trajtimin e flokeve qe i perkasin kesaj klase; preparate zbardhuese(deklorante) 

per qellime kozmetike; preparate per valezim te flokeve; neutralizues per valezim te 

perhershem; pomada per qellime kozmetike; kozmetike; produke tualeti; preparate per 

kujdesin e bukurise.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/631 

(220) 14/04/2022 

(731) Vivivscal Limited Unit 7 , Racecourse 

Business Park Ballybrit, Galway, Ireland, IE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  VVISCAL 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte bukurie dhe te kujdesit personal , konkretisht kozmetike, kremra flokesh , 

shampo dhe kondiciner per floke  

5  Vitaminat; shtesa dietitike dhe ushqimore; preparate farmaceutike per te nxitur rritjen e 

flokeve ose per te trajtuar renien e flokeve.  
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(210) KS/M/ 2022/632 

(220) 14/04/2022 

(731) GOLDCAR SPAIN, S.L.U. 

Crtra. Valencia, N-332, Km. 115,C.P. 03550 

, Edif. Goldcar. SANT jOAN D'Alacant, 

Alicant, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  “Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; automjete për lëvizje në ajër, 

tokë ose ujë; automjete për udhëtime tokësore, ajrore, hekurudhore ose ujore; mjete 

motorike për përdorim në transportin e njerëzve; automobila për bartjen e mallrave; makina 

me motor; vetura për transportin e njerëzve; vetura për transportin e mallrave; vetura 

sportive; vetura për turizëm; shtëpi me motor; shtëpi të lëvizshme (karvanë); karvanë me 

motor; automjete të natyrës së furgonëve; furgona me motor; furgona kamper; makina 

kampingu; kamionë që janë mjete motorike tokësore; kamionë për transport; kamionë 

komercialë; kamionë industrialë; biçikleta; motoçikleta; kamionë; vagonë transporti; 

autobusë.”   

35  “Reklamime; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; organizimi, 

funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të besnikërisë dhe nxitjes; shërbime reklamimi të 

ofruara nëpërmjet internetit; prodhimi i reklamave televizive dhe radiofonike; kontabilitet; 

mbajtje të ankandeve; panaire tregtare; sondazhe të opinionit; përpunime të të dhënave; 

ofrimi i informacionit të biznesit; shërbime të marketingut; shërbimet e promovimit; 

shërbimet e menaxhimit të bazës së të dhënave; shërbimet e informacionit të biznesit të 

ofruara online nga një bazë të dhënash kompjuterike ose nga interneti; kompozimi i 

reklamave për përdorim si faqe interneti; anketat e tregut; analiza të përgjigjes së reklamave 

dhe hulumtimit të tregut; shërbime biznesi në fushën e dhënies me qira të automjeteve; 

shërbimet e menaxhimit të flotës së biznesit të transportit; analiza e kostos dhe statistikat në 

lidhje me automjetet; kërkesat e biznesit; hetime të biznesit; demonstrimi i produkteve 

kompjuterike; menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve; grumbullimi dhe organizimi i të 

dhënave në një skedar master në fushën e reklamave të automobilave dhe marrjes me qira 

të automjeteve; shërbimet e besnikërisë së klientit dhe shërbimet e klubit të klientëve, për 

qëllime komerciale, promovuese dhe/ose reklamuese; organizimi i ekspozitave për qëllime 

reklamimi në lidhje me fushat e makinave dhe automjeteve me qira; shërbimet e shitjes me 

pakicë të lidhura me shitjen e automjeteve dhe aparaturave për udhëtim në rrugë tokësore, 

ajrore, hekurudhore ose ujore; informata dhe këshilla në lidhje me të gjitha këto shërbime.”   

36  “Sigurime; çështje financiare; çështje monetare; shërbime kreditimi në lidhje me mjetet 

motorike; shërbimet financiare në lidhje me mjetet motorike; shërbimet financiare për 

blerjen e automjeteve; ofrimi i financave për blerjen e automjeteve; shërbime financiare për 

dhënien me qira të automjeteve; shërbimet e sigurimit në lidhje me automjetet; shërbimet 

financiare në lidhje me sigurimin e mjeteve motorike; financimi i blerjes me qira të 

automjeteve; konsulencë për financimin e qirasë; kostot e automjeteve dhe konsulenca për 

investime në automjete; informacione dhe këshilla në lidhje me të gjitha këto shërbime.”  

39  Transporti; paketimi dhe ruajtja e mallrave; aranzhimi i udhëtimit; transporti i 

personave ose mallrave (nga ajri, toka ose uji); aranzhimi i transportit të personave ose 
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mallrave (nga ajri, toka ose uji); dhënia me qira e automjeteve për lëvizje nga ajri, toka ose 

uji; dhënia me qira e veturave, biçikletave, motoçikletave, skuterëve, makinave për 

kamping, kamionëve, kamionëve, furgonëve, vagonëve transportues, autobusëve, 

karvanëve; shërbime të dhënies me qira të automjeteve; aranzhimi për marrjen me qira të 

automjeteve për lëvizje në rrugë ajrore, tokësore ose ujore; marrja me qira e pajisjeve dhe 

aksesorëve të automjeteve; shërbimet e rezervimit të automjeteve dhe transportit; shërbime 

shoferi; dhënia me qira e automjeteve me shofer; ndarjen e makinave; ndarja e furgonit; 

ndarja e biçikletave; bashkim makinash; bashkimi i skuterëve, shërbimet e menaxhimit të 

flotës së transportit; shërbimet e transportit; shërbime korriere (mesazhe ose mallra); 

shërbimet e tërheqjes së automjeteve; marrja me qira e mjeteve të transportit; informacione 

dhe këshilla në lidhje me të gjitha këto shërbime.” 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/633 

(220) 14/04/2022 

(731) EZ d.o.o. Buzovaca 

Kacuni bb 72264 Kacuni 

Bosnia and Herzegovina, BA 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Detergjente per perdorim ne proceset e prodhimit; sapun (metalik) per qellime 

industriale; ngjites per qellime industriale  

3  Preparate zbardhuese dhe substanca te tjera per perdorim ne lavanderi; detergjente per 

larjen me dore dhe makine, ne forme te lengshme, pluhur, xhel dhe tabletash, zbutes dhe 

kondicioner pelhurash; zbutes uji, filtes papastertie dhe boje; preparate per larjen, 

pastrimin, kujdesin dhe zbukurimin e dyshemese; preparate per larjen, pastrimin, kujdesin 

dhe zbukurimin e mbulesave te dyshemese; preparate per pastrim, kujdes dhe zbukurim 

mobiljesh; preparate per pastrimin, kujdesin dhe zbukurimin e mobiljeve te veshur me 

susta; detergjente per larjen, pastrimin, kujdesin dhe zbukurimin e pelhurave; preparate per 

larje, pastrim, lustrim, gerryerje dhe coptim  

5  Dezinfektues; freskues ajril deodorant ( te tjere nga ata per perdorim personal)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/635 

(220) 14/04/2022 

(731) EZ d.o.o. Buzovaca Kacuni bb 

72264 Kacuni, BA 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 105  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

252 

 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

     

 

(511) 1  Detergjente per perdorim ne proceset e prodhimit;sapun  (metalik) per qellime 

industriale; ngjites per qellime industriale.  

3  Preparate zbardhuese dhe substanca te tjera per perdorim ne lavenderi dhe te 

eneve;preparate per pastrim kimik;preparate per pastrimin e eneve;preparate per pastrim 

dhe deodorizimin e makinave per larjen e eneve;aditiv per shperlarje;preparate per lustrim 

kuzhine;preparateper pastrim,lustrim,pastrim dhe gervishtje,preparate per pastrimin e 

qilimave;sapun;preparate pastrese per qellime shtepiake;zbutes rrobash per perdorim ne 

lavenderi.  

5  Dezinfektues;reparate per asgjesimin e paraziteve;fungicide;herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/636 

(220) 14/04/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blv.Aleksandar Makedonski 12,1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 
 

(540)  LAGMADOR 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike per perdorim njerezor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/637 

(731) EMONA CENTER SH.P.K. 

Magjistralja Mitrovicë- Prishtinë. Km.13 

Vushtrri, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)   
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(511) 29  Fruta te gatuar dhe perime;fruta ne kanaqe dhe perime;yndyra te ndryshme;qipsa 

nga patatet;french fries;kikirika te pregaditur;qumesht;produkte te qumeshtit;produkte 

ditore;djath;qumesht soje.  

30  Kafe,qaj,kako,sheqer,oriz,tapioca,sago,kafe artificiale;miell dhe pergaditje nga 

dritherat,buke ,torta dhe embelsira;akullore;mjalte;melase;tharme buke;pluhur per 

pjekurina;kripe;mustarde;uthull;condiment;ereza;akull.  

35  Reklamim;menaxhim biznesi;adinistrim biznesi;shperndarja e mostrave etj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/638 

(220) 15/04/2022 

(731) Poliklinika MD SH.P.K. 

Rr.Aleks Çaçi,pn 10000 Prishtinë,Kosovë, 

KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)  AMD 

 

 
     

 

(511) 41  Sherbime edukative ,perkatesisht ofrimi i seminaereve ne fushat e shendetit dhe 

mirqenies dhesherbimet e zyres se folesve ne natyren e ofrimit te angazhimeve edukative te 

te folurit ne fushat e shendetit dhe mirqenies.  

44  Sherbime mjekesore dhe shendetsore;kujdesi higjenik dhe i bukurise per njerezit;klinika 

mjekesore;ofrimi i sherbimeve te egzaminieve shendetsore,perkatesisht ,ekzaminimet e 

presionit te gjakut dhe ekzaminime tjera;sherbime dentare;sherbime sherimi ne 

shtepi;konsultime shendetsore;sherbime te hospitalizimit;kontrolle mejeksore;sherbimet e 

analizave mjekesore per qellime diagostike dhe trajtim te ofruar nga laboratoret mjekesore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/639 

(220) 15/04/2022 

(731) Poliklinika AMD SH.P.K 

Rr. Aleks Çaçi, pn 10000 Prishtinë, KS 

(591) E kalter e mbylltë ,e kuqe 

(740)  Florije Manaj Zogaj 

Manaj & Associates IP L.L.C. 

 

(540)   
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Rr. Shaqir Igrishta A11/H 10, Nr,14 

10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

     

 

(511) 41  Shërbime edukative, përkatësisht, ofrimi i seminareve në fushat e shëndetit dhe 

mirëqenies, dhe shërbimet e zyrës së folësve në natyrën e ofrimit të angazhimeve edukative 

të të folurit në fushat e shëndetit dhe mirëqenies.  

44  Shërbimet mjekësore dhe shëndetësore; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit; 

klinika mjekësore; ofrimi i shërbimeve të egzaminimeve shëndetësor, përkatësisht, 

ekzaminimet e presionit të gjakut dhe egzaminime tjera; shërbime dentare; shërbime 

shërimi në shtëpi; konsultime shëndeteore; shërbime të hospitalizimit; kontrolle mjekesore; 

shërbimet e analizave mjekësore për qëllime diagnostike dhe trajtimi të ofruara nga 

laboratorët mjekësorë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/640 

(220) 15/04/2022 

(731) Laura Jahiu Mehmeti "Ali Aliu 

Kelmendi" 234 DIVINE SH.P.K., KS 

 
 

(540)  DIVINE 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekesore;parfumeri;vajera esencilae;preparate 

zbardhuese etj.  

18  Lekure dhe imitime te lekures;bagazhet dhe çantat per bartje;rripa prej lekures;mbulesa 

mobile prej lekures;çanta per mbremje;çanta per blerje etj.  

26  Dantella,gersheta dhe qendisje, dhe shirita dhe harqe per xhaketa;butona,grepa dhe sy 

,kunja dhe gjilpera,lule artificiale etj.  

35  Reklamim,menaxhim biznesi,administrim biznesi,funksione te zyrave, sherbimet e 

shitjes me shumice dhe pakice ne dyqane te kozmetikes,parfumeve;make up ;syze etj.  

44  Sherbime mjekesore ;kujdes higjenik i bukurise per qenie njerezore;sherbimet e 

bujqesise;akuakultures;hortikultures dhe pylltarise.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/641 

(220) 15/04/2022 

(731) United Biscuits (UK)Limited  

Building 3,Chiswick Park,566 Chiswick 

High Road, Chiswick,London W4 5YA, UK 

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

Rr."Ndue Përlleshi " -Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë  
 

(540)  HOBNOBS 
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(511) 30  Kafe,çaj, kakaoi dhe kafe artificiale;oriz;tapiokë dhe sago; miell dhe preparate 

nga dritherat;bukë;pasta dhe ëmbëlsira;akull te ngreneshe,,sheqer 

,mjaltë,melasë;maja,pluhur pjekje,kripë etj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/642 

(220) 15/04/2022 

(731) United Biscuits (UK) Limited 

Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick 

High Road Chiswicik, London W4 5YA, 

UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  JACOB'S 

 

 
     

 

(511) 30  Patatina te skuqura nga orizi; Biskota; Pjekurina (kreker); Buke e thekur; 

Rostiçeri (grimësira) nga buke e thekur; Produkte ushqimore te lehta- rostiçeri (grimesira) 

te fresketa te punuara nga dritherat; Krokante te skuqura nga dritherat; Krokante te skuqura 

nga mielli i grurit te plote; Produkte te njelmeta nga dritherat; Grimesira te njelmeta me 

baze mielli; Produkte ushimore me baze orizi; Ushqime te lehte te punuara nga dritherat; 

Ushqime te lehta (rostiçeri) te punuara nga gruri i plote; Ushime te lehta te pergatitura nga 

misri; Produkte ushqimore (rostiçeri) te punuara nga dritherat; Ushqime te lehta (rostiçeri) 

te pergatitura nga gruri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/643 

(220) 15/04/2022 

(731) Colgate-Palmolive Company 

300 Park Avenue,New York,New York 

10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Paste dhembesh jo-medicinale,shperlares goje jo -medicinale.  

21  Furqa dhembesh,fill dentar.  
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(210) KS/M/ 2022/645 

(220) 19/04/2022 

(731) Labinot Kameri 

Rr.Skenderbeu,Magjistralja Gjakovë-Prizren 

Km-2-të, p.n. Gjakovë, KS 

 
 

(540)  RRONIFER GROUP 

 

 
     

 

(511) 6  Metale të zakonshëm dhe lidhjet e tyre;materiale metali për ndertim;ndërtime 

metali të transportueshme;materiale metali per trase hekurudhore;kabllo dhe tela metalik 

joelektrikë;hekur për tregti,pjesë të vogla artikujsh metalikë;tuba dhe gypa 

metali;kasaforta,produktet e metalit që përfshihen në këtë klasë;xehrore;materiale ndertimi 

prej metali (e ndryshme nga ago elekterike);bravë metali per makina;çelësa;kanxha (artikuj 

metalikë);qepena metalik;pajisje mobilimi prej metali;pajisje per derë prej metali;kllapa 

metali;pjesë metalike per bashkimin e menteshave;mentesha metalike(jo elektrike);brava 

me kercitje; shufra shuli metalike;punime hekuri per dritare,rrjeta të çelikut,shufra të 

çelikut,tërheqja në të ftohtë e telit të çelikut.  

19  Materiale ndertimi-jometalike,tuba të forta jometalike për ndërtim,sere,katran dhe 

bitum, ndërtime të transportueshme jo metalike,monumente jo prej metali.  

37  Konstruksione ndërtimi,riparime,shërbime instalimi,ndërtime,riparim depoje;riparim 

bravash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/646 

(220) 19/04/2022 

(731) Fresh Electric Company for Home 

Appliances S.A.E. Industrial Zone A2,Area 

No. 677, A2 East,10th of Ramadan 

city,Sharqia Governorate,Egypt, EG 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  “Maqina dhe pajisje maqinash; pajisje që operohen me-rrymë; motorra dhe 

motorra të automjeteve, përveq mjeteve për lëvizje në tokë; kompllungje dhe rrypa 

transmisioni, përveq mjeteve për lëvizje në tokë; makina bujqësore, të ndryshme nga ato që 

veprojnë me dore; inkubatorë për vezë; aparate automatike të shitjes; aparat për pastrim; 

instalime pastrimi për automjete / instalime pastrimi automjetesh; aparate për pastrimin e 

shisheve; makina larëspastrimi që operojnë me futjen e monedhave në to; ngrohës uji [pjesë 

makinash]; kompresorë për frigoriferë; miksera [makina]; fshesa me korrent; pompa vakum 

[makineri]; tubat e fshesës me korrent; çanta fshese me korrent; instalimet qendrore të 

pastrimit me vakum; furça për fshesat me korrent grykë thithëse për fshesat me korrent; 

shtojcat e fshesës me korrent për shpërndarjen e parfumeve dhe dezinfektuesve; makina 

hekurosjeje; blues elektrikë, per nevoja shtepiake; makinë për larjen e enëve.”  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 
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edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

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

riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtës i të dhënave magnetike, disqe inqizuese; 

kompakt disk, dvd dhe media të tjera të regjistrimit digjital; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me futjen e monedhave në to; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, 

paisje për procesimin e të dhënave, kompjuterë; softuer kompjuterik;  aparate për shuarjen e 

zjarrit; aparate televizioni.”   

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

furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare; soba / soba për gatim; soba elektrike me pjekje 

të ngadalshem (sous-vide); autoklava (sterilizues) elektrike, për gatim / tenxhere me 

presion, elektrike; sobat e furrave; furra dentare; furra me ajër të nxehtë; vargje kuzhine 

[furra]; pajisje furre prej balte zjarri; furrat mikrovalë [aparatet e gatimit]; furra mikrovalë 

për qëllime industriale; pllaka strukturore për furra / kornizë metalike për furra; pajisje, të 

formuara, për soba / pajisje, të formuara, për furra / pajisje të formuara për soba / pajisje të 

formuara për furra; soba të ndryshme nga ato për përdorim laboratorik / furrat, të ndryshme 

nga ato për përdorim laboratorik; aspiratorë për kuzhina; tharëse ajri / aparat për tharjen e 

ajrit; sterilizues ajri / apaarat për sterilizimin e ajrit; ringrohës të ajrit; aparate për 

aromatizimin e ajrit / aparate për deodorimin e ajrit; aparate për ftohje të ajrit; instalimet e 

ajrit të kondicionuar; instalime për filtrimin e ajrit; aparate për ajër të nxehtë; ventilatorë 

[ajri i kondicionuar]; aparate për ajër të kondicionuar; filtra për ajër të kondicionuar; 

aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; valvola ajri për instalimet e ngrohjes me avull; 

ventilatorë [pjesë të instalimeve të ajrit të kondicionuar]; aparate jonizuese për trajtimin e 

ajrit ose ujit; ngrohës uji; ngrohje me zhytje; ngrohje akuariumi; ngrohës për banjo; ngrohës 

uji [aparat]; ngrohës për nxehjen e hekurit; ngrohës, elektrike, për shishe ushqimore; 

dhomat ftohëse / frigoriferë me këmbë; kabinete frigoriferike; kontejnerë ftohës; frigoriferë; 

vitrina frigoriferike; aparate dhe makina frigoriferi; pajisje dhe instalime ftohëse; ngrirësit; 

aparate për ngrohje dhe ftohje për shpërndarjen e pijeve të nxehta dhe të ftohta; instalime 

për filtrimin e ajrit; aparate për filtrimin e ujit; filtra për ajër të kondicionuar; filtra për ujë 

të pijshëm; fërgesë me ajër; fërgesë e thellë, elektrike; kuti të ftohta, elektrike / ftohës, 

elektrik; ftohës për soba / enë ftohëse për soba; ventilatorë elektrikë për përdorim personal; 

aspiratorë për ventilim; instalimet dhe aparatet e ventilimit [klimatizim]; instalime për 

ventilim [klimë të kondicionuar] për automjete; ibrik, elektrike.  

21  Enë dhe konteiner për shtëpi apo kuzhinë; enë gatimi dhe tavoline, përpos pirunëve, 

thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjerë; brusha, përveç brushave për pikturim; material 

për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; xham i papërpunuar ose gjysmë-i përpunuar, 

përveç xhamave që përdoren në ndërtimtari; artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjila; 

autoklava, jo elektrike, për gatim / tenxhere me presion, jo- elektrike; ngrohës për shishet e 

ushqimit, jo elektrik; shishe frigoriferike; fërgesa të thella, jo-elektrik; blues, jo-elektrik, 

për përdorim shtëpiak; ibrik, jo-elektrik; kova akulli / ftohës [vedërakulli] / vedër akulli; 

kuti ftohëse portative, jo-elektrik / ftohës portativë, jo elektrikë .    

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/647 

(220) 19/04/2022 

(731) J&B LIMITED 3RD FLOOR,YAM 

RAJ,Building,Market Square.P.O. Box 

(540)   
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3175,Road TOWN,TORTOLA, VG 

 
 

     

 

(511) 34  Duhan;shkrepse;cigare;kuti per cigare;cigare qe permbaqjne zevendesuese 

duhani;jo perr qellime mjekesore;puro;kellef per puro;kellef per duhan,cigarillo(puro e 

holle);kuti per mbajtje duhani;kavanoz(vazo) per duhan.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/648 

(220) 19/04/2022 

(731) Royal Beverage L.L.C. 

Veleknicë,pn,Gjilan, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çaj dhe pije çaji; ekstrakte çaji; pije me bazë çaji të gazuar dhe jo të gazuar; çaj i 

ftohtë; pluhurat e përzierjes së çajit dhe çajit të ftohtë; çaj dhe infuzione bimore jo 

medicinale; pije me akull; akullore me aromë çajrash; akull për pije freskuese; akullore; 

sherbet; ëmbëlsirat për shoqerimin e çajit.  

32  Ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera joalkoolike; pije të gazuara dhe jo të 

gazuara me çaj ose essence çaji; ujë me aromë; pije të gazuara dhe jo të gazuara me aromë 

çaji; pije frutash dhe lëngje frutash; ekstrakte dhe esenca dhe preparate të tjera për 

përgatitjen e pijeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/651 

(220) 19/04/2022 

(300) 30 2021 117 313.9  21/10/2021  DE 

(731) VEKA Aktiengesellschaft 

Dieselstrabe 8,48324 Sendenhorst,Germany, 

DE 

(740)  Dastid Pallaska Bulevardi Nëna 

Terezë 47/5, Prishtinë 

(540)  TEXINO 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 105  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

259 

 

 

(511) 6  Pajisje, tërësisht ose kryesisht prej metali, për dritare, dyer, valvola të ventilimit 

ose hapje të tjera të ndërtesave, në veçanti pajisje për dritare dhe dyer; dry, brava dhe 

sisteme të tjera mbyllëse, tërësisht ose kryesisht prej metali; mbajtëse dhe adaptor, tërësisht 

ose kryesisht prej metali, për bashkimin ose montimin e disqeve ose motorëve; pjesë dhe 

aksesorë për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshira në Klasën 6.  

7  Makinat dhe motorët, të ndryshëm nga mjetet tokësore, veçanërisht motorët me 

ingranazhe, makineritë me anim dhe kthesë, ngasje të verbër, motorë zingjirë, motorë me 

tuba dhe aktivizues, veçanërisht për funksionimin ose kontrollin nga distanca për dyer, 

dritare, roleta, roleta me rrota, blinda me rrota, perde, tenda, mure mbrojtëse, grila, kapakë 

ngritës, dryna, dyer të garazheve, porta, barriera ose hapje ose mbyllje të tjera ndërtesash, 

qasje, errësim, hije, ventilim, sisteme mbrojtëse ose mbyllëse; ngasësit e valvulave 

elektrike dhe elektronike, veçanërisht për sistemet e ngrohjes ose të ajrit të kondicionuar; 

pajisjet e kontrollit për disqet ose motorët; pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshira në Klasën 7.  

9  Pajisje matëse, kontrolluese dhe rregulluese elektrike dhe elektronike, si dhe sensorë 

elektrikë dhe elektronikë për pajisjet e lartpërmendura, secila për përdorim në 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave; pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe 

komunikimit të të dhënave, duke përfshirë pajisjet periferike, në veçanti portat hyrëse si 

komponentë harduerikë, telefonat video, videokamerat për monitorimin në distancë dhe 

pajisjet e ekranit, veçanërisht ekranet me prekje, dhe pjesët e tyre, në veçanti border e 

qarkut të printuar dhe pllakat e qarkut për qarqe elektrike dhe qarqe elektronike, secila për 

përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave; pajisje elektrike, elektronike, 

optoelektronike dhe optike të dërgimit, pranimit dhe transmetimit, veçanërisht për 

transmetimin e të dhënave, secila për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose 

dhomave; pajisjet elektrike dhe elektronike, për aq sa përfshihen në Klasen 9, si dhe 

programet kompjuterike të ruajtura dhe të shkarkueshme, veçanërisht për telefonat celularë 

ose pajisje të tjera të përpunimit të të dhënave, për instalim, programim, konfigurim, vënie 

në punë, kontroll, në veçanti telekomandë, funksionim, administrim, monitorim, 

mirëmbajtje, servisim, diagnozë ose riparim të disqeve, në veçanti disqet e valvulave, 

motorët ose pajisjet e tjera, secili për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave, 

në veçanti disqet ose motorët për dyer, dritare, roleta, roleta me rrota, rrota, perde me 

palosje, perde veneciane, blinda, perde, tenda, mure mbrojtëse, grila, ekrane të insekteve, 

kapakë ajrimi, dryna, dyer garazhi, porta, barriera ose hapje ose mbyllje të tjera ndërtesash, 

qasje, errësim, hije, ventilim, sisteme mbrojtjeje ose mbylljeje ose ngrohje, ajrosje, 

kondicioner ose sistemet e pastrimit të ajrit, pajisje për matjen e cilësisë së ajrit të 

brendshëm, ndriçimin, kontrollin, menaxhimin, mbikqyrjen, kontrollin e qasjes, sigurinë, 

sistemet e alarmit ose zjarrit, sensorët, detektorët, termostatet, prizat, çelsat, pajisje 

identifikimi, panelet diellore, xhami i ndërrueshëm, veçanërisht xhami i mbrojtjes diellore, 

film i ndërrueshëm, pajisje elektrike në pritje ose video kamerë; sensorët, veçanërisht 

sensorët e afërsisë, pranisë dhe lëvizjes, sensorët e erës, sensorët për ndriçimin e 

brendshëm, sensorët e dritës dhe intensitetit të dritës, sensorët për lagështinë dhe cilësinë e 

ajrit, sensorët e temperaturës dhe lagështisë, sensorët e shiut, ujit dhe borës, secili për 

përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave; termostate për përdorim në 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave; prizat elektrike, kutitë e lidhjes dhe pjesët e 

lidhjes për linjat elektrike, çelësat dhe prizat elektrike, të gjitha për përdorim në 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave; xhami i ndërrueshëm, veçanërisht xhami i 



Buletini Zyrtar Nr. 105  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

260 

 

mbrojtjes diellore; film i ndërrueshëm me një shtresë përçuese elektrike; aparate 

sinjalizuese, veçanërisht sirena; çelësat elektronikë, bravat elektrike dhe elektronike, bravat 

elektrike me telekomandë dhe pajisjet elektronike të njohjes bazuar në teknikat e 

identifikimit biometrik, secili për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave; 

module diellore për prodhimin e energjisë elektrike; broshura elektronike të shkarkueshme, 

udhëzues dhe manuale funksionimi, secila në lidhje me automatizimin e ndërtesave ose 

dhomave ose në lidhje me mallrat ose shërbimet për përdorim në automatizimin e 

ndërtesave ose dhomave; filmat mbrojtës dhe pjesët dhe aksesorët për mallrat e 

lartpërmendura, të përfshira në Klasën 9.  

11  Aparate dhe instalime ndriçimi; aparate ndriçimi, në veçanti aparate ndriçimi të 

kontrolluara nga kompjuteri; aparate elektrike të ndriçimit të brendshëm, në veçanti llambat 

elektrike dhe dritat elektrike; llambat [elektrike]; ndriçues; ndriçimi i kopshtit; dritat 

treguese; ndriçim për përdorim me sisteme sigurie, ndriçim sigurie; dritat dhe aksesorët e 

tavanit; aksesorë llambash muri [përveç çelësave]; aparatet dhe instalimet për ngrohjen, 

ajrosjen, klimatizimin, ventilimin dhe pastrimin e ajrit, në veçanti aparatet [valvulat] për 

kontrollin e temperaturës së radiatorëve, kontrolluesit automatikë të temperaturës për 

radiatorët, aparatet e ventilimit, valvulat e radiatorëve, sistemet e ajrit të kondicionuar, 

ndërrues të ndjeshëm ndaj temperaturës [valvulat termostatike] për radiatorët ose 

ventilatorët.  

16  Publikime, revista, buletine dhe manuale udhëzuese, secila në lidhje me automatizimin 

e ndërtesave ose dhomave ose në lidhje me mallrat ose shërbimet për përdorim në 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave; dritaret e punishtes.  

17  Filma, jo prej metali, për qëllime ndërtimi, në veçanti filma mbrojtës si mbrojtje 

sipërfaqësore, veçanërisht mbrojtje ndaj tokës, për materiale ndërtimi, elemente ndërtimi 

ose për aparate dhe instrumente elektrike dhe elektronike për përdorim në automatizimin e 

ndërtesave ose dhomave.  

19  Dyer, dritare, roleta, roleta me rrota, perde veneciane, perde, tenda, mure mbrojtëse, 

grila, mbrojtëse insektesh, ventile ajrimi, dyer garazhi, porta dhe barriera, të bëra tërësisht 

ose kryesisht prej plastike, druri dhe/ose materiale të tjera jo metalike; xham, xhamat e 

sigurisë dhe xhamat izolues, për qëllime ndërtimi dhe/ose si material ndërtimi ose element 

ndërtimi, xham me qeliza fotovoltaike të integruara, veçanërisht për dritare dhe dyer; pjesë 

dhe aksesorë për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshira në Klasën 19.  

35  Menaxhim dhe përpilim i të dhënave kompjuterike në baza të të dhënave, në veçanti të 

dhëna për konsumin e energjisë elektrikes, ngrohje ose të dhëna të tjera, në lidhje me 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave ose në lidhje me mallrat ose shërbimet për 

përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave.  

37  Montimi, instalimi, mirëmbajtja, servisimi ose riparimi i mallrave [me përjashtim të 

programeve kompjuterike] për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave, 

përkatësisht disqet, në veçanti disqet e valvulave, ose motorët ose aparatet dhe instrumentet 

tjera, secila për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave, në veçanti pajisjet 

elektrike ose elektronike për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave; 

sigurimi i informacionit në lidhje me montimin, instalimin, mirëmbajtjen, servisimin ose 

riparimin e mallrave [përveç programeve kompjuterike] për përdorim në automatizimin e 

ndërtesave ose dhomave, në veçanti disqet, veçanërisht disqet e valvulave, ose motorët ose 

pajisjet tjera, secila për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave, në veçanti 

pajisjet elektrike ose elektronike për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave, 
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dhe mbështetje përkatëse.  

38  Sigurimi i qasjes në serverë, portalet e internetit dhe faqet e internetit për instalim, 

programim, konfigurim, vënie në punë, kontroll, në veçanti telekomandë, funksionim, 

administrim, monitorim, mirëmbajtje, servisim, diagnostifikim ose riparim të disqeve, në 

veçanti disqet e valvulave, ose motorët ose pajisje të tjera për përdorim në automatizimin e 

ndërtesave ose të dhomave, veçanërisht për ngasjet ose motorët e dyerve, dritareve, 

roletave, roletave me rrota, blindave, perdeve, tendave, mureve mbrojtëse, grilave, 

ekraneve të insekteve, llambave të ventilimit, drynave, dyerve të garazhit, portave, 

barrierave ose hapjeve ose mbylljeve tjera të ndërtesave, qasje, errësimi, hijet, ventilimi, 

sistemet e mbrojtjes ose mbylljes, ose të sistemeve të ngrohjes, ajrosjes, ajrit të 

kondicionuar ose pastrimit të ajrit, pajisje për matjen e cilësisë së ajrit të brendshëm, 

ndriçimin, kontrollin, menaxhimi, monitorimi, kontrolli i qasjes, siguria, alarmi ose 

sistemet e alarmit të zjarrit, sensorë, detektorë, termostate, priza, çelësa, pajisje zbulimi, 

module diellore, xham të ndryshueshëm, në veçanti xhami mbrojtës nga dielli, film i 

ndryshueshëm, shufra elektrike gatishmërie ose videokamera, secila për përdorim në 

ndërtesa ose automatizimi i dhomës; sigurimi i forumeve për diskutim në internet në lidhje 

me automatizimin e ndërtesave ose dhomave ose në lidhje me mallrat ose shërbimet për 

përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave.  

41  Aftësim, veçanërisht në formën e aftësimit të mëtejshëm, seminareve online, kurseve të 

trajnimit dhe tutorialeve, në lidhje me automatizimin e ndërtesave ose dhomave ose në 

lidhje me mallrat ose shërbimet për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave; 

organizimi dhe zhvillimi e konferencave dhe seminareve në fushën e teknologjisë së 

shtëpisë dhe/ose ndërtimit.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike në lidhje me automatizimin e ndërtesave ose 

dhomave ose në lidhje me mallrat ose shërbimet për përdorim në automatizimin e 

ndërtesave ose dhomave, në veçanti shërbimet e konsulencës në lidhje me to, veçanërisht 

në fushën e teknologjisë së kontrollit, si dhe konsulenca inxhinierike dhe planifikimi teknik 

dhe konsulenca në lidhje me automatizimin e ndërtesës ose dhomës ose në lidhje me 

mallrat ose shërbimet për përdorim në automatizimin e ndërtesës ose dhomës;konsulencë 

teknike dhe vlerësim ekspert në fushën e teknologjisë së shtepive dhe/ose 

ndërtesave;shërbime konsulence [mbështetje teknike] në lidhje me automatizimin e 

ndërtesave ose dhomave ose në lidhje me mallrat ose shërbimet për përdorim në 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave;projektimi dhe planifikimi teknik i sistemeve të 

automatizimit të ndërtesave ose dhomave;zhvillimi, programimi, instalimi, konfigurimi, 

vënia në punë, menaxhimi, monitorimi, servisimi, mirëmbajtja, diagnostifikimi dhe 

riparimi i programeve kompjuterike, veçanërisht për telefonat celularë ose pajisje të tjera të 

përpunimit të të dhënave, për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose 

dhomave;sigurimi i informacionit në lidhje me zhvillimin, programimin, instalimin, 

konfigurimin, verifikimin teknik, menaxhimin, monitorimin, mirëmbajtjen, servisimin, 

diagnostifikimin dhe riparimin e programeve kompjuterike, veçanërisht për telefonat 

celularë ose pajisje të tjera të përpunimit të të dhënave, për përdorim në automatizimin e 

ndërtesave ose dhomave;programimi, konfigurimi, verifikimi teknik, monitorimi ose 

diagnostifikimi i mallrave [përveç programeve kompjuterike] për përdorim në 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave, në veçanti të disqeve, në veçanti disqet e 

valvulave, ose motorëve ose aparateve dhe instrumenteve të tjera, secili për përdorim në 

ndërtim ose automatizimi i dhomave, në veçanti i pajisjeve elektrike ose elektronike për 
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përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave;ofrimi i informacionit në lidhje me 

programimin, konfigurimin, verifikimin teknik, kontrollin, veçanërisht me telekomandën, 

funksionimin, monitorimin ose diagnostikimin e mallrave [përveç programeve 

kompjuterike] për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose të dhomave, në veçanti të 

disqeve, në veçanti disqet e valvulave, ose motorë ose aparate dhe instrumente të tjera, 

secili për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave, në veçanti të pajisjeve 

elektrike ose elektronike për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose 

dhomave;monitorimi në distancë i të dhënave kompjuterike, në veçanti të dhëna për 

konsumin e energjisë elektrike, ngrohjes ose të tjera, që kanë të bëjnë me automatizimin e 

ndërtesave ose të dhomave ose në lidhje me mallrat ose shërbimet për përdorim në 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave;Shërbimet e TI-së për qasje në distancë në 

shërbimet e telekomunikacionit në lidhje me automatizimin e ndërtesave ose dhomave ose 

në lidhje me mallrat ose shërbimet për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose 

dhomave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/652 

(220) 19/04/2022 

(300) 30 2021 117 314.7  20/10/2021  DE 

(731) VEKA Aktiengesellschaft 

Dieselstraße 8, 48324 Sendenhorst, 

Germany, DE 

(740)  Dastid Pallaska Pallaska &Associates 

L.L.C Rruga Ali Pashë Tepelena, Ivy 

Residence nr.12 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Pajisje, tërësisht ose kryesisht prej metali, për dritare, dyer, valvola të ventilimit 

ose hapje të tjera të ndërtesave, në veçanti pajisje për dritare dhe dyer; dry, brava dhe 

sisteme të tjera mbyllëse, tërësisht ose kryesisht prej metali; mbajtëse dhe adaptor, tërësisht 

ose kryesisht prej metali, për bashkimin ose montimin e disqeve ose motorëve; pjesë dhe 

aksesorë për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshira në Klasën 6.  

7  Makinat dhe motorët, të ndryshëm nga mjetet tokësore, veçanërisht motorët me 

ingranazhe, makineritë me anim dhe kthesë, ngasje të verbër, motorë zingjirë, motorë me 

tuba dhe aktivizues, veçanërisht për funksionimin ose kontrollin nga distanca për dyer, 

dritare, roleta, roleta me rrota, blinda me rrota, perde, tenda, mure mbrojtëse, grila, kapakë 

ngritës, dryna, dyer të garazheve, porta, barriera ose hapje ose mbyllje të tjera ndërtesash, 

qasje, errësim, hije, ventilim, sisteme mbrojtëse ose mbyllëse; ngasësit e valvulave 

elektrike dhe elektronike, veçanërisht për sistemet e ngrohjes ose të ajrit të kondicionuar; 

pajisjet e kontrollit për disqet ose motorët; pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshira në Klasën 7.  

9  Pajisje matëse, kontrolluese dhe rregulluese elektrike dhe elektronike, si dhe sensorë 
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elektrikë dhe elektronikë për pajisjet e lartpërmendura, secila për përdorim në 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave; pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe 

komunikimit të të dhënave, duke përfshirë pajisjet periferike, në veçanti portat hyrëse si 

komponentë harduerikë, telefonat video, videokamerat për monitorimin në distancë dhe 

pajisjet e ekranit, veçanërisht ekranet me prekje, dhe pjesët e tyre, në veçanti border e 

qarkut të printuar dhe pllakat e qarkut për qarqe elektrike dhe qarqe elektronike, secila për 

përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave; pajisje elektrike, elektronike, 

optoelektronike dhe optike të dërgimit, pranimit dhe transmetimit, veçanërisht për 

transmetimin e të dhënave, secila për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose 

dhomave; pajisjet elektrike dhe elektronike, për aq sa përfshihen në Klasen 9, si dhe 

programet kompjuterike të ruajtura dhe të shkarkueshme, veçanërisht për telefonat celularë 

ose pajisje të tjera të përpunimit të të dhënave, për instalim, programim, konfigurim, vënie 

në punë, kontroll, në veçanti telekomandë, funksionim, administrim, monitorim, 

mirëmbajtje, servisim, diagnozë ose riparim të disqeve, në veçanti disqet e valvulave, 

motorët ose pajisjet e tjera, secili për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave, 

në veçanti disqet ose motorët për dyer, dritare, roleta, roleta me rrota, rrota, perde me 

palosje, perde veneciane, blinda, perde, tenda, mure mbrojtëse, grila, ekrane të insekteve, 

kapakë ajrimi, dryna, dyer garazhi, porta, barriera ose hapje ose mbyllje të tjera ndërtesash, 

qasje, errësim, hije, ventilim, sisteme mbrojtjeje ose mbylljeje ose ngrohje, ajrosje, 

kondicioner ose sistemet e pastrimit të ajrit, pajisje për matjen e cilësisë së ajrit të 

brendshëm, ndriçimin, kontrollin, menaxhimin, mbikqyrjen, kontrollin e qasjes, sigurinë, 

sistemet e alarmit ose zjarrit, sensorët, detektorët, termostatet, prizat, çelsat, pajisje 

identifikimi, panelet diellore, xhami i ndërrueshëm, veçanërisht xhami i mbrojtjes diellore, 

film i ndërrueshëm, pajisje elektrike në pritje ose video kamerë; sensorët, veçanërisht 

sensorët e afërsisë, pranisë dhe lëvizjes, sensorët e erës, sensorët për ndriçimin e 

brendshëm, sensorët e dritës dhe intensitetit të dritës, sensorët për lagështinë dhe cilësinë e 

ajrit, sensorët e temperaturës dhe lagështisë, sensorët e shiut, ujit dhe borës, secili për 

përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave; termostate për përdorim në 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave; prizat elektrike, kutitë e lidhjes dhe pjesët e 

lidhjes për linjat elektrike, çelësat dhe prizat elektrike, të gjitha për përdorim në 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave; xhami i ndërrueshëm, veçanërisht xhami i 

mbrojtjes diellore; film i ndërrueshëm me një shtresë përçuese elektrike; aparate 

sinjalizuese, veçanërisht sirena; çelësat elektronikë, bravat elektrike dhe elektronike, bravat 

elektrike me telekomandë dhe pajisjet elektronike të njohjes bazuar në teknikat e 

identifikimit biometrik, secili për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave; 

module diellore për prodhimin e energjisë elektrike; broshura elektronike të shkarkueshme, 

udhëzues dhe manuale funksionimi, secila në lidhje me automatizimin e ndërtesave ose 

dhomave ose në lidhje me mallrat ose shërbimet për përdorim në automatizimin e 

ndërtesave ose dhomave; filmat mbrojtës dhe pjesët dhe aksesorët për mallrat e 

lartpërmendura, të përfshira në Klasën 9.  

11  Aparate dhe instalime ndriçimi; aparate ndriçimi, në veçanti aparate ndriçimi të 

kontrolluara nga kompjuteri; aparate elektrike të ndriçimit të brendshëm, në veçanti llambat 

elektrike dhe dritat elektrike; llambat [elektrike]; ndriçues; ndriçimi i kopshtit; dritat 

treguese; ndriçim për përdorim me sisteme sigurie, ndriçim sigurie; dritat dhe aksesorët e 

tavanit; aksesorë llambash muri [përveç çelësave]; aparatet dhe instalimet për ngrohjen, 

ajrosjen, klimatizimin, ventilimin dhe pastrimin e ajrit, në veçanti aparatet [valvulat] për 
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kontrollin e temperaturës së radiatorëve, kontrolluesit automatikë të temperaturës për 

radiatorët, aparatet e ventilimit, valvulat e radiatorëve, sistemet e ajrit të kondicionuar, 

ndërrues të ndjeshëm ndaj temperaturës [valvulat termostatike] për radiatorët ose 

ventilatorët.  

16  Publikime, revista, buletine dhe manuale udhëzuese, secila në lidhje me automatizimin 

e ndërtesave ose dhomave ose në lidhje me mallrat ose shërbimet për përdorim në 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave; dritaret e punishtes.  

17  Filma, jo prej metali, për qëllime ndërtimi, në veçanti filma mbrojtës si mbrojtje 

sipërfaqësore, veçanërisht mbrojtje ndaj tokës, për materiale ndërtimi, elemente ndërtimi 

ose për aparate dhe instrumente elektrike dhe elektronike për përdorim në automatizimin e 

ndërtesave ose dhomave.  

19  Dyer, dritare, roleta, roleta me rrota, perde veneciane, perde, tenda, mure mbrojtëse, 

grila, mbrojtëse insektesh, ventile ajrimi, dyer garazhi, porta dhe barriera, të bëra tërësisht 

ose kryesisht prej plastike, druri dhe/ose materiale të tjera jo metalike; xham, xhamat e 

sigurisë dhe xhamat izolues, për qëllime ndërtimi dhe/ose si material ndërtimi ose element 

ndërtimi, xham me qeliza fotovoltaike të integruara, veçanërisht për dritare dhe dyer; pjesë 

dhe aksesorë për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshira në Klasën 19.  

35  Menaxhim dhe përpilim i të dhënave kompjuterike në baza të të dhënave, në veçanti të 

dhëna për konsumin e energjisë elektrikes, ngrohje ose të dhëna të tjera, në lidhje me 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave ose në lidhje me mallrat ose shërbimet për 

përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave.  

37  Montimi, instalimi, mirëmbajtja, servisimi ose riparimi i mallrave [me përjashtim të 

programeve kompjuterike] për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave, 

përkatësisht disqet, në veçanti disqet e valvulave, ose motorët ose aparatet dhe instrumentet 

tjera, secila për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave, në veçanti pajisjet 

elektrike ose elektronike për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave; 

sigurimi i informacionit në lidhje me montimin, instalimin, mirëmbajtjen, servisimin ose 

riparimin e mallrave [përveç programeve kompjuterike] për përdorim në automatizimin e 

ndërtesave ose dhomave, në veçanti disqet, veçanërisht disqet e valvulave, ose motorët ose 

pajisjet tjera, secila për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave, në veçanti 

pajisjet elektrike ose elektronike për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave, 

dhe mbështetje përkatëse.  

38  Sigurimi i qasjes në serverë, portalet e internetit dhe faqet e internetit për instalim, 

programim, konfigurim, vënie në punë, kontroll, në veçanti telekomandë, funksionim, 

administrim, monitorim, mirëmbajtje, servisim, diagnostifikim ose riparim të disqeve, në 

veçanti disqet e valvulave, ose motorët ose pajisje të tjera për përdorim në automatizimin e 

ndërtesave ose të dhomave, veçanërisht për ngasjet ose motorët e dyerve, dritareve, 

roletave, roletave me rrota, blindave, perdeve, tendave, mureve mbrojtëse, grilave, 

ekraneve të insekteve, llambave të ventilimit, drynave, dyerve të garazhit, portave, 

barrierave ose hapjeve ose mbylljeve tjera të ndërtesave, qasje, errësimi, hijet, ventilimi, 

sistemet e mbrojtjes ose mbylljes, ose të sistemeve të ngrohjes, ajrosjes, ajrit të 

kondicionuar ose pastrimit të ajrit, pajisje për matjen e cilësisë së ajrit të brendshëm, 

ndriçimin, kontrollin, menaxhimi, monitorimi, kontrolli i qasjes, siguria, alarmi ose 

sistemet e alarmit të zjarrit, sensorë, detektorë, termostate, priza, çelësa, pajisje zbulimi, 

module diellore, xham të ndryshueshëm, në veçanti xhami mbrojtës nga dielli, film i 

ndryshueshëm, shufra elektrike gatishmërie ose videokamera, secila për përdorim në 
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ndërtesa ose automatizimi i dhomës; sigurimi i forumeve për diskutim në internet në lidhje 

me automatizimin e ndërtesave ose dhomave ose në lidhje me mallrat ose shërbimet për 

përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave.  

41  Aftësim, veçanërisht në formën e aftësimit të mëtejshëm, seminareve online, kurseve të 

trajnimit dhe tutorialeve, në lidhje me automatizimin e ndërtesave ose dhomave ose në 

lidhje me mallrat ose shërbimet për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave; 

organizimi dhe zhvillimi e konferencave dhe seminareve në fushën e teknologjisë së 

shtëpisë dhe/ose ndërtimit.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike në lidhje me automatizimin e ndërtesave ose 

dhomave ose në lidhje me mallrat ose shërbimet për përdorim në automatizimin e 

ndërtesave ose dhomave, në veçanti shërbimet e konsulencës në lidhje me to, veçanërisht 

në fushën e teknologjisë së kontrollit, si dhe konsulenca inxhinierike dhe planifikimi teknik 

dhe konsulenca në lidhje me automatizimin e ndërtesës ose dhomës ose në lidhje me 

mallrat ose shërbimet për përdorim në automatizimin e ndërtesës ose dhomës; konsulencë 

teknike dhe vlerësim ekspert në fushën e teknologjisë së shtepive dhe/ose ndërtesave; 

shërbime konsulence [mbështetje teknike] në lidhje me automatizimin e ndërtesave ose 

dhomave ose në lidhje me mallrat ose shërbimet për përdorim në automatizimin e 

ndërtesave ose dhomave; projektimi dhe planifikimi teknik i sistemeve të automatizimit të 

ndërtesave ose dhomave; zhvillimi, programimi, instalimi, konfigurimi, vënia në punë, 

menaxhimi, monitorimi, servisimi, mirëmbajtja, diagnostifikimi dhe riparimi i programeve 

kompjuterike, veçanërisht për telefonat celularë ose pajisje të tjera të përpunimit të të 

dhënave, për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave; sigurimi i 

informacionit në lidhje me zhvillimin, programimin, instalimin, konfigurimin, verifikimin 

teknik, menaxhimin, monitorimin, mirëmbajtjen, servisimin, diagnostifikimin dhe riparimin 

e programeve kompjuterike, veçanërisht për telefonat celularë ose pajisje të tjera të 

përpunimit të të dhënave, për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave; 

programimi, konfigurimi, verifikimi teknik, monitorimi ose diagnostifikimi i mallrave 

[përveç programeve kompjuterike] për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose 

dhomave, në veçanti të disqeve, në veçanti disqet e valvulave, ose motorëve ose aparateve 

dhe instrumenteve të tjera, secili për përdorim në ndërtim ose automatizimi i dhomave, në 

veçanti i pajisjeve elektrike ose elektronike për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose 

dhomave; ofrimi i informacionit në lidhje me programimin, konfigurimin, verifikimin 

teknik, kontrollin, veçanërisht me telekomandën, funksionimin, monitorimin ose 

diagnostikimin e mallrave [përveç programeve kompjuterike] për përdorim në 

automatizimin e ndërtesave ose të dhomave, në veçanti të disqeve, në veçanti disqet e 

valvulave, ose motorë ose aparate dhe instrumente të tjera, secili për përdorim në 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave, në veçanti të pajisjeve elektrike ose elektronike 

për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave; monitorimi në distancë i të 

dhënave kompjuterike, në veçanti të dhëna për konsumin e energjisë elektrike, ngrohjes ose 

të tjera, që kanë të bëjnë me automatizimin e ndërtesave ose të dhomave ose në lidhje me 

mallrat ose shërbimet për përdorim në automatizimin e ndërtesave ose dhomave; Shërbimet 

e TI-së për qasje në distancë në shërbimet e telekomunikacionit në lidhje me automatizimin 

e ndërtesave ose dhomave ose në lidhje me mallrat ose shërbimet për përdorim në 

automatizimin e ndërtesave ose dhomave.  
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(220) 19/04/2022 

(731) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE 

ANGELINI FRANCESCO 

Viale Amelia,70 00181 ROME 

Italy, IT 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Shaqir Igrishta 

A11/H 10, Nr,14 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  TRITTICO 

 

 
     

 

(511) 5  Ilaqet kundèr depresionit (antidepresantët).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/658 

(220) 20/04/2022 

(731) Dirk Rossmann GmbH 

Isernhagener Strabe 16 

30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Fruchtmonster 

 

 
     

 

(511) 1  Ëmbëltues me pak kalori [artificiale, kimike]; Ëmbëltues artificial [përgatitje 

kimike]; Kompozime kimike dhe organike për përdorim në prodhimin e ushqimeve dhe 

pijeve; Substancat kimike, materialet kimike dhe preparatet kimike, dhe elementet natyrore 

 

  

5  Ëmbëltues dietetik për qëllime mjekësore; Suplimente dietike dhe preparate dietike; 

Paketime për qëllime farmaceutike; Ushqim për bebe; Pije për foshnje; Qumësht pluhur për 

bebe; Pluhur lakteal për bebe; Pije dietetike për bebe të përshtatura për qëllime mjekësore; 

Suplimente kolostrum; Formula pa laktozë për foshnja; Zëvendësuesit e qumështit të nënës; 

fibra dietike; Çaj mjekësor; Suplimente ushqimore; Suplimente dietike me glukozë; 

Preparate vitaminash; Preparate vitaminash; Preparate kimike për diagnostikimin e 

shtatzënisë; Dezinfektues dhe antiseptikë; Kuti të ndihmës së parë, të mbushura; Sapun 

antibakterial; Sapun dezinfektues; Substancat dietike për bebe;  

29  Fruta të thata; Rosticeri(snack) me bazë frutave të thata; Produktet e qumështit dhe 

zëvendësuesit e qumështit; Vajra dhe yndyra ushqimore; Supa dhe stock, ekstrakte mishi; 

Fruta te përpunuara, kërpudhat dhe perime (përfshirë arrat dhe bishtajoret); Ushqime 

rosticeri(snack)  me bazë frutash; Desert frutash; Fruta, të konservuara; Produktet e frutave 

të thata; Bare si zëvendësuese të vakteve me bazë frutash; Fruta të prera në feta; Bare 

rosticeri me bazë frutash dhe arra; Përzierje rosticerie të përbëra nga fruta të dehidratuara 

dhe arra të përpunuara; Patate të skuqura kokosi (çipsi); Pelte, reçel, komposto, perime dhe 

fruta për lyrje; thekon (flluska) kokosi; Rosticeri (snack)  me bazë kokosi; Farat e 

lulediellit, të përgatitura; fara të ngrënshme luledielli; Fara chia e përpunuar për ushqim; 

Farëra, të përgatitura; Farërat, të përgatitura; Bare rosticeri me bazë arrave dhe farave;  Arra 
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organike dhe fara me bazë rosticeri te barave; Kikirikë, të përgatitur; Bajame të përpunuara; 

Patate të skuqura (çipsi)frutash; Kikirikë të konservuar; Patate te prera ne feta me pak 

yndyrë; Patate të skuqura (çipsi) perimesh; Ushqime   rosticeri me bazë perimesh; Arra të 

pjekura; Fruta të kristalizuara; Arra të ëmbëlsuara; Xhenxhefil i kristalizuar; Thekon 

(flluska)  patatesh; Rosticeri patatesh; Rosticeri me bazë arrash; Insektet dhe larvat e 

përgatitura; Insekte të ngrënshme, jo të gjalla; Arra të përpunuara; Arra të thata; Arra 

ushqimore; Arra të kripura; Ushqime Rosticeri me bazë arrash; Pastë frutash të shtypura; 

Çipsa te mollës; Charcuterie; Salsiçe të thara në ajër; Peshq, jo të gjallë; Mish; Ekstrakte të 

mishit; Mish, në konserva; Mish, i konservuar; Produkte ushqimore me bazë peshku; 

Peshk, në konserva; Djathë; Jogurt; Gjizë; Qumësht pluhur; Qumësht pluhur; Produktet e 

qumështit; Qumësht; Pijet e qumështit, ku mbizotëron qumështi; Krem për lyrje rriskave te 

bukës  me përzierje  dhe përmbajtjeve te yndyrave; Yndyra e kokosi; Vaj liri për ushqim; 

Vajra për ushqim; Vaj rap për ushqim; pelte frutash; Pulpa frutash; Perime, të gatuara; 

Fruta të gatuara; Perime, në konserva; Manaferrat, të konservuara; Perime, të konservuara; 

Sallatat e frutave; Rrush i thatë; Pure molle; Pelte për ushqim; Komposto; lëng mishi; 

Skuqes  patatesh; Supa; Preparate për përgatitjen e supës; Qumësht soje; Qumësht orizi; 

Pije me bazë qumështi që përmbajnë lëng frutash; Pije me bazë qumështi të romanizuara 

me çokollatë; Çips patatesh;  

30  Biskota petit-beurre; Copëza buke te lyera me një shtresë çokollate; Pjesa e copëzave te 

bukës së shkurtër e lyera me çokollatë; Përzierje ushqimore të përbëra nga thekim (flluska) 

drithërash dhe frutave të thata; Sheqerna, ëmbëltues natyralë, mbuluesit dhe mbushjet e 

ëmbla, produkte bletësh; Drithëra të përpunuara, niseshte dhe prodhime prej tyre, preparate 

për pjekje dhe maja; Kripëra, erëza, aromatizues dhe erëza; Erëza ushqimore që përbëhet 

kryesisht nga kaçup dhe salca; Kafe, çaj dhe kakao dhe zëvendësuesit e tyre; Akull, 

akullore, jogurt të ngrirë dhe sherbet; Bare granola; Bare ushqimore me bazë drithërash; 

Bare me bazë gruri; Bare të lyera me çokollatë; Produkte të drithërave në formë baresh; 

Biskota të romanizuara me fruta; Mishrat e frutave [përveç për përdorim mjekësor]; Sheqer 

rrushi; Preparate  glukoze për ushqim; Vafer; Vafer te mbuluara me çokollate; Vafer me 

çokollatë; Torta orizi të mbuluara me çokollatë; Rosticeri(snack)  e tortave me oriz; 

Rosticeri(snack)  të përgatitura nga misri; Produkte ushqimore të prodhuara nga misri; Qull; 

Farë liri për qëllime të kuzhinës [erëza]; Preparate drithërash të përbëra nga tërshëra; Fara 

gruri; Farë gruri për konsum njerëzor; Ëmbëltues natyralë; Ëmbëltues të përbërë nga 

koncentrate frutash; Çokollate; Bare bonbonesh; Bonbone me çokollatë; Çokollatë e 

mbushur; Arra të lyera me çokollatë; Biskota që kanë një shtresë çokollate; Çipsi çokollate; 

Torta me çokollatë; Çokollata; Tartufi [ëmbëlsira]; Pralina të bëra prej çokollate; Ëmbëlsira 

me kikirikë; Biskota me bajame; Ëmbëlsira bajamesh; Çipsi me misër; Rosticeri(snack)  

ushqime me bazë drithërash; Nachos; Tortillas; Çipsi taco; Kokoshka; Pasta ëmbëlsirash, 

torte, torte dhe biskota (biskota); Rosticeri(snack)  me bazë orizi; Bare drithërash dhe bare 

energjie; Ëmbëlsirat (sheqerka), bare ne formë bonboneve dhe çamçakëzi; Kreker ; Biskota; 

Makarona [pastë]; Mufin (Muffins) ; Petit four [torta]; torta me përmbajtje të ëmbëlsirave 

(Rusks); Sheqerka; Bare çokollata të mbushura; Çokollata me qumësht; Bare çokollate; 

Ëmbëlsira; Biskota me shije djathi; Biskota Savory; Çipsa me gjalpë; Krakera me kripë; 

Hardtack [biskota]; Biskota të përziera; Vafer; gjevrek; Pije me bazë kakao; Pije kakao me 

qumësht; Kakao pluhur; ushqim i pasur me sheqer [sheqerka]; Çipsi [produkte drithërash]; 

Torta me oriz; Torte mellet; Bukë; Letër ushqimore; Pelte frutash [ëmbëlsira]; Oriz me 

krem; Pudingë; Pasta; Bukë me xhenxhefil; Bare drithërash me shumë proteina; Bare 
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drithërash; Bare muesli; Pije çokollate me qumësht; Infuzione, jo mjekësore; Çaj; Çaj; Pije 

me bazë çokollate; Lule ose gjethe për përdorim si zëvendësues çaji; Pije me bazë çaji; 

Drithëra; Pasta; Torte; Shpageta te përgatitura (Noodles); Thekon (flluska) tërshëre; 

Bollgur; Elb i qëruar; Tërshërë e grimcuar; Ushqim me bazë tërshëre; Misër i përpunuar; 

Gruri i përpunuar; Drithëra të përpunuara; Tërshërë e përpunuar; Drithëra për mëngjes, qull 

dhe grimca; Corn flakes; Muesli; Salca savory, erëza pikante e bërë nga fruta ose perime 

me uthull, erëza dhe sheqer (chutney) dhe pasta; Çipsa me bazë drithi; Gruel, me bazë 

qumështi, për ushqim;  

31  Fruta të papërpunuara; Misër; Fara për mbjellje (Crop); farat  lirit të papërpunuara; Farë 

liri ushqimore, të papërpunuara; Fara luledielli; Fara chia të papërpunuara; Fara për 

mbjellje; Fara natyrale;  

32  Limonada; Shurupe për përgatitjen e pijeve joalkoolike; Pije joalkoolike; Preparate jo-

alkoolike për prodhimin e pijeve; Pije freskuese; Ujë; Ujë still; Ujë i gazuar; Ujë me shije 

frutash; Ujë i pasuruar me lëndë ushqyese; Ujë i pasuruar me minerale [pije]; Pije me lëng 

molle; Pije të përbëra nga  përzierje e lëngjeve të frutave dhe perimeve; Lëngje; Kunguj 

[pije joalkoolike]; Lëng portokalli; Pije me lëng portokalli; Kungulli me limon; Pije 

frutash; Pije kumbullave të tymosura; Pije të gazuara me aromë; Pije izotonike; Pije hirre; 

Lëngje perimesh [pije]; Pije me lëngje frutash jo-alkoolike; Ekstrakte frutash jo-alkoolike; 

Nektar frutash, jo-alkoolikë; Ujë [pije]; Shurupe për pije; Esenca për përgatitjen e pijeve; 

Smuthi;  

35  Reklamim, marketing dhe konsulentë promovuese, shërbime këshillimi dhe asistence; 

Produkte te demonstrimit  dhe shërbimet e paraqitjes së produkteve; Shërbimet e 

marrëdhënieve me publikun; Ofrim i hapësirës reklamuese, kohore dhe mediave; Dhënia 

me qira e hapësirës, kohore dhe materialeve reklamuese; Shërbimet e programeve të 

besnikërisë, nxitjes dhe bonuseve; Shpërndarja e reklamave, materialeve te marketingut dhe 

promocioneve; Shpërndarja e teksteve publicistike; Shërbimet e porositjes online; 

Reklamim; Përgatitja e kolonave publiciteti; Promovimi i kompjuterizuar i biznesit; 

Reklama online; Asistencë biznesi, Shërbime menaxhimi dhe administrimi; Reklamim, 

shërbime marketingu dhe promovimi; Shërbimet e -shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje 

me kompozimet kimike dhe organike për përdorim në prodhimin e ushqimeve dhe pijeve, 

preparateve dietike dhe suplementeve, peshkut, ushqimeve të detit dhe të molusqeve 

përhapëse, mishit, produkteve të qumështit dhe zëvendësuesve të tyre, supave dhe lëngjeve 

të mishit, ekstrakteve të mishit, frutave dhe perimeve të përpunuara [përfshirë arrat, 

bishtajoret] dhe kërpudhat e përpunuara, akujve, akulloreve, jogurtit të ngrirë, sherbetit, 

kafes, çajit, kakaos dhe zëvendësuesit e tyre, drithërave të përpunuara  dhe niseshte për 

ushqim dhe artikujve prej tyre, preparate për pjekje dhe maja, sheqer, ëmbëltues natyralë, 

kremra dhe mbushje ëmbëlsirash, dhe produkte bletësh për konsum njerëzor, agrikulturë, 

hortikulturë, produktet e pylltarisë dhe akuakulturës, pije jo-alkoolike, preparate jo-

alkoolike për prodhimin e pijeve. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/659 

(220) 20/04/2022 

(731) SCHARPER SPA Viale Ortles, 12 

20139 MILANO (MI) ITALY, IT 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

(540)  SPASMOVAX 
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Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/660 

(220) 20/04/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6, KS 

(740)  Shita&Associate L.L.C. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore. 

42 Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/661 

(220) 20/04/2022 

(731) "Gjirafa, inc "- Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km.6 

Graçanicë, Kosovë, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  LIFE 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; nenaxhim biznesi; administrim biznesi; sherbim zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne; analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese; dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/662 

(220) 20/04/2022 

(731) " Gjirafa, inc "  Magjistralja Prishtinë-

Ferizaj, km. 6 Graçanicë, KS 

(740)  Veton Sahiti Shita & Associates 

L.L.C. 

 

(540)  JOY 
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Garibaldi Numer 51, Hyrja. 3, 10000 

Prishtina 
 

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

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/663 

(220) 20/04/2022 

(731) "Gjirafa,inc" - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj , km.6 

Graçanicë, KS 

(740)  Shita&Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a,Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

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

41  Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore. 

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/664 

(220) 21/04/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd.Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri, “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

kompleksi Erta, A3 nr.2/4, Prishtine 
 

(540)  FLIRKANO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike per trajtimin e hipertensionit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/665 

(220) 21/04/2022 

(731) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI 

KAISHA 5-1,Ukima 5-choma,Kita-

ku,Tokyo, JP 

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

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

Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/666 

(220) 22/04/2022 

(731) ALKALOID  AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  MIRLEXO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike per perdorim njerezor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/667 

(220) 22/04/2022 

(731) Shkëmbi sh.p.k. Zona Industriale 

Istog, KS 

(740)  Musa Metaj Zona Industriale,Istog 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Ne kete klase:  

Drunjet gjysem te pergaditura per konstruksione, si per shembull : Shputat,Pllakat,shenjat 

Fasetat prej druri; 

Konstruksionet prej xhami, per shembull : tjegullat prej xhami, xhama izolues te 

konstruksionit, xhamat e blinduar; 

Peletet prej xhami per shenjezimin e rruges; 

Graniti,Mermeri,zhavori,cimentoja,betoni,Asaflti; 

Dheu i terur si materil ndertimi; 

Qatite jometalike qe perfshijne qelizat fotovoltaike 

Guret e varrezave dhe varrezat jometalike 

Statujat,bustet dhe objekte te artit prej guri, betoni ose mermeri; 

Kutit postare murature; 

Gjeotekstilet; 

Veshjet si material ndertimi; 

Skelet jometalike; 

Konstruksionet dhe strukturat e transportueshme jometalike, per 

shembull:Akuariumet,Avionet,Shitzat e flamurit, tendat,pishinat.  
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(210) KS/M/ 2022/669 

(220) 22/04/2022 

(731) Elvis Goga B.I. 12, 122/2, Pejë, 

Kosovë, KS 

(591) e bardhë, jeshile, e kalter, pink 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  gjalp; krem gjalpi; pergatitje me baze gjalpe-djath; shllak ëmbëlsire; krem( 

produkte baxhoje); krem pluhur[ produkte qumeshti]; zevendesues te kremës; salcat me 

baze qumeshti; beshamel; djath ne formen e salcave; tofu; kefir [pije me qumesht]; kumis 

[pije me qumesht]; margarine; qumesht; produkt qumeshti; qumesht i kondensuar; 

zevendesues qumeshti; jogurt; gjize  

30  salca [kondimente]; salce makaronash; salce per sallate; puple orizi per qelime te 

kuzhines; ereza; agjente trashes per produkte ushqimore; agjente lidhes per akullore; pluhur 

gatimi; aromatizues te ndryshem nga vajrat esenciale per pije; akullore; majoneze; melasë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/671 

(220) 22/04/2022 

(731) LOEWE IP HOLDING LIMITED 

Arch. Makariou & Kalogration,4, 

Nicolaides Sea View City, 

Flat/Office 903-904, Block A-B 

CY-6016 Larnaca, CY 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  LOEWE 

 

 
     

 

(511) 7  Makina shpërndarëse; gjeneratorë të rrymës; robot për përdorim në industri; 

makina pëe fshirjen, pastrimin, larjen dhe lavenderi; makina dhe pajisje makinash për 

trajtimin e materialeve për prodhim; makina distribuimi, automatike; makina shpërndarëse 

[të tjera përpos makinave shitëse]; makina shpërndarëse automatike; ngjitës në formë të 

pistoletës elektrike; ushqyes elektronik për kafshë; makinë gomë; makinë shitëse frigorifer; 

makinë shpitëse (që-operon apo aktivizohet me kod digjital); gjeneratorë të rrymës së 

drejtpërdrejt; dinamo biçikletash; gjenerator i rrymës elektrike për përdorim emergjent; 

gjenerator i energjisë solare; gjeneratorë të rrymës me portativë elektrikë; makinë robotike 
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për pastrim; makina robotic për pastriin e dyshemesë [lustrim]  pastrim robotik [vacuum]; 

makinë për pastrimin e dyshemesë; pastrim robotik për përdorim shtëpiak; makinë qepëse 

robotike industrial; robot motorik për qepje me dorë; mekanizëm robotik për përdorim në 

procesimin e perimeve; mekanizëm robotik për përdorim në procesimin e frutave; fshesë 

robotike me korrent; fshesë me korrent; pistoleta spëraktëse [makinë] për nxjerrjen e 

stukoit; makinë për hekurosje dhe shtypjen e lavanderisë; pajisje për heqje dhe pastrim të 

jashtëm; makina për pastrimin e rrugëve (operohen-me dorë); fryrës të borës; makina 

hekurosje; makina hekurosje për artikuj tekstili; makina elektrike për presimin e rrobave; 

coptimin [makina për shtypjen e rrobave]; presa rrotulluese me avull, portative, për pëlhurë; 

presor lavanderie; makine për prerjen e vezëve; prerëse elektrike për ushqim; thikë për 

bukë (elektrike-); shtrydhës elektrik për lëng frutash; shtrydhës elektrik për fruta dhe 

perime; makinë për ekstraktimin e lëngut të portokallit [elektrike]; thika të kasapit 

(elektrike-); prerës elektrik i mishit për përdorim në kuzhinë; blues i mishit që operon-me 

rrymë;  shtrydhës frutash elektrik; shtypës elektrik i frutave për përdorim shtëpiak; thika 

perimesh (elektrike-); qërues perimesh elektrik; blues i erëzave (elektrik-); shkumëzues 

elektrik i kafes; blues i kafes që operon-me rrymë; shtypës i hudhërave (elektrik-); makina 

kuzhine (elektrike-) për përgaditjen e ushqimit [jo nga ato për gatim]; procesues elektrik 

për ushqimin e foshnjeve; makinë elektrike kuzhine për përgaditjen e ushqimit (jo për 

gatim); pajisje kuzhine elektrike për coptimin, përzierjen, shtypjen; makina kuzhine 

elektrike për përgaditjen e kremit të rrahurr; thika kuzhine (elektrike-); pajisje kuzhine 

elektrike; coptues ushqimi elektrik; pajisje elektrike për bluarje për përdorim në kuzhinë; 

makina për prerjen e ushqimit [elektrike, kuzhinë]; makina për shtrydhjen e frutave 

[elektrike]; makina elektrike për thyerjen e akullit; procesues ushqimi (elektrik) për 

përdorim shtëpiak; shkumëzues qumshti elektrik; blues kuzhine, elektrik; qërues frutash 

elektrik; blues piperi elektrik; rende elektrike; rrahës elektrik; blues krype elektrik; rrahës, 

elektrik, për përdorim shtëpiak; makine prerëse elektrike për përdorim në kuzhinë; makinë 

qëruese (elektrike-) për përdorim në përgaditjen e ushqimit; makinë elektrike për përzierjen 

e brumit; aparat elektrik për bërjen e pastave për përdorim shtëpiak; blues (elektrik-) për 

përgaditjen e ushqimit; makinë për përgaditjen e pijeve, elektromekanike; makinë për 

përgaditjen e ushqimit, elektromekanike; bërthamam perimesh [makinë]; makinë për 

nxjerrjen e ekstraktit të lëngjeve; qërues patatesh [makinë elektrike]; shtypës patatesh 

[makinë elektrike]; rrahës brumi [makinë elektrike kuzhine]; prerës mishi [makinë 

elektrike] për përdorim shtëpiak; makinë për grirjen e mishit [makinë elektrike] për 

përdorim shtëpiak; likuidues [makinë kuzhine]; makinë grirëse për perime; aparate për 

gazimin e pijeve; aparate për gazimin e ujit; mulli drithërash [makinë]; pastrues perimesh 

[makinë]; mulli për përdorim shtëpiak, ndryshe nga ata që operohen-me dorë; mikser 

kuzhine elektrik; mulli piperi, ndryshe nga ata që operohen-me dorë; prerës pice elektrik; 

tharëse sallatash [makinë kuzhine elektrike]; procesor ushqimi; makinë për prerjen e 

rrënjëve; pastrues avulli  për përdorim shtëpiak; makinë pastrimi me avull; thithëse pastrimi 

që operon me rrymë [përdorim shtëpiak]; makinë elekrike për lustrim- me dyll për 

përdorim shtëpiak; makina dhe aparate për lustrim-me dyll elektrik;makinë elektrike për 

pastrim me avull; fshesë elektrike me vakum; aplikues shamponi në tepih (elektrik-); 

lustrues-dyll për parket, elektrik; njësi të ventilatorit elektrik për fshesat me korrent; 

pastrues këpucësh elektrik dhe lustrues këpucësh; pastrues (makina dhe aparate për -), 

elektrik; pajisje për pastrimin elektrik të dritareve; filtera pluhuri dhe qese për fshesat me 

korrent; makina për mirëmbajtjen e dyshemesë [elektrike] për polirim; shporta të enëve për 
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makinën e larjes së enëve; rrahës elektrik për tepiha; makina elektrike pastrimi; makinë për 

larjen e enëve; makine pastrimi me presion; makina industriale me vakum për pastrim; 

fshesë pa kordonë; qese nga plastika për fshesat me korrent; pastrues vakumi të lagura apo 

të thara; qese që ndërrohen nga letra për fshesën me korrent; makina gërryese për pastrim; 

makina për tharjen e rrobave pa nxehtësi; makinë pastrimi për tenxhere; makinë për lërjen e 

tepihave; tharëse rrotulluese për përdorim shtëpiak (jo me nxehtësi); aparate pastrimi; 

makina pastrimi që përfshijnë tharjen; processor ushqimi me funskion të mikserit, prerjes, 

coptimit, granulimin, shtypjen dhe peshimin.  

8  Mjete higjenike dhe bukurie për përdorim tek njerëzit dhe kafshët; pajisje për prerjen dhe 

heqjen e flokëve; pajisje manikiri dhe pedikiri; hekur i rrafshët; hekur elektrik; hekur 

elektrik me avull; hekur elektrik për stilizim të flokëve; drejtues flokësh elektrik me hekur; 

shtrëngues flokësh elektrik; sprej pompë-dore; gërshërë për përdorim personal [elektrik dhe 

jo elektrik]; brisqe; brisk; gërshërë mjekrre; pajisje për qethjen e kafshëve; gërshërë flokësh 

që operohen me rrymë [instrumente dore]; makinë elektrike për shkurtimin e mjekrrës;  

gërshërë flokësh elektrike për përdorim personal [instrumente dore]; shkurtues elektrik i 

qimeve të veshit; shkurtues elektrik për qimet e hundës; gërshërë flokësh për përdorim 

personal, elektrikë apo jo-elektrik; aparate elektrike dhe jo-elektrike për depilim; shkurtues 

mustaqesh dhe mjekrre; makinë rroje elektrike; kuti brisku; tehe për brisqet elektrike; 

brisqe jo-elektrike; makinë rroje me teha vibruese; teha brisqesh; fishek që përmbajnë teha 

brisku; kuti rroje; brisqe sigurie; teha brisqesh sigurie [rrisin rrezikun e prerjes]; bombolë 

me vrimë nxjerrëse për tehat e brisqeve; kontrolues temperature për hekurat e rrafshët 

elektrik.  

9  Pajisje imazherike për qëllime shkencore; bioçipa; mikroskopë; aparate dhe instrumente 

për mikroskop; komplete shkencore për fëmijë e që janë aparate mësimore; komplete 

shkencore për fëmijë e që janë aparate mësimore; pajisje metrologjike të frekuencës optike; 

simulator instrumentesh; aparate mësimore; aparate për mësimdhënie audiovizive; aparate 

dhe instrumente mësimore; aparate dhe instrumente shkencore; aparate dhe instrumente për 

akumulimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për kontrollin e 

energjisë elektrike; komponente elektrike dhe elektronike; pajisje fotovoltaike; aparate për 

furnizim me energji të pandërprerë; aparate për rrjetin elektrik; aparate për furnizim me 

energji elektrike të rregulluar; konvertues dc/ac; njësitë e energjisë elektrike (elektrike -); 

aparate për transmetimin e linjës elektrike; aparate për furnizim me energji të pandërprerë 

[bateri]; konvertues ac/dc; publikime elektronike me tekst dhe/ose imazh të regjistruara në 

media; softuer; skedarë me të dhëna të regjistruara; disqe kompakte të regjistruara 

paraprakisht; kaseta të regjistruara paraprakisht; bartës të të dhënave që përmbajnë tipografi 

të ruajtura; harta dixhitale kompjuterike; drejtoritë [elektrike ose elektronike]; të dhëna të 

regjistruara në mënyrë elektronike; tonet e ziles së telefonit [që shkarkohen]; holograme; 

zile të shkarkueshme për telefona celularë; regjistrime magnetike; të dhënat e regjistruara 

[magnetike]; disqe kompakte të regjistruara paraprakisht me lojëra; substrate regjistrimi 

[optike]; regjistrime me disqe optike; kaseta të regjistruara; bartës të të dhënave magnetike 

të pararegjistruara; disqe të para-programuara; sensorë dhe detektorë; kontrollorë 

(rregullatorë); instrumente monitorimi; treguesit e energjisë elektrike; llambat treguese të 

centralit; aparate dhe instrumente për njohjen e shenjave të komunikacionit; treguesit e 

ngarkesës; analizues imazhi; aparate diagnostike, jo për qëllime mjekësore; tregues 

dixhital; shndërrues të çiftit rrotullues; analizues të fuqisë elektrike; analizues elektronik të 

ngjyrave; instrumente elektronike të kontrollit; shndërrues elektro-optik; transduktorë me 
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frekuencë të lartë; kontrollorët pa tela për të monitoruar dhe kontrolluar në distancë 

funksionin dhe statusin e pajisjeve ose sistemeve të tjera elektrike, elektronike dhe 

mekanike; kontrollorë pa tela për të monitoruar dhe kontrolluar nga distanca funksionin dhe 

statusin e sistemeve të sigurisë; aparate dhe instrumente kontrolluese (mbikëqyrëse); 

tregues ndriçues; shndërrues linearë; sonda logjike; transduktorë piezoelektrikë; sisteme 

autonome të kontrollit të drejtimit për automjete; analizues të spektrit, të ndryshëm nga ato 

për përdorim mjekësor; transduktorë tejzanor; analizues universal të shqetësimeve; celula të 

ngarkesës; treguesit e identifikimit të sensorit të nxehtësisë; marrës GPS; kuti për pajisjet e 

navigimit satelitor; sisteme për përcjellje të automjeteve; aparate për përcjelljen e 

automjeteve; aparate të sistemit të pozicionimit global [GPS]; sisteme globale të 

pozicionimit për përdorim me biçikleta; instrumente të pozicionimit global; softuer 

kompjuterik interaktiv që ofron informacion lundrimi dhe udhëtimi; busulla drejtuese; 

pajisje për përcjelljen e personelit; sistem navigimi satelitor për biçikleta; sensorë për 

përcaktimin e pozicionit; transmetues GPS; pajisje ekrani, marrës televiziv dhe pajisje 

filmike dhe video; pajisje audio dhe marrës radio; pajisje për kapjen dhe zhvillimin e 

imazheve; syze 3D; syze 3D për marrës televiziv; mbulesa për luajtës (pllejer) të mediave 

dixhitale; kuti për media pllejer portativ; pajisje luajtjeje për bartës të zërit dhe imazhit; kuti 

të përshtatura për DVD pllejer; kontejnerë për filma; çanta për kamera dhe pajisje 

fotografike; aparate audiovizive; pajisje regjistrimi për bartës të zërit dhe imazhit; luajtës 

kasetash; kasetë ngasëse; filtrat e zërit prej pëlhure, për aparate radio; luajtës kompakt 

disku; disqe CD-ROM; serverë audio dixhitalë; video pllejer dixhital; serverë video 

dixhitalë; stacione për futjen dhe ankorimin e MP3 pllejerëve; stacione ankorimi për 

telefona inteligjentë; stacione ankorimi për luajtës dixhital të muzikës; DVD regjistrues; 

djegës për DVD; DVD pllejer; marrës audio dhe video pa tela; kamera të aktivizuara me 

lëvizje; kabllo elektrike për transmetimin e tingujve dhe imazheve; marrës audio dhe video; 

pajisje endoskopike për qëllime industriale; kuti për media player dixhital; kuti lentesh; 

transmetues fm; telekomandë për televizor; telekomandë për radio; telekomandë për stereo; 

kamera filmike për film vetëzhvillues; kabllo për transmetimin dhe marrjen e sinjaleve 

televizive kabllore; marrës për marrjen e televizionit kabllor; kamera me pamje me shumë 

korniza; pajisje karaoke; altoparlantë pa tela e të çiftëzueshëm; tregues laserik; tregues të 

ndritshëm; mp4 pllejerë; ngasës me shirit magnetik; sisteme me shumë kamera për 

automjete; telekomandë multifunksionale; gjetës optik; shirita për pastrimin e kokës 

[incizim]; pastrues të shiritit magnetik; amortizues dridhjesh për pajisje elektronike audio; 

gjeneratorë sinkronizues; monitorë tabletash; DVD pllejerë portativ; sisteme video 

imazherie; shirita për pastrimin e kokës për videoregjistrues; serverë video; kabllot e sinjalit 

për IT, AV dhe telekomunikacion; pajisje dhe aksesorë për përpunimin e të dhënave 

(elektrike dhe mekanike); makina llogaritëse; mbështjellëse për asistentë dixhitalë 

personalë [PDA]; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; dixhitalizues audio; aparat 

për vendosjen e imazhit; stabilizues imazhi; sintetizues imazhi; regjistrues kompakt disku; 

CD djegës; shkrues CD-ROM; analizues kromatogrami për përdorim shkencor ose 

laboratorik; analizues të kompjuterizuar të motorëve të automjeteve; organizatorë personalë 

të kompjuterizuar; aparate për ndërfaqe kompjuterike; terminalet e daljes së të dhënave; 

njësitë e shkëmbimit të të dhënave; terminalet e futjes së të dhënave; terminalet e të 

dhënave; doreza të të dhënave; përpunuesit e të dhënave; aparate për konvertimin e të 

dhënave; aparate për ruajtjen e të dhënave kompjuterike; pajisje për përpunimin e të 

dhënave; terminalet e përpunimit të të dhënave; aparate për përpunimin e të dhënave; 
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aparate për përpunimin e të dhënave në kohë reale; njësi programimi (elektrike -); pajisje 

elektronike të përpunimit të të dhënave; njësi programimi (elektronike-); kalkulatorë 

elektronikë; kontrollues elektronik drejtshkrimor; sisteme elektronike të kontrollit; 

konvertuesit e valutës elektronike; fjalorë elektronikë të dorës; përpunues elektronikë të 

tekstit; kalkulatorë elektronik tavoline; kuti për PDA; kuti për kalkulatorë xhepi; makina 

faturimi; skaner dore; analizues fluoreshence; pajisje periferike për riprodhimin e të 

dhënave; instrumente për analizimin e fotografive; kartela që përmbajnë mikroprocesorë; 

bashkues [pajisje për përpunimin e të dhënave]; lexues të karaktereve optike; lexues [pajisje 

për përpunimin e të dhënave]; lexues kartash me kod magnetik; luajtës të disqeve optike; 

lexues me shirit magnetik; aparate për ruajtjen e programeve kompjuterike; lexues kartash 

memorie; kontrollues logjikë të programueshëm; vokodues; njohës të zërit; sisteme të 

përpunimit të zërit; pajisje për përpunimin e të folurit; terminale të barkodeve; lexues të 

barkodeve; përkthyes elektronik xhepi; aparate për përpunim teksti; magnetofon; 

magnetofon; audio aparate përpunuese; kartat e portit USB; lexues të kartave USB; 

analizues shumëkanalësh; kufje të realitetit virtual; njësi përpunimi qendror kompjuterik; 

aparate përkthimi; pajisje komunikimi pikë-për-pikë; pajisje transmetimi; bashkues akustik; 

transmetues sinjalizues alarmi; sintonizuesit e modulimit të amplitudës; pajisje montimi për 

radio; konektorë për aparate të telekomunikimit; drita treguese për aparatet e 

telekomunikacionit; njësi transmetuese audio; aparate komutuese automatike [për 

telekomunikacion]; telefonuesit automatikë; aparate telegrafike automatike; aparate për 

thirrje automatike; aparate për transmetimin e imazheve; stacione tokësore satelitore; 

instalime me brez të gjerë; radio DAB; demodulues; transmetues dixhital; aparate 

telekomunikimi dixhital; aparate komunikimi me tela; instrumente të transmetimit me 

frekuencë të lartë pa tela; aparate telekomunikacioni me fibra optike; aparate transmetuese 

telegrafike; aparate transmetimi me tela të hapur; aparate për modulimin e frekuencës; 

skaner frekuencash; modulatorët e frekuencës; marrës të radio frekuencave; aparate me 

frekuencë të lartë; transmetues radiofrekuence; softuer kompjuterik interaktiv që mundëson 

shkëmbimin e informatave; pajisje komunikimi pa tela valë për transmetimin e zërit, të 

dhënave ose imazhit; blloqe toni; modulatorë kodimi; aparate komunikimi me mikrovalë; 

filtra për mikrovalë; radio me energji diellore; pajisje dëgjimi për monitorimin e foshnjave; 

aparate celulare për marrjen e radios; marrës të të dhënave celulare; aparate mobile 

radiotransmetuese; amplifikatorë të radiofrekuencës; konvertues me zhurmë të ulët; filtra 

zhurme; aparate për shtypjen e zhurmës; marrës transmetues; transmetues; transmetues 

[telekomunikim]; transmetues për transmetimin e sinjaleve elektrike; transmetues për 

transmetimin e sinjaleve elektronike; kartela SIM; transmetues për përdorim në 

komunikimet emergjente; siguresa për aparatet e telekomunikimit; aparate për zbutjen e 

sinjalit; sintonizues sinjalesh; konvertuesit e sinjalit; transmetues sinjalesh; bashkues 

sinjalesh; ndarës sinjalesh; aparate për përpunimin e sinjalit; aparate për vonesën e sinjalit; 

aparate për transmetimin e sinjalit; përsëritës të shpejtësisë; sintetizues të të folurit; kodues 

të operuar me zë; pajisje për përgjigje zanore; marrës stereo; njësi sinkrone të të dhënave; 

pjesë dhe pajisje për aparatet e komunikimit; aparate telekomunikimi; video transmetues; 

interkom me valë të drejtuara; dupleksorë; radio me dy drejtime; jastëkë dixhitalizues; 

aparate elektronike kodimi; sisteme elektronike të kontrollit për makina; aparate për 

zhvillimin e softuerit [elektronike]; aparate për analizë të ajrit; instrumente matematikore; 

shndërrues matës; konvertues metrikë; ngasës për disqe optike; asistentë personalë 

dixhitalë; analizues fotometrik [përveç përdorimit mjekësor]; aparate për analizë fizike 
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[përveç për përdorim mjekësor]; skanerë [pajisje për përpunimin e të dhënave]; aparate për 

njohjen e gërmave; përshtatës për lidhjen e telefonave me aparatet e dëgjimit; stenda të 

përshtatura për telefona celularë; bartës të përshtatur për telefona celularë; mbështjellëse 

për telefona [të përshtatura posaçërisht]; aparate sekretarie telefonike; makina transmetuese 

faksimile; montues pulti për telefona celularë; aparate audio konferencash; regjistrues 

telefonik; instalimet telefonike të makinave; telefonat e makinave; djepat e aparateve 

telefonike në makinë; aparate fototelegrafike; video telefona; byzylykë inteligjentë; aparate 

komutuese telefonike dixhitale; telefona celularë dixhitalë; telefona dixhitalë; module 

ekrani për telefona celularë; ekrane për telefona celularë; ekrane për telefona inteligjentë; 

mbrojtës ekrani në natyrën e filmave për telefona celularë; stacione ankorimi për telefona 

celular; komplete për përdorim pa duar të telefonave; mbajtëse pa duar për telefonat 

celularë; mikrofona pa duar për telefonat celularë; altoparlantë; komplete radiotelegrafike; 

bateri të telefonave mobil; telefona celularë; telefona celularë për përdorim në automjete; 

kuti prej lëkure ose imitime lëkure për telefona celularë; telefona celularë që kanë susta dhe 

numra të mëdhenj që ndihmojnë përdoruesit që kenë shikim ose shkathtësia të dëmtuara; 

mbështjellëse prej pëlhure ose materialesh tekstili për telefona celularë; pikat e lidhjes së 

rrjetit për rrjetet e centraleve telefonike; pajisje për përdorim pa duar të telefonave celularë; 

mbajtëse të përshtatura për telefona celularë; kufje për telefona celularë; mbështjellëse për 

telefona celularë; mbështjellëse për telefona inteligjentë; mbështjellëse për marrës 

telefonik; telefona me internet; mbështjellëse shfletuese për telefona celularë; kartela 

telefonike të koduara; kufje telefonike; kuti lëkure për telefona celularë; kuti lëkure për 

telefona inteligjentë; sisteme lokale të telefonisë celulare; aparate manuale telegrafike; 

mikrofona [për aparatet e telekomunikimit]; telefona me energji diellore; aparate telefonike 

mobile me sisteme faksimile të integruara; aparate faks të lëvizshme ose portative; pajisje 

për pejgjing; pejgjer; radio pejgjejrë; shkëmbimet e degëve private; marrës pikë-për-pikë; 

pikë-për-pikë transmetues; radiotelefona; bateri ndihmëse për telefona celularë; altoparlantë 

ndihmës për telefona celularë; rripa për telefona celularë; telefona satelitor; kuti për 

telefona inteligjentë; kufje pa tela për telefona inteligjentë; telefona pa tela; filma mbrojtës 

me kristal të lëngshëm për telefona inteligjentë; shkopinj për vetëfotografim që përdoren si 

aksesorë për telefonat inteligjentë; shkopinj për vetëfotografim [monopoda dore]; rripa 

inteligjentë; mbështjellës shfletues për telefona inteligjentë; telefona inteligjentë; telefona 

inteligjentë në formë ore; orë inteligjente; tastiera për telefona celularë; adaptorë telefonik; 

kabllo lidhëse telefonike; lidhëse telefonike; aparate telefonike me ekran dhe tastierë; 

telefona që përfshijnë sisteme ndërkomunikimi; terminale telefonike; aparate telefonike 

interkom; marrës telefonik; kufje telefonike; transmetues telefonik; koncentrues telefonik; 

tabela centrali telefonike; priza telefonike; fole shtesë të telefonit; priza shtesë të telefonit; 

telegrafë [aparat]; aparate faksi portative; smartfonë që mund të vishen; radiolidhje dore për 

komunikim; kuti për mbajtjen e biperit; orë inteligjente që komunikojnë të dhëna me 

telefonat inteligjentë; aparate për komunikim video; aparate për video konferenca; aparate 

telefonike me video për dyer; aparate video interkomi; telefonat VoIP; aparate 

ndërkomunikuese; interkome; audiolibra; baza të të dhënave elektronike të regjistruara në 

media kompjuterike; publikime elektronike të regjistruara në media kompjuterike; libra të 

regjistruar në kasetë; seri regjistrimesh muzikore zanore; libra të regjistruar në disk; fontet e 

shkronjave të regjistruara në media magnetike; libra dixhitalë të shkarkueshëm nga 

interneti; kontejnerë për ruajtjen e disqeve; manuale udhëzuese në format elektronik; 

muzikë dixhitale e shkarkueshme e ofruar nga interneti; CD-ROM të regjistruar 
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paraprakisht; CD-I të para-regjistruara; video muzikore të regjistruara paraprakisht; disqe të 

regjistruara që mbajnë imazhe; kaseta me shirit të regjistruar; disqe kompakte video të para-

regjistruara; videodisqe të regjistruara paraprakisht; e-libra; publikime elektronike, të 

shkarkueshme; planifikues dhe organizatorë të printueshëm e të shkarkueshëm; video 

incizime të shkarkueshme; video incizime të shkarkueshme që përmbajnë muzikë; muzikë 

dixhitale e shkarkueshme e ofruar në MP3 nga faqet e internetit; libra elektronikë të 

shkarkueshëm; shabllone të shkarkueshme për dizajnimin e prezantimeve audiovizuale; 

imazhe holografike; libra që flasin; DVD ndërvepruese; kompakt disqe me muzikë; DVD të 

para-regjistruara me muzikë; video kaseta të regjistruara paraprakisht me muzikë; disqe 

optike me muzikë; DVD të para-regjistruara që përmbajnë lojëra; softuer multimedial i 

regjistruar në CD-ROM; regjistrime multimediale; regjistrime zanore muzikore; regjistrime 

muzikore në formë disqesh; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; video incizime muzikore; 

manuale trajnimi në formën e një programi kompjuterik; regjistrime audio vizuale; 

regjistrime audio; çelësa uebi USB; ueb-çelësa USB për lansimin automatik të URL-ve të 

uebsajteve të para-programuara; video incizime; muzikë dixhitale e shkarkueshme e ofruar 

nga një bazë të dhënash kompjuterike ose nga interneti; pajisje audio/vizuale dhe 

fotografike; aparate për shfaqje video të montuara në kokë; filtra ekrani të përshtatur për 

përdorim me televizorë; rafte të përshtatura për për të mbajtur video aparate; çanta të 

përshtatura për të mbajtur video aparate; montime në mur të përshtatura për monitorë 

televizori; sistemet autonome të drejtimit të automjeteve që kanë ekrane ndërvepruese; 

filtra kundër shkëlqimit për televizorë; aparate për përpunimin e imazheve; televizorë 

makinash; monitorë; miksera video; aparate për riprodhimin e imazheve; aparate për 

monitorim vizual; filtra ekrani për kompjuterë dhe televizorë; filtra kundër shkëlqimit për 

televizorë dhe monitorë kompjuterësh; monitorë me proporcion të gjerë aspekti; lexues 

librash elektronikë; letër elektronike (pajisje ekrani); monopodë kamerash; shenja elektrike 

ndriçuese; regjistrues televiziv; dekodera televizive; pjata marrëse televizive; marrës 

televizivë; televizione DMB (transmetim multimedial dixhital); konvertuesit e standardeve 

televizive; instalimet elektrike dhe elektronike të video vëzhgimit; panele ekrani 

elektrolumineshent; panele të ekranit lumineshent elektrik; ekrane elektronike; tabela 

elektronike të njoftimeve; ekranet e reklamave elektronike; njësi të ekranit elektronik 

vizual; tabela memo [elektronike]; panele elektronike për shfaqjen e mesazheve; tabela 

elektronike të shenjave dixhitale; ekrane elektronike numerike; ekrane elektroforetike; 

monitorë me ngjyra; video procesorë me ngjyra; aparate televizive; përmbajtje e regjistruar; 

pajisje shkencore dhe laboratorike për trajtim me energji elektrike; teknologji informative 

dhe pajisje audiovizive; magnet, magnetizues dhe demagnetizues; instrumente, indikatore 

dhe kontrollorë për matje, zbulim dhe monitorim; pajisje për navigacion, udhëzim, 

gjurmim, vënie të caqeve dhe krijimit të hartave; pajisje optike, përmirësues dhe korrigjues; 

pajisjet e sigurisë, për siguri, mbrojtjes dhe sinjalizimit; komponentë dhe pjesë të 

kompjuterit; pajisje kompjuterike në rrip dore; kuti të përshtatura për kompjutera notebook; 

serverët në re; kompjuterë; stacione pune [aparate kompjuterike]; kompjuterë për përdorim 

në menaxhimin e të dhënave; kompjuterë për përdorim me biçikleta; stacion ankorimi për 

kompjuterë; ekrane  me prekje për kompjuterë; stacione pune [kompjutera]; njësi 

programimi (kompjuter -); hardueri kompjuterik për përdorim në inxhinierinë e softuerit të 

asistuar nga kompjuteri; harduer kompjuterik për shpërndarjen e të dhënave të 

pozicionimit; harduer kompjuterik për transmetimin e të dhënave të pozicionimit; 

kompjuterë komunikimi; servera komunikimi [harduer kompjuterik]; qeska për laptopë; 
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kompjutera fletore; çanta të përshtatura për laptopë; mikroçipa [harduer kompjuterik]; kuti 

lëkure për kompjuterë tabletë; serverë kompjuterikë; mbështjellëse për kompjuterë tabletë; 

serverët e skedarëve; serverë të bazave të të dhënave kompjuterike; syze inteligjente; 

tableta dixhitale; stacione ankorimi për laptopë; stacione ankorimi për tabletë; serverë të 

postës elektronike; fletore elektronike; kuti për kompjuterë tabletë; mbajtëse për pajisje 

kompjuterike; tableta grafike; asistentë personalë dixhitalë; sisteme kompjuterike 

ndërvepruese; serverë për internet; serverë për intranet; mbështjellës shfletues për 

kompjuterë tabletë; kompjuterë tabletë; kompjuterë xhepi për mbajtjen e shënimeve; 

kompjuterë të hollë për klientë; kompjuterë që mund të vishen; kompjuterë personalë të 

dorës; aparate transmetuese dhe marrëse për transmetim radio; aparate transmetuese dhe 

marrëse për transmetim televiziv; aparate transmetuese për transmetim televiziv; pajisje për 

transmetim video; firmuer për pajisje periferike të kompjuterit; oshiloskopë; aparate 

testuese për pajisje elektronike; gjeneratorë (sinjal -); pajisje për testimin dhe kalibrimin e 

komponentëve kompjuterikë; aparate për testimin e gjysmëpërçuesve; testues të alarmit të 

tymit; aparate për testimin e rezistencës.  

10  Pajisjet për mbrojtjen e dëgjimit; mbrojtës të dëgjimit pa aftësinë për të riprodhuar ose 

transmetuar zë; tapa veshi për qëllime mjekësore; instrumente për përjashtim të tingujve për 

përdorim mjekësor; pajisje për terapi fizike; aparate për stimulim elektrik të muskujve; 

aparate për tonifikimin terapeutik të trupit; aparate për përdorim në ushtrimin e muskujve 

për përdorim mjekësor; aparate për stimulimin elektrik të grupeve të muskujve; aparat për 

stimulimin terapeutik të muskujve; aparate për stimulimin terapeutik të trupit; jastëkë 

(ngrohje -), elektrike, për qëllime mjekësore; rripa, elektrik, për qëllime mjekësore; jastëkë 

ngrohjeje elektrike për përdorim mjekësor; aparate për terapi elektrike me frekuencë të ulët; 

njësi radiatori infra të kuqe për qëllime terapeutike; vibratorë me ajër të nxehtë për qëllime 

mjekësore; aparate elektrostimuluese për përdorim në trajtimin terapeutik; aparate 

terapeutike me ajër të nxehtë; aparate për trajtimin e nxehtësisë; instrumente të terapisë me 

nxehtësi; aparate dhe instrumente mjekësore dhe veterinare; elektroda për përdorim me 

aparate mjekësore; elektroda për përdorim mjekësor; elektroda për marrjen e parametrave 

elektrofiziologjikë; elektroda për marrjen e parametrave biologjikë; burimet e fushave 

magnetike për përdorim në trajtimin mjekësor; burimet e fushave ultrainguj për përdorim 

në trajtimin mjekësor; jastëkë (ngrohje -), jo elektrike për qëllime mjekësore; jastëkë 

ngrohjeje për trajtim terapeutik; inhalatorë; instrumente lazer për përdorim mjekësor; 

byzylykë magnetikë për qëllime mjekësore; aparati i terapisë me ultratinguj.   

11  Aparate pajisjet dhe instalimet e ajrit –të kondicionuar, tharjes, ngrohjes dhe ventilimit; 

aparate të ngrohjes, prodhimit të avullit dhe zierjes, në veçanti soba, pjekje, skuqje, pjekje 

ne skarë, pjekje e thekur, shkrirjen dhe aparate të ngrophjes, ngrohës uji, ngrohës me 

imerzion, pjekës-i ngadaltë, furrë mikrovalë, prodhues vaflesh, elektrik, soba për vezë, 

fërgesë me yndyrë të tthellë, elektrikë; aparate elektrike për bërjen e çajit dhe kafes; aparate 

për kafe (të përfshira në këtë klasë); aparat për shpërndarjen e kafës; aparte për ngrirje, në 

veçanti frigorifer, në veçanti frigorifer, frizë gjoksi, cabinet frigoriferik, aparate për ftohjen 

e pijeve, firgorifer-friz, friz, makinë akulli dhe aparate; instalime të tharjes, në veçanti 

përfshirë tharëset me centrifuge, tharëse të rrobave, tharëse të duarve dhe tharëse të 

flokëve; llampa infra të kuqe, jo për përdorim medicinal; jastëka me ngrohje dhe vata jo për 

përdorim medicinal; batanije elektrike, jo për përdorim medicinal; aparate për ventilimin, 

në veçanti ventilatorët; filtra për aspiratorë; aparate për ventilim, aspiratorë për ventilim 

dhe ventilator kapuç për soba; aparate të ajrit-të kondicionuar dhe instalime për mbajtjen e 
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ajrit; lagështues; aparate për freskimin e ajrit; aparate dhe pajisje për pastrimin e ajrit; 

instalime për furnizimin me uj dhe aparate dhe instalime sanitare, ne veçanti përfshirë 

pajisjet për prodhimin e avullit, ventilimin dhe instalimet e furnizimit me uj; ngrohës të ujit, 

deponimin e ujit të ngrohtë dhe ngrohës të çastit për ujë; lavamanë kuzhine; pompa 

ngrohëse; aparate mekanike për shpërndatjen e pijeve (shpërndarës i pjeve); llampa 

elektrike; ndriçim sigurie; drita dhe reflektorë ndriçimi; aparate ndriçimi; instalime 

ndriçimi; armatura ndriçuese; poq elektrik; llambat; pajisje ndriçimi; llambat për ndriçimin 

e automjeteve; aparate dekorative të ndriçimit elektrike; dritat e kupolës për mobilje; 

ndriçim dekorativ për pemët e Krishtlindjeve; dritat pika për ndriçimin e shtëpisë; dritat e 

murit; pjesë për mallrat e lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë; aparate për 

shpërndarjen e pijeve në frigorifer (përveç shitjes); armë ngrohëse elektrike; makina për 

akull të thatë; pajisje elektrike dore për përdorim në gatimin me skarë; makina kuzhine 

(elektrike -) per gatim; aparate për shpërndarjen e aromave (jo për përdorim personal).  

12  Automjete dhe mjete transporti; mjete tokësore dhe mjete transporti; vagona të vegjël 

për transportin e fëmijëve; karroca transporti; automjete të drejtuara automatike; dron; 

automjete elektrike; automjet elektrik vetëlëvizës; automjete të përshtatura për personat me 

aftësi të kufizuara; pjesë dhe pajisje për automjete; pajisje dhe instrumente kundër vjedhjes, 

sigurisë dhe mbrojtjes për automjete; mbulesa dhe kapuç për karrige; jastëkë të përshtatur 

për përdorim në automjete; automjete; mjete motorike për pasagjerë; mjete lëvizëse; karrige 

me rrota në këmbë me energji elektrike; skuter për lëvizje; karroca për kafshë shtëpiake; 

automjete automobilistike.  

20  Mobilje dhe pjesë jo-metalike për mobilje;rafte modulare [mobilje];kuzhinë e pajisur 

me mobilje;mobilje për shtëpitë lëvizëse;ndarës të hapsirave [mobilje];kabinet kompjuteri 

[mobilje];rrethe druri [mobilje] për aparate elektronike;varëse e rrobave, mbajtës të rrobave 

[mobilje] dhe grepa për rroba;komplet pjesësh [të shitura komplet] për montimin në artikuj 

mobiljesh.  

21  Brushë dhëmbësh, elektrike; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishrave të 

dhëmbëve; aparate për pastrimin e dyllit të veshit nga filterat; inhalator për përdorim 

shtëpiak; aparat kafeje, jo-elektrik; makinë për shpërndarjen e sapunit.  

35  Shërbimet e analizës së biznesit, kërkimit dhe informacionit; analiza e përgjigjes së 

reklamave; analiza e të dhënave dhe statistikave të hulumtimit të tregut; interpretimi i të 

dhënave të hulumtimit të tregut; shërbimet e vlerësimit të tregut; analiza e reagimit të 

konsumatorit; anketat e tregut të kryera me telefon; shërbimet e analizës së tregut në lidhje 

me shitjen e mallrave; parashikimi i marketingut; shqyrtimi i tregut; hulumtimi i tregut me 

anë të një baze të dhënash kompjuterike; hulumtime dhe analiza të marketingut; hulumtimi 

i tregut në lidhje me zakonet e përdorimit të internetit; hulumtimi i tregut për përpilimin e 

informacionit për shikuesit e televizionit; shërbimet e mbledhjes së të dhënave të kërkimit 

të tregut; mbledhjen e informacionit në lidhje me hulumtimin e tregut; asistencë biznesi, 

menaxhim dhe shërbime administrative; negocimin e kontratave në lidhje me blerjen dhe 

shitjen e mallrave; shërbime telefonike për marrjen e porosive për të tjerët; shërbimet e 

promovimit të eksportit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e internetit; aranzhimi i 

abonimeve në mediat informative; aranzhimi i abonimeve në një kanal televiziv; aranzhimi 

i abonimeve në paketat e informacionit; abonim në paketat e mediave informative; 

aranzhimi i abonimeve në revista elektronike; abonim në një paketë mediatike 

informacioni; organizimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, nëpërmjet dyqaneve online; 

shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi; shërbimet e programit të besnikërisë, 
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nxitjes dhe bonusit; reklama, marketing dhe konsulencë promovuese, shërbime këshillimi 

dhe asistence; konsulencë marketingu; këshilla marketingu; shërbime këshillimore në lidhje 

me identitetin e korporatës; konsulencë direkte për marketing; konsulencë në lidhje me 

reklamat; shërbime këshilluese në lidhje me aktivitetet promovuese; shërbime konsulence 

në fushën e marketingut në internet; ofrimin e informacionit dhe konsulencës në lidhje me 

tregtinë elektronike; shërbime këshillimore në lidhje me promovimin e shitjeve; promovimi 

i shitjeve përmes programeve të besnikërisë ndaj klientit; administrimi i shitjeve dhe 

skemave nxitëse promovuese; demonstrimet e produkteve dhe shërbimet e paraqitjes së 

produkteve; shërbime ekspozimi për mallra; prezantimi i mallrave në media komunikimi, 

për qëllime të shitjes me pakicë; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; demonstrimi i 

mallrave; demonstrimi i mallrave dhe shërbimeve me mjete elektronike, edhe në dobi të të 

ashtuquajturave shërbime teleshoping dhe homeshopping; demonstrimi i mallrave për 

qëllime promovuese; panaire tregtare dhe ekspozita tregtare; shpërndarja e materialeve 

reklamuese, marketingu dhe promocionale; organizimi i ekspozitave për qëllime biznesi; 

organizimi i ekspozitave për qëllime reklamimi; shpërndarja e çështjeve reklamuese në 

internet; shpërndarja e reklamave dhe shpalljeve komerciale; shpërndarja e reklamave 

përmes internetit; shpërndarja e reklamave nëpërmjet rrjeteve të komunikimit online; 

reklamimi me porosi me postë; shpërndarja e prospekteve për qëllime reklamimi; shërbimet 

e marrëdhënieve me publikun; përditësimi i informacionit reklamues në një bazë të dhënash 

kompjuterike; përditësimi i materialit reklamues; përgatitjen e prezantimeve audio-vizuale 

për përdorim në reklama; përgatitja e materialit reklamues; nxjerrja e fletëpalosjeve 

publicitare; promovim i kompjuterizuar i biznesit; shërbimet e promovimit; marketing i 

drejtpërdrejtë; zhvillimi i koncepteve reklamuese në natyrën e fletushkave; zhvillimi i 

koncepteve reklamuese në natyrën e logove; prodhimi i materialit reklamues; përgatitja e 

teksteve publicitare tregtare; promovimin e shitjes; reklamat televizive; nxjerrja dhe 

përditësimi i teksteve reklamuese; reklamat në radio dhe televizion; shërbime reklamimi të 

ofruara nëpërmjet internetit; shërbimet e marketingut; publikimi i materialeve publicitare 

on-line; reklamimi në internet; reklamimi on-line në një rrjet kompjuterik; marketingu i 

produktit; marketing promocional; shërbime promovuese të tregtisë; dhënia me qira e 

stendave të shitjes; marrja me qira e të gjitha materialeve të prezantimit të publicitetit dhe 

marketingut; publikimi i materialeve të shtypura për qëllime reklamimi në formë 

elektronike; publikimi i materialeve të shtypura për qëllime reklamimi; reklamimi; 

shërbime reklamimi për promovimin e e-commerce; reklamimi përmes rrjeteve të telefonisë 

celulare; reklamat e revistave.  

37  Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike dhe aparateve 

telekomunikuese; ofrimin e informacionit në lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e 

makinave dhe aparateve të telekomunikacionit; shërbimet e instalimit dhe mirëmbajtjes së 

kompjuterëve; shërbimet e riparimit të kompjuterëve; instalimi i rrjeteve të komunikimeve 

elektronike; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të telekomunikacionit; instalimi dhe riparimi i 

enëve satelitore; instalimi dhe riparimi i rrjeteve të telekomunikacionit; instalimi, riparimi 

dhe mirëmbajtja e kompjuterëve dhe pajisjeve periferike kompjuterike; instalimi i pajisjeve 

të telekomunikacionit pa tela dhe i rrjeteve lokale pa tela; instalimi i lidhjes elektronike dhe 

dixhitale me një call center; instalimi i harduerit për akses në internet; instalimi i pajisjeve 

të komunikimit; instalimi i enëve satelitore; riparimi dhe mirëmbajtja e printerëve 3d; 

riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; riparimi i 

makinave dhe aparateve të telekomunikacionit; mirëmbajtja e pajisjeve të komunikimit; 
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mirëmbajtja e aparateve të telekomunikacionit; sigurimi i informacionit në lidhje me 

riparimin ose mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve të argëtimit; sigurimi i informacionit 

në lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e aparateve të ndriçimit elektrik; ofrimin e 

informacionit në lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve 

fotografike; ofrimin e informacionit në lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e pajisjeve 

elektrike të konsumatorit; shërbimet e instalimeve elektrike; informacion mbi mirëmbajtjen 

e pajisjeve matëse dhe testuese; instalimi dhe riparimi i pajisjeve elektrike; instalimi i 

sistemeve të ndriçimit dhe energjisë elektrike; instalimi i sistemeve të komunikimit me 

radio frekuencë; instalimi i radiove; instalimi i sistemeve televizive me qark të mbyllur; 

instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i aparateve të transmetimit; mirëmbajtjen, servisimin 

dhe riparimin e pajisjeve shtëpiake dhe të kuzhinës; riparimi ose mirëmbajtja e aparateve 

dhe instalimeve elektrike të gatimit; riparimi ose mirëmbajtja e makinave dhe aparateve 

elektronike; riparimi ose mirëmbajtja e makinerive dhe aparateve për argëtim; mirëmbajtja 

dhe riparimi i paneleve të ekranit elektronik; mirëmbajtjen dhe riparimin e instalimeve 

elektronike; riparimi i aparateve elektronike; riparimi i pajisjeve shtëpiake dhe të kuzhinës; 

riparimi i aparateve radiotelevizive; dhënia me qira e makinave dhe pajisjeve të pastrimit 

dhe larjes; mirëmbajtja e aparateve elektronike; sigurimi i informacionit në lidhje me 

instalimin e aparateve elektrike; ofrimi i informacionit në lidhje me riparimin ose 

mirëmbajtjen e aparateve të gatimit.  

38  Shërbimet e telekomunikacionit;sigurimi dhe dhënia me qira e objekteve dhe pajisjeve 

të telekomunikacionit;marrja me qira e pajisjeve dhe pajisjeve të telekomunikacionit që 

mundësojnë lidhjen në rrjete;marrja me qira e aparateve për transmetimin e 

imazheve;marrja me qira e aparateve dhe instrumenteve të komunikimit 

kompjuterik;dhënia me qira e aparateve dhe instrumenteve të telepërpunimit;ofrimi i 

objekteve për marrjen e radios dhe transmetimin e radios;ofrimi i objekteve të 

telekonferencave për qëllime arsimore;sigurimi i objekteve për marrjen e radios dhe 

transmetimin e radios;marrja me qira e konvertuesve të frekuencës [për përdorim në 

komunikim];marrja me qira e pajisjeve radio;marrja me qira e pajisjeve 

radiokomunikuese;dhënia me qira e radio telefonave;dhënia me qira e pajisjeve të 

komunikimit celular;dhënia me qira e kompleteve të transmetimit satelitor;marrja me qira e 

aparateve për dërgimin e mesazheve;marrja me qira e aparateve për transmetimin e 

sinjaleve audio;marrja me qira e aparateve për transmetimin e sinjaleve video;marrja me 

qira e sistemeve të komunikimit pa tela;dhënia me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit;marrja me qira e sistemeve të komunikimit;marrja me qira e aparateve 

dhe pajisjeve të komunikimit;sigurimi i pajisjeve të komunikimit nëpërmjet radios;dhënia 

me qira e aparateve të komunikimit;dhënia me qira e telefonave celularë;marrja me qira e 

antenave marrëse të transmetimit satelitor;marrja me qira e aparateve për dërgimin e 

mesazheve;marrja me qira e dekoderave të sinjalit [për përdorim në komunikime];marrja 

me qira e aparateve sinjalizuese [për përdorim në komunikim];dhënia me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit duke përfshirë telefonat dhe aparatet faksimile;ofrimi i objekteve të 

telekomunikacionit për qëllime arsimore;ofrimi i objekteve për telekonferencë;dhënia me 

qira e aparateve dhe instalimeve të telekomunikacionit;komunikim kompjuterik dhe qasjes 

në internet;qasje në përmbajtje, faqe interneti dhe portale;ofrimi i qasjes në faqet e internetit 

të muzikës dixhitale në internet;sigurimi i qasjes në të dhëna nëpërmjet internetit;sigurimi i 

qasjes së telekomunikacionit në filma dhe programe televizive të ofruara nëpërmjet një 

shërbimi video-në kërkesë;sigurimi i qasjes në forumet e internetit;ofrimi i qasjes në faqet e 
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internetit në internet ose në ndonjë rrjet tjetër komunikimi;sigurimi i qasjes në një portal për 

ndarjen e videove;ofrimi i qasjes së përdoruesit në programet kompjuterike në rrjetet e të 

dhënave;sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave në rrjetet kompjuterike;sigurimi i lidhjeve 

elektronike të videove;sigurimi i lidhjeve elektronike të zërit;sigurimi i qasjes në bazat e të 

dhënave kompjuterike online;sigurimi i qasjes në faqet në një rrjet elektronik 

informacioni;sigurimi i qasjes në blogje;sigurimi i qasjes në faqet e internetit;sigurimi i 

qasjes në faqet e internetit në internet;ofrimi i aksesit të përdoruesve në platformat në 

internet;ofrimi i qasjes së përdoruesit në portalet në internet;ofrimi i qasjes së përdoruesve 

në një rrjet global kompjuterik dhe faqet online që përmbajnë informacion mbi një gamë të 

gjerë temash;ofrimi i aksesit në platformat e tregtisë elektronike në internet;sigurimi i 

lidhjeve telekomunikuese me bazat e të dhënave;rregullimi i qasjes në bazat e të dhënave në 

internet;sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave;shërbimet e përcjelljes së ueb 

faqeve;sigurimi i informacionit në lidhje me komunikimet mediatike;informacion rreth 

telekomunikacionit;shërbime konsulence në lidhje me komunikimin e të 

dhënave;konsulencë në fushën e telekomunikacionit;sigurimi i qasjes në rrjetet e 

telekomunikacionit;ofrimi i qasjes në telekomunikacion me brez të gjerë;sigurimi i qasjes 

në rrjetet e komunikimeve elektronike dhe bazat e të dhënave elektronike;komunikimi i të 

dhënave me mjete elektronike;shërbimet e transmetimit dhe pranimit të të dhënave 

nëpërmjet mjeteve të telekomunikacionit;shërbimet e transmetimit të të dhënave përmes 

rrjeteve të telekomunikacionit;transmetimi dixhital i të dhënave;shërbimet e transmetimit 

dixhital për të dhënat audio dhe video;transmetimi dixhital i të dhënave nëpërmjet 

internetit;transmetim elektronik i imazheve (shërbime për -);pranimi i programeve 

televizive për transmetim të mëtejshëm tek abonentët;transmetimi në distancë i sinjaleve 

audio me anë të telekomunikacionit;telekomunikacioni i informacionit (përfshirë faqet e 

internetit);komunikimi me radio;shërbimet e ngarkimit të videove;transmetimi i 

informacionit me anë të komunikimit të të dhënave për të ndihmuar 

vendimmarrjen;transmetimi i informacionit me kode telematike;shërbimet e komunikimit 

ndërveprues;komunikimet nga televizioni për takime;sigurimi i komunikimeve nëpërmjet 

radios;shërbimet e komunikimit telematik;komunikimet radio;shërbimet e komunikimit për 

transmetimin e informacionit me mjete elektronike;shërbimet e komunikimit 

radiotelefonik;ofrimi i shërbimeve të komunikimit nëpërmjet përdorimit të kartave 

telefonike ose kartave të debitit;transmetimi në rrjet i tingujve, imazheve, sinjaleve dhe të 

dhënave;transmetim i sigurt i të dhënave, zërit ose imazheve;konsulencë 

telekomunikacioni;operimi i rrjeteve të telekomunikacionit me brez të gjerë;funksionimin e 

sistemeve të telekomunikacionit;shërbimet e informacionit në lidhje me rrjetet e 

komunikimit elektronik;shërbimet e dërgimit dhe marrjes së mesazheve;shërbimet e 

transmetimit të tekstit të bazuara në ekran televiziv;transmetimi i të dhënave, mesazheve 

dhe informacioneve;transmetimi i paketave të të dhënave dhe imazheve;transmetimi i 

udhërrëfyesve të programeve televizive interaktive;dërgimi i audios dhe/ose video dixhitale 

me anë të telekomunikacionit;dërgimi i mesazheve emergjente për udhëtarët [me mjete 

elektronike];komunikimi i të dhënave me anë të telekomunikacionit;transmetimi i 

informacionit përmes sistemeve të komunikimit me video;videokonferencë;transmetimi i 

videos përmes rrjeteve dixhitale.  

41  Edukimi dhe mësimdhënia; shërbime arsimore të ofruara për industrinë; shërbimet e 

trajnimit të ofruara nëpërmjet simulatorëve; trajnime në fushën e teknologjive të 

komunikimit; shërbime trajnimi në fushën e zhvillimit të softuerit kompjuterik; shërbimet 
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arsimore të ofruara nga televizioni; trajnim në përdorimin e sensorëve optikë; shërbime 

arsimore në lidhje me aplikimin e softuerit kompjuterik; shërbimet e trajnimit në lidhje me 

sistemet kompjuterike; trajnime në zhvillimin e programeve kompjuterike; shërbime 

arsimore në lidhje me teknologjinë e informacionit; shërbimet e trajnimit që kanë të bëjnë 

me përdorimin e softuerit kompjuterik; trajnime për funksionimin e sistemeve të 

kompjuterizuara; trajnime në lidhje me harduerin kompjuterik; edukim cad (dizajn me 

kompjuter); trajnime në funksionimin e qarqeve të integruara; shërbimet e trajnimit në 

lidhje me dizajnin; trajnime në funksionimin e sistemeve softuerike; trajnim në programim 

kompjuterik; ofrimi i trajnimit dhe edukimit; shërbime trajnimi në lidhje me dizajnin me 

ndihmën e kompjuterit; ofrimi i kurseve të trajnimit të vazhdueshëm; kurse trajnimi në 

planifikimin strategjik në lidhje me reklamimin, promovimin, marketingun dhe biznesin; 

kurse (trajnime-) që kanë të bëjnë me inxhinierinë; ofrimi i kurseve arsimore në lidhje me 

telekomunikacionin; kurse (trajnime-) që kanë të bëjnë me kërkimin dhe zhvillimin; 

shërbimet e trajnimit të personelit të shitjeve; shërbimet e trajnimit në lidhje me 

inxhinierinë elektrike; trajnime në funksionimin e programeve kompjuterike; organizimi 

dhe mbajtja e seminareve; organizimi dhe mbajtja e seminareve trajnuese; punëtori 

(aranzhimi dhe kryerja e -) [trajnimit]; organizimi dhe mbajtja e kolokiumeve; seminare; 

organizimi i ligjëratave; dhënia me qira e instrumenteve mësimore; materiale ose aparate 

edukative (marrje me qira e -); marrja me qira e materialeve mësimore; ofrimi i lehtësirave 

për trajnimin e aftësive për punësim.  

42  Shërbimet e dizajnimit;shërbime këshilluese në lidhje me dizajnin industrial;konsulencë 

në fushën e dizajnit teknologjik;ofrimi i informacionit në fushën e zhvillimit të 

produkteve;ofrimi i informacionit në fushën e dizajnit të produkteve;dizajnimi i 

videografikës me ndihmën e kompjuterit;shërbimet e projektimit me ndihmën e 

kompjuterit;dizajn grafik me ndihmën e kompjuterit;shërbime të projektimit inxhinierik me 

ndihmën e kompjuterit;dizajni i produktit të ri;shërbimet e projektimit për sistemet e ekranit 

për qëllime promovuese;projektimi i sistemeve të ndriçimit;dizajn broshurash;dizajnimi i 

bazave të të dhënave kompjuterike;dizajnimi i sistemit kompjuterik;dizajnimi i faqeve 

kryesore dhe faqeve të internetit;shërbimet e projektimit në lidhje me prodhimin e 

modeleve për qëllime zbavitjeje;dizajn industrial;dizajni i paketimit;studime të fizibilitetit 

të projektimit;shërbime konsulence për dizajnimin e sistemeve të informacionit;zhvillimi i 

harduerit për operatorët audio dhe video;dizajnimi i ekraneve tredimensionale;projektimi 

dhe zhvillimi i teknologjisë së re për të tjerët;dizajnimi dhe zhvillimi i produkteve 

multimediale;projektimi dhe zhvillimi i rrjeteve;dizajnimin dhe zhvillimin e faqeve të 

internetit në internet;projektimi i hapësirës së zyrës;dizajnimi i rrjetit kompjuterik për të 

tjerët;dizajnimi i veprave krijuese audio-vizuale;dizajnimi i modeleve;dizajn 

modeli;dizajnimi i telefonave celularë;projektimi i aparateve dhe pajisjeve të 

telekomunikacionit;shërbimet e projektimit në lidhje me mjetet e testimit të transmetimit të 

të dhënave;shërbimet e projektimit dhe planifikimit në lidhje me pajisjet e 

telekomunikacionit;shërbime të projektimit në lidhje me harduerin kompjuterik dhe me 

programet kompjuterike;shërbimet e projektimit në lidhje me mjetet e përpunimit të të 

dhënave;shërbimet e projektimit që kanë të bëjnë me zhvillimin e sistemeve të 

kompjuterizuara të përpunimit të informacionit;hulumtimi dhe zhvillimi i 

produktit;konsulencë profesionale në lidhje me dizajnin industrial;dizajnimi i pajisjeve 

kompjuterike;dizajn arti industrial;shërbimet e projektimit inxhinierik industrial;shërbime 

inxhinierike për projektimin e strukturave;shërbime inxhinierike dhe inxhinierike me 
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ndihmën e kompjuterit;dizajnimi dhe zhvillimi i sistemeve elektronike të sigurisë së të 

dhënave;dizajnimi i harduerit për operatorët audio dhe video;dizajnimi i harduerit për 

përpunimin e sinjalit dixhital;dizajnimi i harduerit për ruajtjen dhe rikthimin e të dhënave 

multimediale;dizajnimi i harduerit për komprimimin dhe dekompresimin e përmbajtjeve 

multimediale;dizajnimi i harduerit për konvertimin e të dhënave dhe përmbajtjes 

multimediale nga dhe në protokolle të ndryshme;dizajnimi i harduerit për përpunimin dhe 

shpërndarjen e përmbajtjeve multimediale;dizajni i faqes kryesore dhe faqes së 

internetit;dizajn inxhinierik dhe konsulencë;marrja me qira e pajisjeve të 

projektimit;zhvillimi i harduerit kompjuterik;zhvillimi, programimi dhe zbatimi i 

softuerit;zhvillimi i harduerit për përpunimin e sinjalit dixhital;zhvillimi i harduerit për 

ruajtjen dhe tërheqjen e të dhënave multimediale;zhvillimi i harduerit për kompresimin dhe 

dekompresimin e përmbajtjeve multimediale;zhvillimi i harduerit për përpunimin dhe 

shpërndarjen e përmbajtjeve multimediale;ofrimi i makinave të kërkimit për internet;marrja 

me qira e kompjuterëve dhe përditësimi i softuerit kompjuterik;menaxhimi i 

projektit;integrimi i sistemeve dhe rrjeteve kompjuterike;shërbimet e konfigurimit të rrjetit 

kompjuterik;shkrim teknik;marrja me qira dhe mirëmbajtja e programeve 

kompjuterike;shërbime inxhinierike;konsulencë për inxhinierinë e 

telekomunikacionit;shërbime konsulence në lidhje me inxhinierinë e produktit;shërbimet e 

projektimit dhe vizatimit inxhinierik me ndihmën e kompjuterit;shërbimet e inxhinierisë 

elektrike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/672 

(220) 22/04/2022 

(731) Fried Moritz Strada Frederic Chopin 

10-12, 020244 Bucharest, Romania, RO 

(740)  AGJENCIONI PER SHERBIME 

"PRISHTINA PATENT'' Rr. ILAZ 

AGUSHI NR.8, 10000 PRISHTINE 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Preparate aromatike për akullore; agjentë lidhës për akullore; akullore me 

qumësht; akullore; shufra akulloresh; kone akulloresh; ëmbëlsira me akullore; deserte me 

akullore; pluhur akullore; produktet akulloresh; sanduiçe me akullore; shufra me shkop 

akulloreje; imitim akullore; përzierje për përgatitjen e akullores; akullore jo qumështore; 

pluhurat për akullore; pluhur për përgatitjen e akullores; salca për akullore; produkte të 

akullores me bazë soje; akullore me bazë jogurti (mbizotëron akullorja); akullore me fruta; 

fruta të veshura me çokollatë; meze me çokollatë që përmbajnë fruta; mezi me çokollatë që 

përmbajnë fruta dhe arra; aromatizues ushqimor të bërë nga frutat (te ndryshem nga  vajrat 

esencialë); deserte me fruta të ngrira; ëmbëlsira frutash; pure frutash (coulis) (salca); meze i 
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tortë me fruta; pika frutash (ëmbëlsira); miell frutash; akuj frutash; xhele frutash 

(embëlsira); sheqer frutash; ëmbëlsira me fruta të pjekura; xhele (ëmbëlsirë me shije 

frutash).  

43  Shërbime salonesh për akullore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/673 

(220) 26/04/2022 

(731) SAMSUNG ELEKTRONICS 

CO.,LTD. 129,SAMSUNG -RO, 

YEONGTONG-GU,SUWON-SI, 

GYEONGGI-DO, 16677,REPUBLIC OF 

KOREA, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005) - 

Z.J."EAMA"  Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  Metal Cooling 

 

 
     

 

(511) 11  Kondicinerët e ajrit;sterilizues ajri;llambat me dioda drite (LED);furra me 

mikrovalë;tabelat e rangut të gazit;stufa me gaz;ngrohëse uji me gaz;paketa ngrohëse; kuti 

akull (perveç portative0; llambat;radiotorë(elektrikë),pajisjet dhe instalimet e 

ventilimit;bidet (aparatet automatike higjenike personale pas perdorimit të tualetit);furra 

gatimi me gaz (per qellime shtëpiake);dehumidifiues (për qellime shtepiake); tharrese 

rrobaash( elektrike); frigorifer♪7 elektrikë për fermentimin dhe ruajtin e Kimchi; frigoriferë 

e elektrikë; bodrum elektrik i verës;vargjet e induksionit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/674 

(220) 26/04/2022 

(731) EUROPA CAFFE SH.P.K 

Rr. Ulpiana C-15-1-P ,Prishtine, KS 

(591) E KUQE, E BARDHE 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Sherbime bar kafe  
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(210) KS/M/ 2022/676 

(220) 26/04/2022 

(731) EXTE GmbH Wasserfuhr 4,51688 

Wipperfurth,Gjermani, DE 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)  Neo XT 

 

 
     

 

(511) 6  Roleta te jashtme (roll shutters) manuale ose me motor,të bëra tërësisht ose 

kryesisht prej metali;Kuti grilash, të bëra tërësisht ose kryesisht prej metali;Profilet e 

grilave dhe shiritat e grilave,tërësisht ose kryesisht prej metali,secila me dhe pa rrjetë 

mbrojtëse nga insektet,Rrjetë për mbrojtjenga insektet, tërësisht ose kryesisht prej 

metali;Profilet dhe formacionet per qellime ndertimi ose per porodhimin e materialeve te 

ndertimit , në çdo rast tërësisht ose kryeisht prej metali;Binarët/shinat(plaster rails),tërësisht 

ose kryesisht prej metali;Pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e lartëpërmendura , të 

përfshira në këtë klasë.  

17  Artikuj dhe materiale izoluese dhe penguese;;Barriera për mbrojtjen nga ë 

zëri;materiale izluese të bëra nga plastika e zgjeruar;  

19  Roleta të jashtme (roll shutter) manuale ose me motor ; tërësisht ose kryesisht jo prej 

metali;Profilet e grilave dhe shiritat e grilave,tërësisht ose kryesisht jo prej metali, në çdo 

rast me dhe pa rrjetë mbrojtëse nga insektet;Rrjetë per mbrojtje nga insektet,tërësisht ose 

kryeisht jo prej metali;Profilet dhe formacionet për qellime ndertimi ose per prodhimin e 

materialeve të ndërtimit,në çdo rast tërësisht ose kryesisht jo prej metali;Binarët/shinat 

(plaster rails),tërësisht ose kryesisht jo prej metali;Pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

lartëpërmendura,të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/677 

(220) 26/04/2022 

(731) EXTE GmbH Wasserfuhr 4, 51688 

Wipperfurth, Gjermani, DE 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)  Expert XT 

 

 
     

 

(511) 6  Roleta te jashtme ( roll shutters) manuale ose me motor, te bera teresisht ose 

kryesisht prej metali; Kuti grilash, te bera teresisht ose kryesisht prej metali; Profilet e 

grilave dhe shiritat e grilave, teresisht ose kryesisht prej metali, secilia me dhe pa rrjete 

mbrojtese nga insektet; Rrjete per mbrojtje nga insektet, teresisht ose kryesisht prej metali; 

Profilet dhe formacionet per qellime ndertimi ose per prodhimin e materialeve te ndertimit, 

ne cdo rat teresisht ose kryesisht prej metale; Pjese dhe aksesore per te gjitha mallrat e 

lartpermendura te perfshira ne kete klase;  

17  Artikuj dhe materiale izoluese dhe penguese; Barriera per mbrojtjen nga zeri; materiale 

izoluese te bera nga plastike e zgjeruar  

19  Roleta te jashtme ( roll shutters) manuale ose me motor, teresisht ose kryesisht jo prej 

metali; Kuti grilash, teresisht ose kryesisht jo prej metali; Profilet e grilave dhe shiritat e 
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grilave, teresisht ose kryesisht jo prej metali, ne cdo rast me dhe pa rrjete mbrojtese nga 

insektet; Rrjete per mbrojtje nga insektet, tereisht ose kryesisht jo prej metali; Profilet dhe 

formacionet per qellime ndertimi ose per prodhimin e materialeve te ndertimit, ne cdo rast 

teresisht ose kryesisht jo prej metali; Binaret/ shinat (plaster rails), teresisht ose kryesisht jo 

prej metali; Pjese dhe aksesore per te gjitha mallrat e lartepermendura, te perfshira ne kete 

klase.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/678 

(220) 26/04/2022 

(731) EXTE GmbH Wasserfuhr 4,51688 

Wipperfurth,Gjermani, DE 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  Elite XT 

 

 
     

 

(511) 6  Roleta te jashtme ( roll shutters) manuale ose me motor, të bëra tërësisht ose 

kryesisht prej metali;kuti grilash, të bëra tërësisht ose kryesisht prej metali; Profilet e 

grilave dhe shiritat e grilave , tërësisht ose kryesht prej metali:Profilet e grilave dhe shiritat 

e grilave, tërësisht prej metali,secili me dhe pa rrjetë mbrojtese nga insektet; Rrjetë per 

mbrojtje nga insektet , teresisht ose kryesisht prej metali;Roleta te brendshme horizontale 

dhe vertikale;teresisht ose kryeshit prej metali;Profilet dhe formacionet per qellime ose 

kryesisht prej metali;Binarët/shinat (plaster rails), teresisht ose kryesisht prej metali;Pjes♪7 

dhe aksesorë per të gjitha mallrat e lartepermendura, të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/679 

(220) 26/04/2022 

(731) IPKO Telecommunications L.L.C. 

Rruga Zija Shemsiu Nr. 34  

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Dastid Pallaska Pallaska &Associates 

L.L.C Rruga Ali Pashë Tepelena, Ivy 

Residence nr.12 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe 

arsimuese; aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo 
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reproduktim të zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe 

kompakte, DVD dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me 

monedha; regjistratorë parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, 

kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil).  

35  Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

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

38  Komunikime përmes rrjeteve fibër-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë.  

41  Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).  

42  Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë), 

Hotele, Motele. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/680 

(220) 26/04/2022 

(731) IPKO Telecommunications L.L.C. 

Rruga Zija Shemsiu Nr. 34  

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Dastid Pallaska Pallaska &Associates 

L.L.C Rruga Ali Pashë Tepelena, Ivy 

Residence nr.12 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe 

arsimuese; aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo 

reproduktim të zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe 

kompakte, DVD dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me 

monedha; regjistratorë parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, 

kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil).  

35  Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 
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demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

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

38  Komunikime përmes rrjeteve fibër-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë.  

41  Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42  Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.   

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë), 

Hotele, Motele.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/681 

(220) 26/04/2022 

(731) IPKO Telecommunications L.L.C. 

Rruga Zija Shemsiu Nr. 34  

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Dastid Pallaska Pallaska &Associates 

L.L.C Rruga Ali Pashë Tepelena, Ivy 

Residence nr.12 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe 

arsimuese; aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo 

reproduktim të zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe 

kompakte, DVD dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me 

monedha; regjistratorë parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, 

kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil).  

35  Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

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

38  Komunikime përmes rrjeteve fibër-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë.  
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41  Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42  Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.   

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë), 

Hotele, Motele.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/682 

(220) 26/04/2022 

(300) 224846743  22/02/2022  FR 

(731) LA POSTE 9 RUE DU COLONEL 

PIERRE AVIA 75015 PARIS, FR 

(591) E hirit, e kuqe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softuere ; aplikacione celulare; aplikacione të shkarkueshme; softuer dhe 

aplikacione për përdorim me pajisje celulare; platforma softuerike kompjuterike; softuer 

për përcjelljen e ruajtjes, paketimit, transportit, dërgesës, transportit dhe shitjes së mallrave 

dhe parcelave; aparate për ruajtjen e të dhënave; media për ruajtjen e të dhënave; aparate 

për përpunimin e të dhënave; pajisje për marrjen e të dhënave; softuer për menaxhimin e të 

dhënave; softuer për përpunimin e të dhënave.  

16  Etiketa ngjitëse; etiketa prej kartuçi ose letre; zarfe-pliko dhe pako të vulosura; zarfe 

prej letre, kartuçi ose plastike për paketim dhe ambalazhim; qese [zarfe, thasë] prej letre ose 

plastike, për paketim dhe mbështjellje; karton dhe letër për paketim dhe ambalazhim; 

Mbulesa plastike; Materialet e paketimit [mbushje me tegela] prej letre ose kartuçi; Fletë të 

rigjeneruara nga viskozë dhe celulozë për mbështjellje; pako me flluska plastike për 

mbështjellje ose paketim; kuti paketimi prej kartuçi.; kuti paketimi prej letre; kuti kartuçi 

për dërgimin (shpërndarjën) e mallërave.  

35  Shërbime këshilluese për biznesin në lidhje me dorëzimin e pakove; shërbime të 

kompjuterizuara të menaxhimit të skedarëve në lidhje me dorëzimin e pakove; agjencitë e 

informacionit komercial në fushën e dorëzimit të pakove; konsulencë marketingu; 

shërbimet e menaxhimit të bazës së të dhënave; arkivimi i shërbimeve në bazën e të 

dhënave të adresave; shërbimet e përpunimit të të dhënave elektronike; shërbimet e 

gjurmimit të adresave dhe të të dhënave; përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; shitje me shumicë, gjysmë me shumicë dhe pakicë, shërbime të 

drejtpërdrejta, me postë ose online, të produkteve ushqimore, pijeve, kozmetikës, 

parfumeve, produkteve të higjienës së trupit, produkteve të kopshtarisë, produkteve të 

pastrimit dhe ndërtimit për amvisëri; shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave 

dhe shërbimeve për biznese apo individë të tjerë]; prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime shitjeje.  

36  Shërbimet financiare; shërbimet e transaksioneve financiare online; përpunimi i 
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transaksioneve të pagesave; transaksionet elektronike me kartë krediti me anë të një rrjeti 

kompjuterik global; shërbimet e pagesave të tregtisë elektronike; shërbimet e sigurimit për 

mallra.  

39  Dhënia me qera e njësive të magazinimit ; Dhënia me qera e Kontejnerëve ; dhënia me 

qira e kontejnerëve transportues izotermikë për transportin e mallrave, duke përfshirë 

ushqime dhe produkte farmaceutike në temperaturën e dhomës, në frigorifer dhe të ngrirë; 

shërbimet e transportit; Transport mallrash dhe pakove me rrugë ajrore, hekurudhore, lumi, 

detare dhe rrugore; shërbimet e transportit të mallrave; magazinimi, paketimi, ambalazhimi, 

grumbullimi, ngarkimi, transportimi, pajisja, shkarkimi dhe shpërndarja e produkteve, 

pakove, ngarkesave dhe mallrave, duke përfshirë ushqimet dhe produktet farmaceutike, në 

temperatura të drejtuara ose të kontrolluara ose temperatura të ambientit; grumbullimi i 

letrave, dokumenteve, pakove dhe mallrave; shpërndarja e postës, gazetave, pakove, 

mallrave; shërbime logjistike që përbëhen nga transporti dhe magazinimi i mallrave. ; 

shërbime logjistike për grumbullim, transport, magazinim dhe dorëzim; informacion dhe 

këshilla në lidhje me grumbullimin, transportin, ruajtjen dhe dorëzimin; përgaditja dhe 

dorëzimi i mallrave me porosi me postë; shërbime korriere [mesazhe dhe mallra]; gjurmimi 

i dërgesave me përcaktim elektronik të vendndodhjes së mallit dhe mallrave, në veçanti 

pako, paketa; shërbime të kompjuterizuara të gjurmimit dhe gjurmimi për paketat në tranzit 

[Informacion transporti] ; gjetjen dhe gjurmimin e ngarkesave për qëllime transporti; 

dhënia e informacionit për gjetjen e sendeve në tranzit; frankimi i mallrave, në veçanti 

paketave dhe pakove; sherbime korriere ; ndërmjetësimi i transportit; ndërmjetësimi i 

mallrave; shërbimi i dorëzimit të pakove brenda një rrjeti shitës me pakicë 

42  Zhvillimi dhe menaxhimi i faqeve të internetit dhe platformave softuerike 

kompjuterike; zhvillimi i softuerit për portalet logjistike, për menaxhimin e zinxhirit të 

furnizimit dhe për portalet e e-commerce; platforma si shërbim [PaaS].; ofrimi i 

platformave të tregtisë elektronike; shërbimet e zhvillimit të bazës së të dhënave; shërbimet 

e konvertimit të të dhënave; monitorimin e të dhënave, sinjaleve dhe informacionit 

nëpërmjet rrjeteve telematike, përmes kompjuterëve ose aparateve dhe pajisjeve të 

telekomunikacionit; kriptimin e dokumenteve dhe të dhënave për qëllime sigurie; shërbimet 

e kërkimit dhe zhvillimit në fushën e grumbullimit, transportit dhe dorëzimit të pakove dhe 

dokumenteve; kontrolli i cilësisë; auditimi mjedisor; informacion në lidhje me çështjet e 

mjedisit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/683 

(220) 26/04/2022 

(731) YANMAR TURKEY MAKINE A.S 

Cinarli Mah. Fatih Cad. No: 16/18 Ater 

Tower K:10 D:21 Konak Izmir , TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511)  
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7  Makina, vegla makinerish dhe robotë industrialë për përpunimin dhe formësimin e drurit, 

metaleve, qelqit, plastikës dhe mineraleve, printera 3D. Makina ndërtimi dhe mekanizma 

robotikë (makina) për përdorim në ndërtimtari buldozerë, Gërmuesi (makina), ekskavatorë, 

makina për ndërtimin e rrugëve dhe shtrimin(asfaltimin) e rrugëve, makineri shpuese, 

makineri shpuese guri, makineri pastrimi rruge. Makina ngritëse, ngarkuese dhe 

transmetuese dhe mekanizma (makina) robotike për qëllime ngritjeje, ngarkimi dhe 

transmetimi: ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vinça. Makina dhe mekanizma robotikë 

(makina) për përdorim në bujqësi dhe mbarështim të kafshëve, makina dhe mekanizma 

robotikë (makina) për përpunimin e drithërave, frutave, perimeve dhe ushqimit; makina për 

përgatitjen dhe përpunimin e pijeve. Motorë dhe automjete motorike, të ndryshëm nga 

automjetet tokësore, pjesët dhe pajisjet për to: kontrolle hidraulike dhe pneumatike për 

motorë dhe automjete  motorike, frena të ndryshme nga ato për automjete, shtroja frenash 

për motorë, bosht me gunga, kuti ingranazhesh ( ndryshues shpejtesish), përveç për 

automjetet tokësore, kuti ingranazhesh, cilindra për motorë , pistona për motorë, turbina, jo 

për automjete tokësore, filtra për motorë dhe automjete motorike, filtra vaji, ajri dhe 

karburanti për motorët e automjeteve tokësore, shkarkimet për motorët e automjeteve 

tokësore, kolektorët e shkarkimit për motorët e automjeteve tokësore, cilindrat e motorit për 

automjetet tokësore, cilindri i motorit, koka te cilindrit për automjetet tokësore, pistonët për 

motorët e automjeteve tokësore, karburatorët për automjetet tokësore, aparatet e 

konvertimit të karburantit për motorët e automjeteve tokësore, injektorët për motorët e 

automjeteve tokësore, kursuesit e karburantit për motorët e automjeteve tokësore, pompat 

për motorët e automjeteve tokësore, valvulat për motorët e automjeteve tokësore, startues 

motori  për automjete tokësore, dinamo për motorë të automjete tokësore, kandele për 

motorë automjetesh tokësore. Kushineta (pjesë makinerish), kushineta me rul ose topth. 

Makina për montimin dhe demontimin e gomave. Alternatorë, gjeneratorë të rrymës, 

gjeneratorë elektrikë, gjeneratorë të rrymës që funksionojnë me energji diellore. Makina për 

lyerje, pistoleta automatike spërkatës për ngjyrë, makineri dhe armë elektrike, hidraulike 

dhe pneumatike, dispenzues elektrik ngjitës (makineri), pistoleta elektrike për makina 

spërkatës me gaz ose lëng të ngjeshur, shpuese dore elektrike, sharra dore elektrike, makina 

elektrike per sharra shpuese, spirale makinash, makina me ajër të kompresuar, kompresorë 

(makinat), instalimet e larjes së automjeteve, mekanizmat (makinat) robotike me funksionet 

e lartpërmendura. Aparate elektrike dhe gazi për saldim, aparate saldimi me hark elektrik, 

aparate saldimi elektrike, aparate për prerje me hark elektrik, elektroda për makina saldimi, 

robotë (makina) industriale me funksionet e sipërpërmendura. Makina printimi. Makina 

ambalazhimi, makina për mbushëje, mbyllëse dhe vulosëse, etiketuese (makina), makina 

klasifikuese, robotë (makina) industriale me funksionet e lartpërmendura, makina elektrike 

paketuese për mbylljen dhe mbylljen e plastikës. Makina për përpunimin e tekstilit, makina 

qepëse, robotë (makina) industriale me funksionet e lartpërmendura. Pompa të tjera përveç 

pjesëve të makinerive ose motorëve, pompat e shpërndarjes së karburantit për stacionet e 

shërbimit, pompat e karburantit vetërregullues. Makinat elektrike të kuzhinës për 

copëtimin, bluarjen, grimcimin, përzierjen dhe grirjen e produkteve ushqimore, makina 

larëse, lavatriçe larëse, pjatalarëse, tharëse centrifuguese (të pa ngrohura), makina elektrike 

pastrimi për pastrimin e dyshemeve, qilimave ose dyshemeve, fshesat me korrent dhe pjesët 

e tyre. Makina automatike shitëse. Makina galvanizuese dhe elektrizuese. Hapës dhe 

mbyllës elektrik të dyerve. Guarnicione(mbyllese)  për motorë dhe automjete motorike. 
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8  Pirunë, lugë, thika dhe prerëse jo elektrike, prerëse, qëruese për përdorim në kuzhinë, 

duke përfshirë ato të bëra nga metale të çmuara. Doreza dhe tehet anësore (armët). Veglat 

dhe aparatet e përfshira në këtë klasë për përdorim personal për kujdesin e bukurisë: vegla 

dhe aparate të përfshira në këtë klasë për rruajtje, epilim, manikyr dhe pedikyr, pajisje 

elektrike dore për drejtimin dhe rregullimin (kaçurela) e flokëve, gërshërë. Vegla dore [jo 

elektrike]  të përfshira në këtë klasë për riparimin e makinerive, aparateve dhe automjeteve 

dhe për përdorim në ndërtimtari, bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, asnjëra prej tyre nuk janë 

vegla elektrike. Hekura elektrike ose jo elektrike; hekurat me avull. Doreza për vegla dore 

që operohen me dorë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/684 

(220) 26/04/2022 

(731) COPACOL-COOPERATIVA  

AGROINDUSTRIAL CONSOLATA 

Rua Desembargador Munhoz  

de Mello, 176 – Sala, Centro  

Cafelândia - PR, 85415-000, Brasil, BR 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Açuga, jo e gjallë; gjalpë; krustace, jo të gjallë; fileto peshku; Mish; peshk, jo i 

gjallë; butak, jo të gjallë; ton, jo i gjallë; shpendë, jo të gjalla; ushqime me bazë peshku; 

karkaleca, jo të gjalla; peshk, i konservuar / peshk, i konservuar; peshk i kripur. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/685 

(220) 27/04/2022 

(731) Green Med LLC Ulpiana u1, hyrja 6 

numer 4, 10.000 Prishtine 

Republika e Kosoves, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte kozmetike, kryesisht produkte kozmetike per buze  

5  Mbushes dermal i injektueshem, mbushes per buzë  

44  Sherbime estetike, sherbimet estetike per mbushje te buzeve dhe mirembajtjen e 

mbushjes  
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(210) KS/M/ 2022/686 

(220) 27/04/2022 

(731) TERREAL HOLDING 

13  RUE PAGES 92150 SURESNES, 

FRANCE, FR 

(740)  SDP KOSOVE LLC Nora Makolli 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine 
 

(540)  TALEA 

 

 
     

 

(511) 19  Materiale, jo prej metali, per ndertesa dhe ndertim; materiale pe çati, 

konstruksione ndertimi, veshje dhe mbulesa muri per terrakota, betoni, çimento, asfalti, 

materiale te perbera ose sintetike, te perforcuara ose jo me fibra; tuba te ngurte, jo prej 

metali,. per ndertim; katran dhe bitum; ndertesa te transportueshme, jo prej metali; 

monumte, jo prej metali; tulla; arkitrare. jo prej metali; parvaze, jo prej metali; pllaka, jo 

prej metali, per ndertim; ulluqe dhe ulluqe te çatisë, jo prej metali; grila jo prej metali; 

oxhaqe, jo prej metali; kapake per oxhak, jo prej metali; trare ekulibri jo prej metali; trare jo 

prej metali; kornize armature, jo prej metali, per mdertim; korniza jo prej metali; nen 

ekrane te çatise jo prej metali; çati jo prej metali qe perfshin qeliza fotoboltaike, tjegulla 

çatie, jo prej metali. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/687 

(220) 27/04/2022 

(731) WPP Luxembourg Gamma Sarl 

124 Boulevard de la Petrusse 

Luxembourg L-2330, LU 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  MINDSHARE 

 

 
     

 

(511) 35  Sherbime reklamimi; sherbime promovuese; sherbimet e marketingut; sherbime 

publicitare; sherbimet e marredhenieve me publikun; sherbimet e kerkimit dhe konsultimit 

ne media; sherbimet e blerjes se mediave; planifikimi, blerja dhe negocimi i hapesires dhe 

kohes se reklamimit dhe medias; sherbimet e menaxhimit te biznesit; sherbimet e strategjise 

se mediave sociale; kerkime biznesi, planifikim strategjik, sherbime keshilluese dhe 

keshilluese per te tjeret ne fushen e reklamimit, marketingut, komunikimit, mediave 

sociale, promovimeve dhe marredhenieve me publikun; sherbimet e krijimit, pozicionimit 

dhe strategjise se brendit; sherbimet e konsulences ne lidhje me strategjite e brendit, 

menaxhimin e brendit, menaxhimin e marredhenieve me klientet,marketingun dhe 

targetimin e konsumatorev; prodhimi i materieve reklamuese dhe reklamave; krijimi i 

fushatave reklamuese; sherbimet e promovimit te shitjeve, perkatesisht promovimi i 

mallrave dhe sherbimeve te industrive te ndryshme permes shperndarjes se materialeve 

promovuese dhe duke dhene keshilla per promovimin e shitjeve; sherbimet e menaxhimit te 

marredhenieve me klientet; perpilimi i reklamave per perdorim si ueb faqe ne nje rrjet 

global kompjuterik; ofrimi i sherbimeve mediatike ne fushen e reklami it dhe marketingut 

nje-per nje, perkatesisht planifikimi dhe blerja e kohes dhe hapesires mediatike per 

reklamimin e marketingut te drejteperdrejte; sherbimet e reklamimit dhe marketingut 
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dixhital dhe online; sherbimet e marketingut interaktiv; sherbimet e reklamimit dhe 

marketingut te ofruara me ane te metodave te terthorta te komunikimit te marketingut, 

perkatesisht mediave sociale, marketingut me pyetje, marketingut ne internet, marketingut 

celular, blogjeve dhe formave te tjera te kanaleve te komunikimit pasiv, te ndashem ose 

viral; promovimi i mallrave dhe sherbimeve permes sponzorizimit; organizimi i fushatave 

promovuese dhe sherbimeve te konsulences perkatese; marketing eventesh; promovimi i 

shorteve te çmimeve, garave dhe stimujve te klienteve; organzimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare per qellime komerciale dhe reklamuese; hulumtimi i tregut dhe analiza e 

tregut; sherbimet e analizes se te dhenave te biznesit; sherbimet e sondazhit; analiza dhe 

studim i informacionit te mbledhur mbi opinionet dhe sjelljen e konsumatoreve nepermjet 

hulumtimit te tregut dhe studimeve te reklamave; studimet marketingu; sherbimet e 

analizes se trendit; analiza dhe perpilim statistikor; perpunimin e te dhenave; segmentimi 

dhe profilizimi i te dhenavre te tregut; perpilimi i informacionit ne bazat e te 

dhenave;perpilimit i informacionit ne bazat e te dhenave; menaxhimi i bazave te te 

dhenave; ofrimin e informacionit, keshillimit dhe konsulences ne lidhje me sa me siper; 

ofrimi i sherbimeve te siperpermendura on-line nga nje baze te dhenash kompjuterike ose 

nje rrjet kompjuterik global  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/688 

(220) 27/04/2022 

(731) Wienerberger AG  

Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Austria, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  KONTINENTAL 

 

 
     

 

(511) 19  Tjegulla catie,jo nga metali.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/689 

(220) 27/04/2022 

(731) Wienerberger AG 

Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Austria, AT 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  KONTI 

 

 
     

 

(511) 19  Tjegulla catie, jo nga metali  
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(210) KS/M/ 2022/690 

(220) 27/04/2022 

(731) Kia Corporation 12,Heolleung-

ro,Seocho-gu,Seoul,06797, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)  SELTOS 

 

 
     

 

(511) 12  Automobilë;makina(vetura) sportive;kombibuza(automjete);kamionë;autobusë 

me motor;mjetet vetë-lëvizëse elektrike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/691 

(220) 27/04/2022 

(731) SHENZHEN ZHONGFUNENG 

ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD  

4/F, 1/F, NO.9 Zhangbei Avenue, Zhangbei 

Village, Ailian Community, Longcheng 

Street, Longgang District, Shenzhen, 

Guangdong, CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Drita ndezëse [sinjale ndriçuese]; Kuti të lehta; qarqe elektronike; Qarqe të 

integruara; pllaka qarku; gjysmëpërçues; adaptorë elektrikë; Helmeta mbrojtëse; Karikues 

baterish; bateri për pishtarë elektrikë; karikues baterish; kabllot USB; karikues portativ me 

energji elektrike.  

11  Dritat e kërkimit; Drita zhytjeje; pishtarë elektrikë për ndriçim; pishtarë elektrikë; 

pishtarë të kokës; Llambat e sigurisë LED; llamba sigurie për përdorim nën tokë; Llambat e 

rrugës; instalime ndriçimi me diodë që lëshojnë dritë [LED]; Dritat e biçikletave.  

35  Shërbimet e ekspozimit të produkteve; Reklamimi online nëpërmjet një rrjeti 

komunikimi kompjuterik; përpilimi, prodhimi dhe shpërndarja e materieve reklamuese; 

Demonstrimi i mallrave; Shërbime faqosjeje për qëllime reklamimi; Reklamim; reklama në 

natyrë; ofrimi i informacionit të biznesit; Shërbime agjencish import-eksporti; Marketingu; 

Menaxhimi i kompjuterizuar i skedarëve; përditësimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave në 

bazat e të dhënave kompjuterike; Kërkimi i sponsorizimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/692 

(220) 27/04/2022 

(731) HTC INVESTMENTS a.s. 

Lamacska cesta 3/B Bratislava SK-841 04, 

SK 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

(540)  ZETOR 
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32, 20000 Prizren 
 

(511) 12  Automjete për perdorim në tokë; Traktorë dhe pjesë strukturore të tyre,pjesë për 

traktorë,përkatësisyt - trupi i makinës,kapuçët,dyert,kushinetat,plumbat,rripat,shiritat e 

tërheqjes,fshirëset,timoni,amortizatorët,mbrojtëset e baltës,parakolpët,panelet e 

instrumenteve,goditjet e rimorkios,motorët,transimisonet,korniza dhe 

superstruktura,shasia,boshtet,frenat,tufat,dritaret,lidhjet e drejtimit,sistemet e 

karburantit,matësat,dritat,silenciatorët,sustat për automjete,ngritje e fuqisë,aiatemet e 

ftohjes,sediljet,tapiceri dhe mbulesat e sediljeve,motorët,alternatorët,amplifikatorë çift 

rrotullues,të ndryshëm,turbombushës, pompa uji,rrota,shpërndarës,rreth,pompa 

hidraulike,pompa për drejtimin elektrik dhe pompa vaji.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/693 

(220) 28/04/2022 

(731) Fifth Generation,Inc. 12101 Moore 

Road Austin,Texas 78719, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  TITO'S 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoholike perpos birres.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/694 

(220) 28/04/2022 

(731) OKUYUCULAR GIDA KOZMETİK 

TURİZM TİCARET VE SANAYİ 

LİMİTED ŞİRKETİ SULTAN ORHAN 

MAH.1181/1 SOKAK NO:5 

GEBZE/KOCAELİ Gebze Kocaeli, 

TÜRKİYE, TR 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3   Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; preparatet për higjienën e gojës jo 

mjekuese; parfumeri, vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; 

preparate për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes.  
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(210) KS/M/ 2022/695 

(220) 28/04/2022 

(731) HEMNA GROUP SH.P.K. 

Rr.Tirana,pn,Prizren Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)  BIENERBE 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe te veterinarise;preparate te sanitarise dhe per qellime 

mjekesore;substanca dietike te pershtatura per perdorim mjekesor,ushqim per 

foshnje;emplaster;material per lidhje;materialet per mbushjen e dhembeve;dylli 

dentare;dezinfektuesit;preparatet per shakterrimin e paraziteve;fungicidet;herbicidet.  

35  Sherbime shitjeje me shumice dhe pakice te produkteve si: aparatura dhe materiale 

dentare,produkte mjekesore dhe farmaceutike,ilaqe,produkte kozmetike,preparate sanitare 

per qellime mjekesore,ushqime dietike dhe substanca te pershtatshme per perdorim 

mjekesor dhe veterinar,ushqime per foshnja,dieta plotesuse per njerezit dhe 

kafshet,organizimi i ekspozitave per qellime komerciale ose reklamuese ;marketing; 

demonstrimi i mallrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/697 

(220) 29/04/2022 

(300) 40-2021-0232780  16/11/2021  KR 

(731) celltrion, inc. 23,Academy-ro,Yeonsu-

gu,Incheon, KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  Omzanclo 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike per organet e frymemarrjes;medikamente alergjie;agjen 

imunizues;imunosupresant;preparate farmaceutike per trajtimin e astmes;preparate 

farmaceutike per trajtimin e urtikarise kronike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/698 

(220) 29/04/2022 

(300) 40-2021-0232781  16/11/2021  KR 

(731) CELLTRION, INC. 23, Acedemy-ro, 

Yeonsu-gu,Incheon, KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  Omlyclo 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike per organet e frymemarrjes;medikamente alergjie;agjent 

imunizuese;imunosupresant;preparate farmacetuike per trjatimin e astmes;preparate 

farmaceutike per trajtimin e urtikarise kronike.  
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