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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(210) KS/M/ 2019/1686 

(220) 18/12/2019 

(300) 2019/62042; 2019-GE-281004  

01/07/2019  TR 

(731) Gültekin Selçuk                                                                                                             

Çaybaşı Mah. 1357 Sok. Palm Sitesi N:16 

D:2 Muratpaşa, Antalya, TR 

(591) E kalter, dhe e gjelbër 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate per zbardhim dhe pastrim, detergjent perveç atyre qe perdoren ne 

veprimtarine prodhuese dhe per qellime mjekesore, zbardhues lavanderi, zbutes pelhure per 

perdorim lavanderi, heqes te njollave, pastrues te enelareses; Parfumeri; kozmetike pa 

medikamente; parfume; deodorante per perdorim personal dhe kafsheve; Sapun; Pergatitjet 

e kujdesit dentar: pastat e dhembeve, lustrimet e protezave, pergatitjet per zbardhjen e 

dhembeve, larjet e gojes, jo per qellime mjekesore; Preparate gerryese; lecke zmerile; 

zumpara; gur shtufi; pasta gerryese; Preparate per lustrim per lekure, vinyl, metal dhe dru, 

lustrim dhe krem per lekure, vinyl, metal dhe dru, dylli per lustrim  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare per qellime mjekesore; pergatitjet kimike per 

qellime mjekesore dhe veterinare, reagente kimike per qellime farmaceutike dhe veterinare; 

kozmetike te mjekuar; Shtesa dietike per qellime farmaceutike dhe veterinare; shtesa 

dietike; shtesa ushqimore; pergatitjet mjekesore per qellime te hollimit; ushqim per bebe; 

barishte dhe pije bimore te pershtatura per qellime medicinale; Pergatitjet dhe artikujt e 

dhembeve: materiali per mbushjen e dhembeve, materiali per pershtypjen e dhembeve, 

ngjitesit e dhembeve dhe materiali per riparimin e dhembeve; Preparate sanitare per 

perdorim mjekesor; pads higjenike; tampona higjienike; Llaçe; materiale per veshjet; 

pelena te bera prej letre dhe tekstile per bebe, te rritur dhe kafshe shtepiake; Pergatitjet per 

shkaterrimin e parregullt; herbicide, fungicide, pergatitje per shkaterrimin e brejtesve; 

Deodorantet, perveç per qeniet njerezore ose per kafshet; pergatitjet per pastrimin e ajrit; 

pergatitjet per deodorizimin e ajrit; Dezinfektues; antiseptik; pastrues per qellime 

mjekesore; sapunet mjekues; sapunet dezinfektues; locione antibakteriale te duarve  

30  Kafe, kakao; pije me baze kafeje ose kakaoje, pije me baze çokollate; Makarona, 

brumera te mbushur, pete; Pasta dhe produkte buke bazuar ne miell; embelsira te bazuara 

ne miell dhe çokollate; buke, simit [bagele turke ne forme unaze e mbuluar me farat e 

susamit], pogaça [xhevrek turk], pita, sanduiçe, katmer [pasta turke], pite, torta, baklava 

[embelsire turke bazuar ne brume te veshur me shurup], kadayıf [turqisht embelsire bazuar 

ne brume]; embelsira te bazuara ne brume te veshur me shurup; pudinga, kamxhik, 

kazandibi [puding turk], puding oriz, keşkül [puding turk]; Mjalte, zam bletesh per konsum 

njerezor, propolisi per qellime ushqimore; Kondicioner per ushqim, vanilje (aromatizues), 

ereza, salca (kremra), salce domatesh; Maja, pluhur pjekje; Miell, bollgur, niseshte per 

ushqim; Sheqeri, sheqeri kubik, sheqeri pluhur; Çaj, çaj i ftofte; Embelsirat, çokollatat, 

biskotat, kreket, ravanite; Çamçakeza; Akullore, vajra te ngrenshem; Kripe; Ushqim 

rostiçeri me baze drithera, kokoshka, tershera te grimcuara, patate te skuqura misri, drithera 
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ne mengjes, grure te perpunuar per konsum njerezor, elb te grimcuar per konsum njerezor, 

tershera te perpunuara per konsum njerezor, theker te perpunuar per konsum njerezor, oriz; 

Melasa per ushqim  

31  Produkte bujqesore dhe kopshtare qe nuk perfshihen ne klasa te tjera, farera. Produkte 

pyjore qe nuk perfshihen ne klasa te tjera; Kafshet e gjalla; veze te fekonduara per terheqje; 

Bime; bime te thata per dekorim; barishte te fresketa kopshtesh; barishte te thata kopshtesh 

per dekorim; Ushqime shtazore; Malti jo per konsum njerezor; Shtresa e siperme per 

kafshet shtepiake; pjellat e maceve  

32  Birra; pergatitjet per berjen e birres; Uje mineral, uje burimi, uje tryeze, uje sode;Lengje 

frutash dhe perimesh, koncentrate frutash dhe perimesh dhe ekstrakte per te bere pije, pije 

joalkoolike te buta; Pije energjetike; pije sportive te pasura me proteina  

35  Reklamimi, marketingu dhe marredheniet me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare per qellime tregtare ose reklamimi; dizajn per reklamim; sigurimi i nje 

tregu ne internet per bleresit dhe shitesit e mallrave dhe sherbimeve; Funksionet e zyres; 

sherbime sekretarie; rregullimi i pajtimeve ne gazeta per te tjeret; perpilimi i statistikave; 

marrja me qira e makinave te zyres; sistemimi i informacionit ne bazat e te dhenave 

kompjuterike; pergjigjja telefonike per pajtimtaret e padisponueshem; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit; Kontabiliteti; sherbime te 

konsulences tregtare; rekrutimin e personelit, vendosjen e personelit, agjencite e punesimit, 

agjencite e eksport-importit; sherbime te vendosjes se perkohshme te personelit; 

Organizimi dhe realizimi i ankandeve; Mbledhja, per perfitimin e te tjereve, te nje 

shumellojshmeri te mallrave, duke u mundesuar klienteve te shikojne dhe blejne me lehtesi 

ato mallra, sherbime te tilla mund te ofrohen nga dyqanet me pakice, dyqanet me shumice, 

me ane te mediave elektronike ose permes katalogjeve te porosive me poste  

43  Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve; Akomodimi i perkohshem; rezervimi i 

akomodimit te perkohshem; marrja me qira e dhomave per ceremonite e dasmave; sigurimi 

i dhomave per konferenca dhe takime te ndryshme; Çerdhe ditore (çerdhet); Konvikti per 

kafshet  

44  Sherbimet mjekesore; Sherbime te kujdesit per bukurine; Sherbimet veterinare, 

blegtoria, mbareshtimi i kafsheve, patkojt e kuajve [sherbimet e farerave]; Sherbimet e 

bujqesise, kopshtarise dhe pylltarise, sherbimet e projektimit te peizazhit; Sherbime 

keshilluese mjekesore ne fushen e shendetit te personelit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/230 

(220) 11/02/2020 

(731) Kosovalive Pallati i Shtypit PN, 

Prishtinë, KS 

(591) E kaltër, e kuqe 

(740)  Kelmend Hapçiu Pallati i Shtypit PN, 

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 38 Telekomunikime. Përfshin kryesisht shërbime që lejojnë të paktën një person që të 

komunikojë me një tjetër me anë të një metode ndjesore. Shërbime të tilla përfshijnë ato që: 

lejojnë një person të bisedojë me një tjetër, transmetojnë mesazhe nga një person te një 

tjetër, dhe e vendosin një person në komunikim gojor dhe visual me një tjetër (radio dhe 

televizioni).Kjo klasë përfshinë në veçanti: shërbime që konsistojnë kryesisht në 

transmetimin e programeve të radios ose të televizionit 

41 Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore. Përfshin 

kryesisht shërbime të ofruara nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive mendore 

të personave ose kafshëve, si dhe shërbime që kanë për qëllim zbavitjen apo tërheqjen e 

vëmendjes. Kjo klasë përfshinë në veçanti: shërbime që konsistojnë në të gjitha llojet e 

arsimimit të personave ose të ushtrimit të kafshëve;shërbime që kanë qëllimin kryesor 

argëtimin, zbavitjen ose çlodhjen e njerzëve;prezantimi i punimeve të veprave të artit ose 

letërsisë publikut për qëllime kulturore ose edukative 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/360 

(220) 28/02/2020 

(731) F.C BESA – Pejë SH.P.K.  

Pejë, Rr. e TMK-së p.n. , KS 

(591) Bardhë e zi 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C 

Anton Cetta 5a, Prishtinë 
 

(540)  F.C. BESA  

 

 
     

 

(511) 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  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore 
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(210) KS/M/ 2020/361 

(220) 28/02/2020 

(731) F.C BESA – Pejë SH.P.K.  

Pejë, Rr. e TMK-së p.n. , KS 

(591) bardh e zi  

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C 

Anton Cetta 5a, Prishtinë 
 

(540)  F.C. BESA 1923 

 

 
     

 

(511) 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  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/362 

(220) 28/02/2020 

(731) F.C BESA – Pejë SH.P.K.  

Pejë, Rr. e TMK-së p.n. , KS 

(591) bardh e zi  

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C 

Anton Cetta 5a, Prishtinë 
 

(540)  F.C. BESA PEJË 

 

 
     

 

(511) 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  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/363 

(220) 28/02/2020 

(731) N.P.T. "EDONA"  

Rr. Isa Boletini p.n. Vushtrri, KS 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi 

Rr. Isa Boletini nr. 59, 10000 Prishtinë  
 

(540)   MOME 

 

 
     

 

(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë;preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore;substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për 

foshnjet;allçitë, materialet për lidhje;materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli 

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

herbicidet;ushqimet dhe pijet të cilat janë të përshtatura për qëllime mjekësore;preparatet 

për aromatizimin e ambientit;kutia e ndihmës së shpejtë;pelenat për foshnje 



Buletini Zyrtar Nr. 97 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

14 

 

16 Letrat, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve;materiali i shtypur;materiali për 

libërlidhje;fotografi;letër shkrimi;ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake;materialet 

e artistëve;furçat e bojës;materialet për paketimin e makinave të shkrimit;shkronjat 

tipografike;blloqet tipografike;pelenat për foshnjet;botimet e printuara;kutitë e bojrave për 

fëmijët;mbajtëset e librit të çeqeve;instrumenta për të shkruar, si lapsa dhe stilolapsa 

25 Rrobat, këpucët, kapelat 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/364 

(220) 28/02/2020 

(731) N.P.T. "EDONA"  

Rr. Isa Boletini p.n. Vushtrri, KS 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi 

Rr. Isa Boletini nr. 59, 10000 Prishtinë  
 

(540)   MADAM 

 

 
     

 

(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë;preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore;produkte për higjienë personale, peceta higjienike për femra;substancat dietetike 

të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnjet;allçitë, materialet për 

lidhje;materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;dezinfektuesit;preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve;fungicidet, herbicidet;ushqimet dhe pijet të cilat janë të 

përshtatura për qëllime mjekësore;preparatet për aromatizimin e ambientit;kutia e ndihmës 

së shpejtë;pelenat për foshnje 

24 Tekstilet dhe mallrat prej tekstili: mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave;velenxat e 

udhëtarëve, tekstilet për artikujt e veshjeve;jorganë;këllëfë për jastëkët, jastëkët mbështetës 

ose për jorganët 

25 Rrobat, këpucët, kapelat 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/411 

(220) 06/03/2020 

(731) Allergan, Inc. 

2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612 

United States of America, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ALLERGAN AESTHETICS 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë dhe preparate për kujdesin e lëkures, jo mjekësore  

5  Preparate farmaceutike, oftamologjike dhe dermatologjike  

10  Pajisje kirurgjike, mjekësore, tarapeutike dhe kozmetike, instrumente dhe aparate  
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(210) KS/M/ 2020/510 

(220) 06/04/2020 

(731) INTER DISTRIBUTION SH.P.K. 

SAMIR VECKA BRIGADA 125 NR.24 

Prizren, KS 

(591) E KUQE, E BARDHE, VERDHE, E 

VERDHE E MBYLLUR KREM, E 

GJELBERT 

(740)  "INTER DISTRIBUTION" SH.P.K. 

SAMIR VECKA BRIGADA 125 NR.24 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, caj, kakao, sheqer, oriz, tapiok, miell pallme, kafe artificiale, miell dhe 

preparate te prodhuara prej drithrave: buke, torta, dhe embelsira, mjalte, melmese, maja, 

pluhur per embelsira, Kreme embelsira, mjalte, melmese, maja, pluhur per pjekje, kripe 

mustarde, uthull, salce ( per shije) ereza, akull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/511 

(220) 06/04/2020 

(731) "INTER DISTRIBUTION" SH.P.K. 

SAMIR VECKA  

BRIGADA 125 NR.24 Prizren, KS 

(591) E VERDHE E MBLLUR, E 

VERDHE E HAPUR, E KUQE, E 

BARDHE, KAFE, KREM GRIT 

(740)  "INTER DISTRIBUTION" SH.P.K. 

SAMIR VECKA BRIGADA 125 NR.24 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, caj, kakao, sheqer, oriz, oriz, tapiok, miell pallme,kafe artificiale, miell dhe 

preparate te prodhuara prej drithrave: buke, torte, dhe embelsira, kreme embelsira, mjalte, 

melase, maja, pluhur per pjekje, kripe mustartde, uthull, salce (per shije) ereza, akull  
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(210) KS/M/ 2020/512 

(220) 06/04/2020 

(300) 30 2019 114 568.2  08/11/2019  DE 

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

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Cocobella 

 

 
     

 

(511) 5  Formula qumështi për foshnje, ushqim për foshnje dhe qumësht për foshnje duke 

përfshirë edhe atë në formë pluhuri; gjithashtu i gjithë produkti i cekur i përshtatshëm për 

ushqimin dietik – vegan.  

29  Qumësht; qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht nga drithërat – spelta, 

qumësht i tërshërës, qumësht nga frutat me thelpinjë, qumësht kokosi; produkte qumështi 

përkatësisht qumësht për pije, qumësht i fermentuar, dhallë; jogurt; jogurt pemësh; jogurt 

për pije; jogurt me çokolatë ose me kakao shtesë; pije të përziera joalkoolike nga qumështi; 

kefir (pije nga qumështi); ajkë; qumësht i thartuar; djath i butë me pemë dhe barishta; 

ëmbëlsirë me bazë qumështi; gjalpë; djath dhe produkte nga djathi; qumësht dhe hirrë 

pluhur për ushqim për njerëz, me dhe pa përbërës shtesë; përzierje që përmbajnë yndyra për 

fata buke; krem qumështi (milk shejk); hirrë; të gjitha produktet e qumështit të lartëcekura 

gjithashtu me bazë qumështi nga orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht nga 

drithërat- spelta, qumësht tërshëre, qumësht nga frutat me thelpinjë, qumësht kokosi ose 

përbërësve të tjerë me bazë bimore, duke përfshirë të gjitha produktet e cekura të 

përshtatura për ushqim dietik – vegan; pemë dhe perime të përpunuara; supa dhe supa 

gjedhi; produkte të gatshme me bazë perime dhe produkte të tjera nga perimet; të gjitha 

produktet e cekura më lartë e përshtatshme për ushqim dietik – vegan; zëvendësues për 

jogurt me shtesa çokolate ose kakao, zavendësues të lëngshëm për jogurt, të gjitha 

produktet e lartëcekura me bazë bimore  

30  Çokolatë; jogurt i ngrirë; pudding; akull për ngrënje; pluhura për akullore; pluhur pjekje 

me afat të gjatë dhe pluhur pjekje, posaqërisht kuleq dhe kuleq të ëmbël (waffles) të 

përgaditur; pije me bazë kakao; buding nga orizi; gjithashtu, të gjitha produktet ma bazë 

qumështit nga orizi, qumështi i bajames, qumështi i sojes, qumështi i drithërave – spelta, 

qumështi i tërshërës, qumështi nga frutat me thelpinjë, qumështi nga kokosi ose me 

përbërës shtesë me bazë bimore, duke përfshirë të gjitha produktet e cekura e përshtatur për 

ushqim vegjetarian (vegan).   

32  Pije joalkoolike; pije frutash dhe langje frutash; lang bimësh; shurupe dhe preparate për 

të krijuar pije; të gjitha produktet e lartëcekura të përshtatshme për ushqim vegjetarian 

(vegan).  
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(210) KS/M/ 2020/551 

(220) 17/04/2020 

(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)  Acentino 

 

 
     

 

(511) 30  Salca, relish salcë (shtesa ushqimore), shtesa melmesasdh, preparate aromatikeper 

ushqim; senf; uthull; Keçap domatesh (salcë domatesh)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/552 

(220) 17/04/2020 

(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)  Aerocell 

 

 
     

 

(511) 9  Bateria elektrike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/553 

(220) 17/04/2020 

(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)  Air Mio 

 

 
     

 

(511) 30  Çokolata, produkte çokolatash; duke përfshirë te gjithë mallin e lartëpermendur  i 

cili i perdorë zavendësimet për shqeqer.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/554 

(220) 17/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 33  pije alkoolike (perpos birrave); Uzo  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/555 

(220) 17/04/2020 

(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)  Alesto 

 

 
     

 

(511) 29  Grimësira, përkatësisht, te thara, pjekura, njelmëta,  me melmesa, aromatizuara, 

qeruara dhe /ose   kernel kikirikash te njelmezuara,  fruta arrore, bajame dhe kernel arre, 

arra per ngrenje, patatina nga patatet, shkopa nga patatet;   grimesira te perziera  te cilat 

kryesisht perbehen nga frutat e perpunuara , frutat e perpunuara te arrave dhe /ose  rrushi; 

arra betel të përpunuara; fruta  arrash  makadamie të përpunuara; arra pishe te perpunuara;    

frutat e përpunuara të kolës; fruta te perpunuara te arres; grimësira te punuara nga produktet 

e zgjeruara te produkteve te patates; grimësira nga patatja e ferguar; fruta te thara; patatina 

frutash  

30  Embëlsira,përkatesisht, bombone, embelsira, embelsira nga sheqeri, kuleç te embel, 

pite, torte,  çokolata, karamele; pjekurina, posaqerisht biskota, kek me xhenxhefil dhe 

mjaltë, vafle, pjekurina te njelmeta, gjevrekë, pjekurina n ga qepa dhe pjekurina nga djathi,    

napolitanke, biskota, tost bukë (dy here e thekur), kek me xhenxhifil dhe mjaltë dhe kuleç 

nga mjalti, krekera, pjekurina te gatshme per tost, posaçërisht sendiçe te njelmeta; kupa, 

fjolla misri; grmësira te punuara nga gruri I zgjeruar, orizi dhe produkte nga misri; miell 

dhe produkte te punuara nga dritherat ne formë drithi per mengjes,  stangle te pergaditura  

ushqimore të bëra nga drithëra dhe drithëra të përpunuar  

31  Fruta Arrash  të papërpunuara; fruta te fresketa  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/556 

(220) 17/04/2020 

(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)  Alliance 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës), verë, verë e gazuar, pije nte forta, pije alkoolike-
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raki  frutash, brendi; esenca dhe ekstrakte për të bërë pije te forta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/557 

(220) 17/04/2020 

(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)  Allini 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës), domethënë, verë aperitiv, pije me bazë verë, verë të 

gazuar, verë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/558 

(220) 17/04/2020 

(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)  Alpenfest 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, perpunime mishi,peshk dhe produkte peshku, shpezë  dhe produkte nga 

shpezet, shtazë gjahu dhe produkte nga shtazet e gjahut, salçi135e dhe  produkte nga mishi 

i tharë,guaska te cilat nuk janë të gjalla, produkte nga guaskat, jo te gjalla, fruta deti, jo te 

gjalla, produkte nga frutat e detit, jo te gjalla; mish,peshk,shtazë, shtazë gjahu,guaska, 

ekstrakte nga frutat dhe perimet; fruta dhe perime te konzervuara, ngrira,thara dhe ziera, 

mallerat e lartë permendura ,  duke perfshirë ate te thartuara me te embel  dhe/ose    lyrje te 

tharta; produkte nga patatet; xhelatinë; pekmez, fruta, gatuara, marmelada, pure frutash, 

lyrese te embëla te punuara nga frutat ose perimet, lyrese te embela te punuara nga frutat e 

arrave ; vezë, qumësht dhe produkte te qumështit, kefir [pije nga qumeshti], gjalpë, 

djathëra, produkte nga djathi, kremë qumështi,  jogurt,  e zier, qumësht pluhur per qwellime 

ushqimore, deserte frutash,   fruta arrash, jogurta, gatime dhe /ose kremë qumështi; fruta 

arrash te çeruara,, perzierje e frutave te arrave,perxierje e frutave te arrave me fruta te thara; 

vaj dhe yndyrë për ushqime; supa te konservuara,    preparae per pergaditjen e supave, 

çorba; sallata te cilat kryesisht perbehen prej mishit,peshkut, shtazeve, shtazeve te gjahut, 

guaskave, perimeve, frutave dhe/ose produkteve te qumështit; ushqime te pergaditura per 

sherbim te cilat kryesisht perbehen nga  mishi, peshku, shtazet, shtazë gjahu, guaska, 

perime,fruta dhe /ose produktet e qumështit; ushqim I ngrirë I cili perbehet kryesisht nga 

mishi, peshku, shtazet, shtazet e gjahut, guaskat, perimet, frutat dhe /ose produkte te 

qumështit;    paragjella te cilat perbehen kryesisht nga mishi , peshku, shtazet, shtazë gjahu, 

guaska, perime,fruta dhe /ose produktet e qumështit ; ushqim dietal,  I cili nuk eshte per 
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qellime mjekësore,  I cilim kryesisht perbehet nga  mishi, , peshku, shtazet, shtazë gjahu, 

guaska, perime,fruta dhe /ose produktet e qumështit  

30  Kafe çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; kafe çaj, kakaodhe pije 

çokolate; kafe, çaj dhe kakao produkte per perpunimin e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike; 

miell dhe produkte nga drithërat, drithëra, musli dhe produkte nga kokrra e teresishme ; 

brumera, peta dhe produkte nga petet , pica dhe produkte nga picat ; sushi; bukë, senduiçe 

te hapur, senduiçe, pjekurina dhe embelsira, embëlsira dhe produkte embëlsirash, çokolata 

dhe produkte nga çokolatat,  dekorues nga çokolata dhe sheqeri, posaçërisht per dekorimin  

e deserteve ose kuleçëve te embel-kekëve; perzierje per pjekje , perzierje per pjekjen e 

embelsirave-kekve, përzierje per bukë, brum gjysem I gatuar, brume per kuleç-kek; 

perzierje te pergaditura per brum; akull per ushqim; puding, pudding ne formë pluhuri, 

preparate per punimin e produkteve te embëla - pastiçerive, deserte te pergaditura; mjaltë, 

shurup sheqeri; tharem, pluhur per pjekurina, nisheste per ushqim; krip; senf; majonez, 

keçap-salcë domatesh; uthull, lyrese (melmesa), salca per sallata; melmesa, ekstrakte 

melmesash, bimë te thara; aroma (perpos vajerave esenciale) per ushqim; melmesa –ereza 

per pjekje, aroma (perpos vajerave esenciale) per kek-embelsira; esenca  per pjekje;nisheste 

per ushqim, nisheste patatesh, nisheste misri; mjete lidhese  per lyreje-salca, pluhur per 

salca; mjete per trashjen per zierjen e zarzavateve, preparate  per  fortesimin e shllagut; 

torte te ngrira (lustrim), lyrje çokolate, lustrime per kek- kuleç te embel, sheqer per 

mbulimin e siperfaqeve te kekut, marcipan, marcipan pasta, nugat, nugat arrash, thermia 

çokolate per pjekje, vanila dhe sheqer vanile, vanilla kokerr;  

Ushqime te pergaditura per  sherbim te cilat kryesisht perbehen nga produktet e drithit , 

brumëra,peta, oriz, bukë, pjekurina dhe / 0se produkte embelsirash; ushqim I ngrirë ei cili 

kryesisht perbehet nga dritherat, brumerat, petat, orizi, buka, produjktet e bukëpjekesit  dhe 

/0se  produkte embelsirash; ushqim dietal, perpos per qellime mjekësore ,  e cila perbehet 

kryesisht nga dritherat, brumi,petat, orizi, buka, pjekurinat dhe / ose produktet e 

embelsirave. 

31  Fruta dhe perime teb freskëta; bimë të freskëta kopshtesh; fruta arrash; fara, bimë dhe 

lule natyrale; bimë të thara  

32  Birra, birra jo alkoolike, birra dietale, pije te perziera me birra; ujë mineral dhe te 

gazuarpije tjera jo alkoolike; limonadë; pije frutash dhe lengje frutash; leng nga perimet; 

lengje me fruta te fresketa (smoothies); shurupe dhe preparate tjera per pergaditjen e pijeve.  

33  Pije alkoolike (perpos birrave), verë, verë e gazuar, pije te forta [pije], liker, koktej 

alkoolik, koktej alkoolik nga alkooli ose vera dhe aperitive, pije te cilat permbajnë verë; 

preparae per punimin e pijeve alkoolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/559 

(220) 17/04/2020 

(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)  Alte Excellenz 
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(511) 33  pije te forta alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/560 

(220) 17/04/2020 

(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)  AGRIKIA  

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte te qumështit, posaqërisht djath; Mish dhe perpunime te 

mishit; shpezë dhe produkte shpezesh; Gjella te gatshme te cilat kryesisht perbehen prej 

produkteve te cekura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/561 

(220) 17/04/2020 

(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)  CORTE AURELIO 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës) posaqërisht vera  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/562 

(220) 17/04/2020 

(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)  Coshida 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa ushqyese për ushqim për kafshë, i cili nuk është për përdorim ne medicinë  

31  Ushqim për kafshë dhe kafshë shtëpiake; shtresa për kafshë  
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(210) KS/M/ 2020/563 

(220) 17/04/2020 

(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)  Crazy Grapes 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina të ëmbla dhe produkte ëmbëlsirash; çokolata dhe produkte nga 

çokolata; bonbon; ëmbëlsira; bonbone nga pemët dhe rrënja e ëmbël (ëmbëlsirë); bonbon 

gjelatine; duke përfshirë të gjitha produktet e cekura më lartë të cilat shfrytëzojnë ekstraktet 

e sheqerit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/564 

(220) 17/04/2020 

(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)  Crefee 

 

 
     

 

(511) 29  Djath krem dhe preparate për djath krem; djath; qumësht dhe produkte qumështi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/566 

(220) 17/04/2020 

(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)  Altstädter 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës)  
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(210) KS/M/ 2020/567 

(220) 17/04/2020 

(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)  Amanie 

 

 
     

 

(511) 30  Produkte embëlsirash, në veçanti produkte ëmbëlsirash me sheqer, çokollatë, 

produkte çokollate,kuleç dhe ëmbëlsira  me afat  të zgjatu per perdorimr, akull per ushqim; 

përfshirë të gjitha mallrat e përmendura më lart që përdorin zëvendësuesit e sheqerit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/568 

(220) 17/04/2020 

(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)  Ambito 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina dhe embëlsira; brum për kuleç-kek, duke përfshirë  te mbushur dhe/ose 

me lyrje;brum për kuleç-kek, duke përfshirë  te mbushur dhe/ose me lyrje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/898 

(220) 08/05/2020 

(731) Colgate-Palmolive Company A 

Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  COLGATE LINK  

 

 
     

 

(511) 21  Furça dhëmbësh  
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(210) KS/M/ 2020/1001 

(220) 19/05/2020 

(731) Liberta Spahiu Prive Sh.p.k 

L. e Prizrenit, nr. 42 10000 Prishtine, KS 

(740)  Liberta Spahiu Prive Sh.p.k 

L. e Prizrenit, nr. 42 10000 Prishtine, 

Kosove  

 
 

(540)  Prive me Liberta Spahiun 

 

 
     

 

(511) 16  Gjëra të printuara, libra, broshura dhe skeda; fletë muzikore; aksesorë zyre dhe 

tavoline d.m.th. stilolapsa, blloqe shenimesh, mbajtës të biznes kartelave dhe skeda; artikuj 

letre, bileta, etiketa, kartela; magazinë, libra udhëtimi; kartela përshëndetëse; afishe, 

vauqerë dhurata, fotografi, transfere.  

25  Veshje, veshmbathje dhe mbulesa koke.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbimet e 

agjencise së reklamimit; shërbimet e agjencisë së publicitetit; shërbimet e agjencisë së 

marketingut; prodhimi i filmave reklamues; dhënja me qira e kohës së reklamimit në 

mediat e komunikimit  

41  Shërbimet edukative; shërbimet trajnuese; shërbime argëtuese; aktivitete sportive dhe 

kulturore; regjia, shpërndarja dhe prodhimi i filmave; ofrimi i informatave në fushën e 

argëtimit; modelingu për artistë; shërbimet e studiove filmike; prezentimi i shfaqjeve të 

ndryshme; prodhimi i programeve dhe emisioneve televizive argëtuese; shërbimet e 

studiove inçizuese; organizimi dhe prodhimi i shfaqjeve të ndryshme televizive; ofrimi i 

programeve televizive; shërbimet e zbavitjes televizive; revista online si blogje që 

paraqesin mendime personale në fushën e interesit të përgjithshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1075 

(220) 28/05/2020 

(731) ABDULJ LJATIF ESE -EUROFOOD 

sh.p.k LUPISHTE- PRIZREN, 

REPUBLIKA  E KOSOVES, KS 

(591) E KUQE, E BARDHE, E KALTERT, 

E GJELBERT, E VERDHE 

(740)  MEHMET SHALA -EUROFOOD 

sh.p.k KASEMBEG 56, PRIZREN 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, caj, kakao, oriz,tapioke, miell pallme,kafe artificiale; miell dhe preparate te 

prodhuara prej dritherave, buke, torta dhe embelsira, kreme embelsire; mjalt, melasë, maja, 

pluhur per pjekje; kripe, mustarde; uthull, salca(per shije), erëza; akull.  

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 97 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

25 

 

(210) KS/M/ 2020/1094 

(220) 01/06/2020 

(731) KOSOVAJOB SH.P.K 

Prishtinë, Ulpiana Imzot Nike Prela Villa - 

1, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M KOSVAJOB 

SH.P.K Adresa: Prishtinë, Ulpiana Imzot 

Nike Prela Villa - 1, Republika e Kosovës 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Akademi Pune 

 

 
     

 

(511) 9 Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo 

imazheve;bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi;filma, regjistrues i zërit dhe 

videove;traka, kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese;kompat disk, 

DVD-të dhe media të tjera dixhitale për regjistrim;muzikë dixhitale dhe podcast (të 

shkarkueshme);zile telefoni (të shkarkueshme);publikime (të shkarkueshme);softuer 

kompjuteri dhe lojëra kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga 

interneti);syze dielli;syze;pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura 

16 Letër;karton;gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura;afishe, libra, libra muzikë, 

revista, pamfleta, broshura, publikime periodike dhe ngjarje programesh;libra 

autografikë;fletushkë reklamash;ngjitësa;faqe e muzikës;materiale për lidhjen e 

librave;fotografi;letër shkrimi;punime arti dhe figura të vogla nga letradhe kartoni;modele 

arkitekture;instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve);artikuje për paketim, 

mbështjellje dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës;produkte nga letra për një 

përdorim;lloje të shtypësve;bllok printimi;kapëse parash;pjesë dhe pajisje për mallrat e 

lartpërmendura 

35 Reklamim (sherbime te agjencise se reklamimit qe ka te bëjë me rekrutim 

personeli);menaxhim biznesi (menaxhimi i burimeve njerëzore dhe shërbimet e 

rekrutimit);administrim biznesi;funksione zyre. Administrimi (Komercial) i licencimit të 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve;Përpunimi administrativ i urdhëresave të 

blerjes;Agjencitë e reklamave;Reklamat me postë;Materiale reklamuese (Përditësimi 

i);Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) 

[dyqan për këshilla të konsumit];konsulencë profesionale të biznesit;sigurimi i 

informacioneve të biznesit përmes faqes së internetit;Analiza (Çmimi i kostos);Vlerësime 

(Biznesi);Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët;Aranzhimin e abonimeve të 

shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët;Artistët (Menaxhim i biznesit të 

performimit);Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të 

konsumit] Analiza e çmimit të kostos;Demonstrimi i mallrave;Reklamim direkt me 

postë;Diseminimi i çështjeve reklamuese;Shpërndarja e mostrave;Ekspozitat (Organizimi i) 

për qëllime komerciale ose reklamuese;Shfaqje të modës për qëllime promovuese 

(Organizimi e);Marketing;Hulumtim marketingu;Modelimi për reklamim apo promovimi i 

shitjes;Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik;Organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese;Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose 

reklamuese;Reklamat në natyrë;Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime 

të shitjes me pakicë;Prodhimi i filmave të reklamës;Marrëdhëniet me publikun;Publikimi i 

teksteve publicitare;Publicitet;Agjencitë publicitare;Përgatitja e kolonave 

publicitare;Publiciteti i materialit për qera;Tekste për publicitet (Publikimi i);Tekste për 
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publicitet (Shkrimi i);Reklamim në radio;Komerciale në radio;Dhënia me qira e hapësirës 

reklamuese;Qëllime të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, 

për);Promovimi i shitjes për të tjerët;Mostrat (Shpërndarja e);Sistemimi i informacionit në 

bazat e të dhënave kompjuterike;Reklamat televizive;Konsulencë për menaxhimin e 

personelit;Rekrutim personeli;Marketing, Agjenci Punësimi;Komerciale televizive;Panaire 

tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale ose 

reklamuese;Transkriptim;Daktilografim;Përditësimi i materialeve reklamuese;Përpunim 

teksti;Shkrimi i teksteve publicitare. 

41 Zbavitje;shërbimet kuturore;performimet live;shërbimet e publikimit;shërbimet e 

regjistrimit audio;performimin e muzikës dhe këndimit;realizimin e performancave audio 

vizuale;realizimin e teksteve;shërbimet e zbavitjes;publikimet elektronike (jo-të 

shkarkueshme);shërbimet e konsultimit, këshillimit dhe informimit ne lidhje me shërbimet 

e mësipërme;Argëtim televiziv;Programe televizive (Prodhim të radios dhe);Tekste 

(Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare;(Shkrimi i), përveç teksteve 

publicitare;Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi];Punëtoritë (Aranzhimin 

dhe kryerjen e) [trajnimin];Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare. 

42 Edukim;sigurim të trajnimit;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore. Libra (Publikimi 

i);Prezantime të kinemasë;Stërvitje [trajnim];Informacione të arsimit;Faqosje kompjuterike 

elektronike;Shërbime argëtuese;Argëtim;Informacione për argëtim;Ekspozitat (Organizimi 

i) për qëllime kulturore ose arsimore;Shfaqje të modës për qëllime argëtuese (Organizimi 

i);Modelimi për artistë;Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit];Organizimi i 

ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore;Raportimi fotografik;Fotografi;Prodhimi i 

muzikës;Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit;Prodhimi i shfaqjeve;Prodhimi 

(film i videokasetës);Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk shkarkohen;Publikimi 

i librave;Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë;Publikimi i teksteve, përveç 

teksteve publicitare;Programet radiotelevizive (Prodhimi i);Shfaqje (Prodhimi 

i);Regjistrimetë zërit (Me qera e);Argëtim televiziv;Programe televizive (Prodhim të radios 

dhe);Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare;(Shkrimi i), përveç teksteve 

publicitare;Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) [trajnimin];Shkrimi i teksteve, përveç 

teksteve publicitare 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1097 

(220) 01/06/2020 

(731) Human Power SH.P.K 

Prishtinë, Ulpiana Imzot Nike Prela Villa - 

1, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor Human Power SH.P.K Adresa: 

Prishtinë, Ulpiana Imzot Nike Prela Villa - 

1, Republika e Kosovës 

 

 
 

(540)  Human Power 

 

 
     

 

(511) 9 Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo 

imazheve;bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi;filma, regjistrues i zërit dhe 
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videove;traka, kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese;kompat disk, 

DVD-të dhe media të tjera dixhitale për regjistrim;muzikë dixhitale dhe podcast (të 

shkarkueshme);zile telefoni (të shkarkueshme);publikime (të shkarkueshme);softuer 

kompjuteri dhe lojëra kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga 

interneti);syze dielli;syze;pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura 

16 Letër;karton;gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura;afishe, libra, libra muzikë, 

revista, pamfleta, broshura, publikime periodike dhe ngjarje programesh;libra 

autografikë;fletushkë reklamash;ngjitësa;faqe e muzikës;materiale për lidhjen e 

librave;fotografi;letër shkrimi;punime arti dhe figura të vogla nga letradhe kartoni;modele 

arkitekture;instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve);artikuje për paketim, 

mbështjellje dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës;produkte nga letra për një 

përdorim;lloje të shtypësve;bllok printimi;kapëse parash;pjesë dhe pajisje për mallrat e 

lartpërmendura 

35 Reklamim (sherbime te agjencise se reklamimit qe ka te bëjë me rekrutim 

personeli);menaxhim biznesi (menaxhimi i burimeve njerëzore dhe shërbimet e 

rekrutimit);administrim biznesi;funksione zyre. Administrimi (Komercial) i licencimit të 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve;Përpunimi administrativ i urdhëresave të 

blerjes;Agjencitë e reklamave;Reklamat me postë;Materiale reklamuese (Përditësimi 

i);Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) 

[dyqan për këshilla të konsumit];konsulencë profesionale të biznesit;sigurimi i 

informacioneve të biznesit përmes faqes së internetit;Analiza (Çmimi i kostos);Vlerësime 

(Biznesi);Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët;Aranzhimin e abonimeve të 

shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët;Artistët (Menaxhim i biznesit të 

performimit);Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të 

konsumit] Analiza e çmimit të kostos;Demonstrimi i mallrave;Reklamim direkt me 

postë;Diseminimi i çështjeve reklamuese;Shpërndarja e mostrave;Ekspozitat (Organizimi i) 

për qëllime komerciale ose reklamuese;Shfaqje të modës për qëllime promovuese 

(Organizimi e);Marketing;Hulumtim marketingu;Modelimi për reklamim apo promovimi i 

shitjes;Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik;Organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese;Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose 

reklamuese;Reklamat në natyrë;Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime 

të shitjes me pakicë;Prodhimi i filmave të reklamës;Marrëdhëniet me publikun;Publikimi i 

teksteve publicitare;Publicitet;Agjencitë publicitare;Përgatitja e kolonave 

publicitare;Publiciteti i materialit për qera;Tekste për publicitet (Publikimi i);Tekste për 

publicitet (Shkrimi i);Reklamim në radio;Komerciale në radio;Dhënia me qira e hapësirës 

reklamuese;Qëllime të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, 

për);Promovimi i shitjes për të tjerët;Mostrat (Shpërndarja e);Sistemimi i informacionit në 

bazat e të dhënave kompjuterike;Reklamat televizive;Konsulencë për menaxhimin e 

personelit;Rekrutim personeli;Marketing, Agjenci Punësimi;Komerciale televizive;Panaire 

tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale ose 

reklamuese;Transkriptim;Daktilografim;Përditësimi i materialeve reklamuese;Përpunim 

teksti;Shkrimi i teksteve publicitare. 

41 Zbavitje;shërbimet kuturore;performimet live;shërbimet e publikimit;shërbimet e 

regjistrimit audio;performimin e muzikës dhe këndimit;realizimin e performancave audio 

vizuale;realizimin e teksteve;shërbimet e zbavitjes;publikimet elektronike (jo-të 

shkarkueshme);shërbimet e konsultimit, këshillimit dhe informimit ne lidhje me shërbimet 
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e mësipërme;Argëtim televiziv;Programe televizive (Prodhim të radios dhe);Tekste 

(Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare;(Shkrimi i), përveç teksteve 

publicitare;Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi];Punëtoritë (Aranzhimin 

dhe kryerjen e) [trajnimin];Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare 

42 Edukim;sigurim të trajnimit;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore. Libra (Publikimi 

i);Prezantime të kinemasë;Stërvitje [trajnim];Informacione të arsimit;Faqosje kompjuterike 

elektronike;Shërbime argëtuese;Argëtim;Informacione për argëtim;Ekspozitat (Organizimi 

i) për qëllime kulturore ose arsimore;Shfaqje të modës për qëllime argëtuese (Organizimi 

i);Modelimi për artistë;Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit];Organizimi i 

ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore;Raportimi fotografik;Fotografi;Prodhimi i 

muzikës;Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit;Prodhimi i shfaqjeve;Prodhimi 

(film i videokasetës);Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk shkarkohen;Publikimi 

i librave;Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë;Publikimi i teksteve, përveç 

teksteve publicitare;Programet radiotelevizive (Prodhimi i);Shfaqje (Prodhimi 

i);Regjistrimetë zërit (Me qera e);Argëtim televiziv;Programe televizive (Prodhim të radios 

dhe);Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare;(Shkrimi i), përveç teksteve 

publicitare;Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) [trajnimin];Shkrimi i teksteve, përveç 

teksteve publicitare 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1373 

(220) 02/04/2021 

(731) Teknika SHPK Rr.Tringe Smajli 

nr.12, Prishtine, KS 

(591) Kalter, bardhe. 

(740)  Blinere Rama Tringe Smajli nr12 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër toaleti, letër kuzhine, produkte nga letra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1374 

(220) 02/04/2021 

(731) Teknika SHPK Rr.Tringe Smajli 

nr.12, Prishtine, KS 

(591) Gjelber. 

(740)  Blinere Rama Tringe Smajli nr12 
 

(540)   
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(511) 16  Letër toaleti, letër kuzhine, produkte nga letra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1500 

(220) 03/09/2020 

(731) DIOLA DOSTI D BOTANICAL 

SH.P.K. Rruga Ahmet Kaçiku, Ferizaj, KS 

(591) Roze, jeshile, bardhe. 

(740)  Fatos Hysenaj Rr. Vasil Andoni, 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  përfshin kryesisht produkte kimike për përdorim në industri, shkencë dhe bujqësi, 

përfshirë ato që shkojnë në prodhimin e produkteve që i përkasin klasave të tjera, Skinfood, 

perberes kozmetike, vitamina, minerale dhe antioksidante  

5  përfshin kryesisht farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare, Suplemente dietike.  

30  përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë bimore, përveç frutave dhe 

perimeve, të përgatitura ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmës të destinuar për 

përmirësimin e aromës së ushqimit,Çajrat.  

31  përfshin kryesisht produkte tokësore dhe detare që nuk janë nënshtruar ndonjë forme 

përgatitjeje për konsum, kafshë të gjalla dhe bimë, si dhe produkte ushqimore për 

kafshët,Alga te paperpunuara.  

41  përfshin kryesisht shërbime të bëra nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive 

mendore të personave ose kafshëve, si dhe shërbime që synojnë të argëtojnë ose të tërheqin 

vëmendjen,Edukim, aktivitet kulturor, edukim personi, prezantim I literaturave dhe I punes 

drejt publikut me qellim edukim.  

44  përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, kujdesin higjeno-sanitar dhe të bukurisë që u 

jepet personave ose institucioneve për qeniet njerëzore dhe kafshët; ai gjithashtu përfshin 

shërbime që kanë të bëjnë me fushat e bujqësisë, kopshtarisë dhe pylltarisë,Alternative 

mjekesore, kujdesi per bukurine, keshillimi dietic dhe nutricional.  
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(210) KS/M/ 2020/1513 

(220) 04/09/2020 

(731) Binak Çoçaj  N.P.Z. OREX 

Rr.William Walker, 70000, Ferizaj, Kosovë, 

KS 

(740)  Vehbi Kashtanjeva, Avokat  

Rr. Salih Çekaj, 70000, Ferizaj, Kosovë 
 

(540)  OREX GROUP 

 

 
     

 

(511) 29  Mish; peshk; pemë dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të 

përgatitura; xhelatinë; reçel; vezë; sallata frutash; qumësht dhe produkte të qumështit; vajra 

të ngrënshme dhe yndyra; ushqime të shpejta me bazë frutash; perime, djathë; arra, arra të 

përgatitura, ushqime të shpejta me bazë patatesh; çipsa nga patatet, file patatesh (çipsa).  

30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; salcë soje; zëvendësues të kafesë; përgatitje nga mielli 

dhe drithërat; buka; bukë pa gluten; petë, makarona, sandviçë; petulla; torte delikatesë dhe 

ëmbëlsira delikatesë; ëmbëlsira, ushqime të lehta dhe të ëmbla; mjaltë; ushqime të shpejta 

të përgatitura nga drithërat; drithëra të procesuara; tharmë; pluhur për gatim; kripë; 

mustardë; slaca (erëza); mëlmesa; miell gruri dhe misri; miell nga perimet; brumë dhe 

brumë i rrahur i përgatitur dhe i gatshëm për tu pjekur për qëllime të përgatitjes së picave, 

produkteve të pastas, pasta, torte dhe artikuj tjerë të pjekura; sheqer çokolatë; ushqim i bërë 

nga brumi; bukë e sheshtë, gjegjësisht tako; tortilla; durum (mbështjellëse e mbushur); 

simite; byrek (bukë e sheshtë e mbushur); akullore dhe akuj tjerë të ngrënshëm; çokollatë; 

çaj i ftohtë; jogurt i ngrirë dhe sherbet; salca frutash; desertë që kryesisht përbëhen nga 

pasta; puding si desert; desertë me bazë çokolate dhe të gatshme për tu ngrënë  

32  Birra; ujë mineral; ujë i gazuar; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; 

limonadë, shurup për përgatitjen e pijeve; preparate për përgatitjen e pijeve; pije energjike.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; kafene; lokale; shërbime baresh-

kafenesh; bare me ushqim; kantina; katering (ushqim dhe pije); dekorim ushqimi, shërbime 

restoranti, shërbime të vetë-shërbimit të restorantit, shërbime snack-bar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1603 

(220) 25/09/2020 

(731) BRUPHARM SH.A. Fushë Kosovë, 

Nëna Terezë H-I-Nr.3, 3, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Clarus 

 

 
     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe përqëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

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

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare,jymtyrët, sytë 

dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje  

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  
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(210) KS/M/ 2020/1680 

(220) 07/10/2020 

(731) BARILEVA REISEN SH.P.K. 

BARILEVË P.N-PRISHTINË, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  BARILEVA REISEN  

 

 
     

 

(511) 2  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit  

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1682 

(220) 07/10/2020 

(731) AP MILAN INTERNATIONAL 

COORPORATION SH.P.K  

Rruga Marin Barleti, nr 18, Prizren, 

Republika e Kosovës, , KS 

(591) e zezë 

(740)  Blerim Mazreku Rr.''Remzi Ademi'' , 

nr.94 Prizren 
 

(540)  AP MILAN  

 

 
     

 

(511) 14  Metalet e cmuara dhe aliazhet e tyre; stoli, gurë te cmuar dhe gjysem te qmuar; 

instrumente horologjike dhe  kronometrike.   

22  Litare dhe fije; rrjeta; qadra dhe pelhure gomuar; tenda te materialeve tekstile ose 

sintetike; vela; thase per transportimin dhe ruajtjen e materialeve me shumice; material per 

mbushje, jastek dhe mbushje, perveq letres, kartonit,gomes ose plastikes; material te 

paperpunuara tekstile me fije dhe zevendesuesit e tyre.   

24  Tekstile dhe zevendesime per tekstilet; liri shtepiak; perde prej tekstilit ose plastike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1847 

(220) 09/11/2020 

(731) NOVA BRANDS S.A. 24, avenue 

Emile Reuter L-2420 Luxembourg 

Luxembourg, LU 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  NOVAMIL 

 

 
     

 

(511) 5  Prodhime farmaceutike dhe sanitare; substanca dietike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqim për bebe; leukoplast, materiale për fashim; materiale për plombim 

dhëmbësh dhe dyll dentar; dezinfektantë  
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30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë,, sago, zëvendësues kafeje;miel dhe preparate të 

bëra nga cerealet (drithrat), bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akull i ngrënshëm;mjaltë, melasë, 

maja (tharm), pluhur për pjekje;krip, mustardë;uthull, salca (pos derdhjeve të 

salatës);mëlmesa;akull për freskim;shufra cerealesh (drithrash);çokollate - shufra të 

mbështjellura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1884 

(220) 17/11/2020 

(731) Dentek Oral Care, Inc.  

660 White Plains Road, Suite 250 

Tarrytown NEW YORK 10591, U.S.A., US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  DENTEK 

 

 
     

 

(511) 3  “Pastë mjekësore e dhëmbëve; pastë mjekësore dhëmbësh në tuba; pastë mjekësore 

dhëmbësh në bombol me vrimë nxjerrëse; formulime zbardhuese të dhëmbëve, duke qenë 

pjesë e mjeteve kundër dhimbjes së dhëmbit; shpëlarës goje, duke qenë pjesë e mjeteve 

kundër dhimbjes së dhëmbit; sprej i gjuhës, jo mjekues, duke qenë pjesë e mjeteve kundër 

dhimbjes së dhëmbit; ilaçe në formën e pastës së dhëmbëve; ilaçe në formën e pastës së 

dhëmbëve, të cilat ofrohen në tuba; ilaçe në formën e pastës së dhëmbëve, duke u siguruar 

në bombol me vrimë nxjerrëse”.   

5  Ilaçe për trajtimin e plagëve të ulçerës në gojë; preparate dhe artikuj dentarë; anestetikë 

dentarë; çimento dentare; ngjitëse dentare; dylli dentar; ngjitës dhëmbësh; mastikë dentare; 

amalgame dentare; materiale për mbushje dentare; preparate farmaceutike për përdorim 

dentar; materiale dentare për ndalimin e dhëmbëve; materiale për riparimin e urave dentare; 

materiale për riparimin e kurorave dentare; materiale për riparimin e dhëmbëve dhe 

protezave të dhëmbëve; preparate për lehtësimin e dhimbjes; preparate farmaceutike për 

lehtësimin e dhimbjeve të dhëmbëve; gargarë për larje mjekësore; material për shkëlqimin 

të dhëmbëve; preparate mjekësore për hidratimin e gojës; Hidratuesit e gojës, përkatësisht, 

preparate për të rritur lagështinë në gojë ose për të rritur prodhimin e lagështisë së gojës, 

për lehtësimin e gjendjes së tharjes së gojës; Hidratuesit e gojës, domethënë, preparate që 

dorëzohen në formën e një copë materiali të ngopur për ngjitje në brendësi të gojës në një 

bazë të përkohshme, preparate për të rritur lagështinë në gojë ose për të rritur prodhimin e 

lagështisë së gojës, për lehtësimin e gjendjes së tharjes së gojës; preparate sanitizuese për 

furça dhëmbësh; produkte të kujdesit dentar për përdorim nga konsumatori, përkatësisht 

dylli dentar për mbajtëset dentare; produkte të kujdesit urgjent dentar, përkatësisht 

komplete për riparimin e mbushjeve dhe kapakëve të humbur që përbëhen kryesisht nga 

çimento dentare në natyrën e çimentos kapak dhe kurorë; ilaçe për lehtësimin e dhimbjeve, 

duke qenë pjesë e mjeteve kundër dhimbjes së dhëmbit; Pastrues të furçave të dhëmbëve, 

duke qenë pjesë e mjeteve të dhimbjes së dhëmbit; Kremrat hidratues të gojës, përkatësisht 

material për ngjitje në pjesën e brendshme të gojës në mënyrë të përkohshme, njolla të tilla 

janë të mbarsura me preparate që do të rrisin lagështinë në gojë ose që do të rrisin 

prodhimin e lagështisë së gojës, dhe kështu lehtësojnë gjendjen e gojës së thatë”.   

10  “Pajisje dentare; mjete dentare; aparate dentare; instrumente dentare; aparate për 
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përdorim në riparimin e dhëmbëve; paisje dore dentare; pasqyra dentare; aparate për heqjen 

e dhëmbëve; instrumente për aplikimin e mbushjes dentare; aparate për përdorim nga 

higjienistët dentarë; implantet dentare; aparate mjekësore për lehtësimin e dhimbjes; 

aparate dentare për lehtësimin e dhimbjes; mbrojtës të dhëmbëve për qëllime dentare; 

lëmues dhëmbësh; produkte të kujdesit dentar për përdorim nga konsumatori, përkatësisht, 

pasqyra dentare, ruajtës dentare për natën, zgjedhje dentare dhe peshore dhëmbësh; 

pastrues gjuhësh, duke qenë pjesë e mjeteve kundër dhimbjes së dhëmbit; instrumente dhe 

aparate për lagështimin e gojës, përkatësisht, instrumente dentare dhe aparate dentare për 

përdorim në shpërndarjen e lagështisë në gojë ose në dërgimin e preparateve në gojë që do 

të rrisin prodhimin e lagështisë së gojës, dhe kështu lehtësojnë gjendjen e tharjes së gojës; 

instrumente dhe aparate për lagështimin e gojës, përkatësisht, instrumente dentare për 

përdorim të konsumatorit dhe aparate dentare për përdorim të konsumatorit, për përdorim 

në shpërndarjen e lagështisë në gojë ose në dërgimin e preparateve në gojë që do të rrisin 

prodhimin e lagështisë së gojës, dhe kështu lehtësojnë gjendjen e gojës së thatë”.  

21  “Artikujt për pastrimin e dhëmbëve; pastrues me fije për dhëmbë; pe për të pastruar 

dhëmbët; mbajtëse të penjëve të dhëmbëve; pasta dhëmbësh; bombol për pasta për dhëmbë; 

kontejnerë për furça dhëmbësh; mbulesa për furça dhëmbësh; komplete të kujdesit oral që 

përmbajnë furça dhëmbësh dhe fije; dispenzues për pastë dhëmbësh; mbulesa për pastë 

dhëmbësh; lëmues dhëmbësh; produkte të kujdesit dentar për përdorim nga konsumatori, 

përkatësisht zgjedhje të fijeve të dhëmbëve, fije dentare të fillit të dhëmbëve dhe pe të 

dhëmbëve; doreza për mbajtjen e fijeve të disponueshme, duke qenë pjesë e mjeteve kundër 

dhimbjes së dhëmbit; doreza për mbajtjen e furçave interdentale, duke qenë pjesë e 

kompleteve të dhimbjes së dhëmbit; furça interdentale, duke qenë pjesë e kompleteve 

kundër dhimbjes së dhëmbit; ujitës oral, duke qenë pjesë e mjeteve kundër dhimbjes së 

dhëmbit; paisje të buta të dhëmbëve, duke qenë pjesë e mjeteve kundër dhimbjes së 

dhëmbit; furça dhëmbësh, duke qenë pjesë e kompleteve kundër dhimbjes së dhëmbit”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1918 

(220) 27/11/2020 

(731) Besnik Jusufi Hermann - Schauten - 

Weg 32, 40489 Düsseldorf, DE 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C. 

Virtyt Ibrahimaga Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  greenchild 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; perparate sanitare për qëllime farmaceutike; Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.   

31  Produkte bujqesore te paperpunuara, pemët dhe perimet e freskëta; barishte kuzhine dhe 

këpurdhat; bimët dhe lulet natyrore; farat dhe "corms"; ushqimi për kafshë; shtresat dhe 

mbulesat për kafshë; pema e kërshëndellave; lulet e thata për qëllime dekorative; produktet 

bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë dhe drithërat (farat) që nuk janë të përfshira në 

klasat tjera  

40  Menagjimi dhe riciklimi i mbeturinave, pastrimi i ajrit dhe trajtimi i ujit; shërbime 

shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve. 
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(210) KS/M/ 2020/1936 

(220) 03/12/2020 

(731) IPE-PROING SH.P.K 

Dardania,Bl.1/1 Hy.1 Prishtinë, KS 

(591) E hirit 

(740)  Flamur Pllana, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore, pajisje audio-

vizuale dhe të teknologjisë së informacionit, si dhe pajisje sigurie dhe shpëtimi të jetës.  

37  Shërbime në fushën e ndërtimit, si dhe shërbime që përfshijnë rikthimin e objekteve në 

gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e tyre fizike ose kimike.  

42  Shërbime të siguruara nga persona në lidhje me aspektet teorike dhe praktike të fushave 

komplekse të veprimtarive, për shembull, shërbime laboratorike shkencore, inxhinieri, 

programim kompjuterik, shërbime arkitektonike ose dizajn të brendshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1941 

(220) 03/12/2020 

(731) SH.A. Kantina e Pijeve Gjergj 

Kastrioti Skenderbeu Durrës Rrashbull, 

Lagjja14, rruga Bajram Tusha, Shqipëri, AL 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. Soliteri 

Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  DURRES 

 

 
     

 

(511) 33 Pijet alkoolike (përveç birrave,Brandy) 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1944 

(220) 03/12/2020 

(731) BG Technologies Sh.p.k. 

Rr. Ferat Draga, nr.16-Prishtinë/Kosovë, KS 

(526) FIRE DELETE 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

(540)  FIRE DELETE 
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Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1945 

(220) 03/12/2020 

(731) BG Technologies Sh.p.k. 

Rr. Ferat Draga, nr.16-Prishtinë/Kosovë, KS 

(591) E Kuqe, e Bardhë, E Verdhë dhe e 

Gjelbër.   

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. Soliteri 

Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1954 

(220) 04/12/2020 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho 

(540)  DAIICHI SANKYO 
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Chuo-ku Tokyo 103-8426 Japan, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

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

aparate dhe instrumente diagnostikuese; aparate për rigjenerimin e qelizave staminale për 

qëllime mjekësore; indet protetike për përdorim parietal; indet protetike për përdorim të 

organeve të brendshme; indet protetike për përdorim vaskular; aparate mjekësore për futjen 

e preparateve farmaceutike në trupin e njeriut; aparate dhe instrumente mjekësorë për 

përdorim në trajtimin me preparate qelizore; aparate dhe instrumente mjekësore për 

kulturën qelizore; biberona për foshnje; jastëk qese akulli për qëllime mjekësore; fasha 

trekëndore; fasha mbështetëse; katguta kirurgjikale (penjë); gota ushqyese për qëllime 

mjekësore; pipetë (tubth i pikave) hedhëse për qëllime mjekësore; thithka; qese akulli 

mjekësore; mbajtëse mjekësore për qese akulli; shishe për fëmijë; shishe ushqyese; 

mbrojtës të gishtave për qëllime mjekësore; kontraceptivë, jo-kimikal; membranat 

timpanike artificiale; proteza ose materiale mbushëse, jo për përdorim dentar; aparate dhe 

instrumente mjekësore; aparate elektrike për masazh për qëllime shtëpiake; dorëza për 

qëllime mjekësore; shkopinj pambuku për pastrimin e veshëve; aparate për masazh estetik 

për përdorim tregtar; oturak (urinare) për qëllime mjekësore; enë shtrati (për nevoja 

fiziologjike). 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1957 

(220) 04/12/2020 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

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

aparate dhe instrumente diagnostikuese; aparate për rigjenerimin e qelizave staminale për 

qëllime mjekësore; indet protetike për përdorim parietal; indet protetike për përdorim të 

organeve të brendshme; indet protetike për përdorim vaskular; aparate mjekësore për futjen 

e preparateve farmaceutike në trupin e njeriut; aparate dhe instrumente mjekësorë për 
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përdorim në trajtimin me preparate qelizore; aparate dhe instrumente mjekësore për 

kulturën qelizore; biberona për foshnje; jastëk qese akulli për qëllime mjekësore; fasha 

trekëndore; fasha mbështetëse; katguta kirurgjikale (penjë); gota ushqyese për qëllime 

mjekësore; pipetë (tubth i pikave) hedhëse për qëllime mjekësore; thithka; qese akulli 

mjekësore; mbajtëse mjekësore për qese akulli; shishe për fëmijë; shishe ushqyese; 

mbrojtës të gishtave për qëllime mjekësore; kontraceptivë, jo-kimikal; membranat 

timpanike artificiale; proteza ose materiale mbushëse, jo për përdorim dentar; aparate dhe 

instrumente mjekësore; aparate elektrike për masazh për qëllime shtëpiake; dorëza për 

qëllime mjekësore; shkopinj pambuku për pastrimin e veshëve; aparate për masazh estetik 

për përdorim tregtar; oturak (urinare) për qëllime mjekësore; enë shtrati (për nevoja 

fiziologjike). 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1970 

(220) 07/12/2020 

(731) VIER PFOTEN International – 

gemeinnützige Privatstiftung Linke 

Wienzeile 236, 1150 Vienna, Austria, AT 

(591) E gjelbër e kuqe, e zezë 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Leter dhe karton; materiale te shtypura; material per lidhjen e librave; fotografi; 

artikuj shkrimi dhe kerkesa per zyre, pervec mobiljeve; ngjites per artikuj shkrimi ose 

shtepiak; vizatim materialesh dhe materialesh per artiste ; penele; materiale udhezuese dhe 

mesimore; flete plastike, filma dhe çanta per mbeshtjellje dhe paketim; lloji i printerve , 

blloqet e shtypjes  

25  Veshje, kepuce, veshje per koke.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet  e zyres.  

36  Sigurimi , ceshtjet financiare; punet monetare; punet e pasurive te paluajtshme  

39  Transporti; paketimin dh magazinimin e mallrave;rregullimi i udhetimit.  

41  Arsimi; sigurimi i trajnimit; argetim; veprimtari sportive dhe kulturore.  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe kerkime dhe projekte ne lidhje me to; analiza 

industriale, kerkime industriale dhe sherbime te dizajnit industrial; sherbime te kontrollit te 

cilesise dhe vertetimit, dizejnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softverit kompjuterik.  

43  Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i perkohshem.  

44  Sherbime mjeksore; sherbime veterinare; kujdes hixhienik dhe i bukurise per qeniet 

njerzore ose kafshet; sherbimet e bujqesise, akuakultures, hortikultures, dhe pylltarise.  
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(210) KS/M/ 2020/1971 

(220) 07/12/2020 

(731) VIER PFOTEN International – 

gemeinnützige Privatstiftung 

Linke Wienzeile 236, 1150 Vienna, Austria, 

AT 

(591) E gjelbër, e kuqe e zezë 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k  

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Leter dhe karton; materiale te shtypura; material per lidhjen e librave; fotografi; 

artikuj shkrimi dhe kerkesa per zyre; pervec mobiljeve; ngjites per artikuj shkrimi ose 

shtepiak; vizatim materialesh dhe materialesh per artiste ; penelë; materiale udhezuese dhe 

mesimore; flete plastike, filma dhe çanta per mbeshtjellje dhe paketim; lloji i printerve, 

blloqet e shtypjes.  

25  Veshje , kepuce, veshje per koke.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyres.  

36  Sigurimi; çeshtjet financiare; punet monetare; punet e pasurive te paluajtshme.  

39  Transporti; paketimin dhe magazinimin  emallrave; rregullimi i udhetimit  

41  Arsimi; sigurimi i trajnimit; argetim; veprimtari sportive dhe kulturore  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe kerkime dhe projekte ne lidhje me to; analiza 

industriale, kerkime industriale dhe sherbime te dizajnit industrial; sherbime t ekontrollit te 

cilesise dhe vertetimit; dizejnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softverit kompjuterik.  

43  Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve ; akomodimi i perkohshem.  

44  Sherbime mjeksore; sherbime veterinare; kujdes hixhienik dhe i bukurise per qeniet 

njerzore ose kafshet; sherbimet e bujqesise, akuakultures, hortikultures dhe pylltarise.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1972 

(220) 07/12/2020 

(731) VIER PFOTEN International – 

gemeinnützige Privatstiftung  

Address: Linke Wienzeile 236, 1150 

Vienna, Austria, AT 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k  

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)  PYLLI I ARINJVE Prishtina 

 

 
     

 

(511) 16 Leter dhe karton;materiale te shtypura;materialal per lidhjen  e 

librave;fotografi;artikuj shkrimi dhe kerkesa per zyre, pervec mobiljeve;ngjites per artikuj 
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shkrimi ose shtepiak;vizatim materialesh dhe materialesh per artiste;penele;materiale 

udhezuese dhe mesimore;flete plastike, filma dhe çanta per mbeshtjellje dhe paketim;lloji i 

printereve, blloqet e shtypjes. 

25 Veshje, kepuce, veshje per koke. 

35 reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksionet e zyres. 

36 Sigurimi;çeshtjet financiare;punet monetare;punet e pasurive te paluajtshme. 

41 Arsimi, sigurimi i trajnimit;argetim;veprimtari sportive dhe kulturore. 

43 Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i perkohshem. 

44 Sherbime mjeksore;sherbime veterinare;kujdes hixhienik dhe i bukurise per qeniet 

njereore ose kafshet;sherbimet e bujqesise , akuakultures, hortikultures, dhe pylltarise 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1973 

(220) 07/12/2020 

(731) VIER PFOTEN International – 

gemeinnützige Privatstiftung Linke 

Wienzeile 236, 1150 Vienna, AT 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 
 

(540)  BEAR SANCTUARY Prishtina 

 

 
     

 

(511) 16 Leter dhe karton;materiale te shtypura;materialal per lidhjen  e 

librave;fotografi;artikuj shkrimi dhe kerkesa per zyre, pervec mobiljeve;ngjites per artikuj 

shkrimi ose shtepiak;vizatim materialesh dhe materialesh per artiste;penele;materiale 

udhezuese dhe mesimore;flete plastike, filma dhe çanta per mbeshtjellje dhe paketim;lloji i 

printereve, blloqet e shtypjes. 

25 Veshje, kepuce, veshje per koke 

35 reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksionet e zyres. 

36 Sigurimi;çeshtjet financiare;punet monetare;punet e pasurive te paluajtshme 

41 Arsimi, sigurimi i trajnimit;argetim;veprimtari sportive dhe kulturore 

43 Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm 

44 Sherbime mjeksore;sherbime veterinare;kujdes hixhienik dhe i bukurise per qeniet 

njereore ose kafshet;sherbimet e bujqesise , akuakultures, hortikultures, dhe pylltarise 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1974 

(220) 07/12/2020 

(731) VIER PFOTEN International – 

gemeinnützige Privatstiftung 

Linke Wienzeile 236, 1150 Vienna, AT 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

(540)  THESARET E NATYRES 
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(511) 16 Leter dhe karton;materiale te shtypura;materialal per lidhjen  e 

librave;fotografi;artikuj shkrimi dhe kerkesa per zyre, pervec mobiljeve;ngjites per artikuj 

shkrimi ose shtepiak;vizatim materialesh dhe materialesh per artiste;penele;materiale 

udhezuese dhe mesimore;flete plastike, filma dhe çanta per mbeshtjellje dhe paketim;lloji i 

printereve, blloqet e shtypjes. 

25 Veshje, kepuce, veshje per koke 

35 reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksionet e zyres. 

36 Sigurimi;çeshtjet financiare;punet monetare;punet e pasurive te paluajtshme 

41 Arsimi, sigurimi i trajnimit;argetim;veprimtari sportive dhe kulturore 

43 Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm 

44 Sherbime mjeksore;sherbime veterinare;kujdes hixhienik dhe i bukurise per qeniet 

njereore ose kafshet;sherbimet e bujqesise , akuakultures, hortikultures, dhe pylltarise 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1975 

(220) 07/12/2020 

(731) TWO DESPERADOS DOO 

BEOGRAD Bulevar Vojvode Bojovića 6-8, 

11000 Beograd, Srbija, RS 

(591) e bardhë, e zezë, hiri e ndritshme, 

hiri e errët, portokalli e ndritshme, portokalli 

e errët, e gjelbër, kaltër e ndritshme, kaltër e 

errët 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Programe kompjuterike, të shkrueshëm; softuer i  lojërave kompjuterike, i 

regjistrueshëm; aplikacione  për softuer kompjuterikë, të shkrueshme; softuer i  lojërave 

kompjuterike i shkrueshëm  

41  Shërbimet  e kohës së lirë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2021 

(220) 14/12/2020 

(300) 00003529844  04/09/2020  UK 

(731) Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House 4 Temple Place London 

WC2R 2PG, UK 

(591) e kaltërt, e kaltët e errët (teget), bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)   
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(511) 34  Cigare, puro, cigarillos (puro e hollë), mbështjell duhanin tuaj, duhan për llulla 

dhe produkte duhani 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2031 

(220) 16/12/2020 

(731) The Cambridge School Pejë SH.P.K. 

“Gjimnazi Cambridge” Rr. “Muharrem 

Mitrovica”, p.n., Pejë, KS 

(591) Kaltër e mbyllur (12284B) 

verdhë e mbyllur (BA982F) 

bardhë  

(740)  Bardh Ahmeti Rr. Ali Vitia, Nr. 54, 

Kati 6, Nr. 6, Kalabri, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Transporti i nxënësve;  

41  Edukimi;  

42  Shërbime të hulumtimit shkencor dhe teknologjik;  

43  Shërbime për gatimin e ushqimit dhe pijeve për nxënësit;  

44  Shërbimi mjekësor për nxënësit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2101 

(220) 24/12/2020 

(731) “ORIENTAL’ SHPK Rr.”Rilindja 

Kombëtare”, Malishevë , KS 

(591) E bardhë, e zezë 

 
 

(540)   
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(511) 34  Duhani, produktet e duhanit dhe artikujt e duhanxhinjeve, shkrepëset  

35  Reklamimi, menaxhim Biznesi, administrim Biznesi, funksione zyre. 

Tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuara dhe jo të 

specializuara, ku mbretëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

39  Transporti: ambalazhim dhe deponimi i mallrave; menaxhimi udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2102 

(220) 24/12/2020 

(731) “ORIENTAL”SHPK 

Rr.”rilindja Kombëtare”, Malishevë, 

Republika e Kosovës, KS 
 
 

(540)  “Dschinni” 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, produktet e duhanit dhe artikujt e duhanxhinjeve, shkrepëset.  

35  Reklamimi, menaxhim Biznesi, administrim Biznesi, funksione zyre. 

Tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuara dhe jo të 

specializuara, ku mbretëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

39  Transporti: ambalazhim dhe deponimi i mallrave; menaxhimi udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2110 

(220) 28/12/2020 

(300) 302020012960  17/06/2020  DE 

(731) OneFor Holding GmbH 

Blumenstrasse 14, D-40212 Dusseldorf, 

Deutchland, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  One For 

 

 
     

 

(511) 9  Kartela parash të gatshme dhe kreditore (të koduara ose magnetike); softuer për 

përpunimin e pagesave elektronike nga dhe për palët e treta: softuer për vërtetim identiteti  

16  Kartela parash të gatshme dhe kreditore (jo të koduara ose jo magnetike)  

35  Menaxhim; administrim kompanise, veçanërisht hulumtimi i të dhënave në skedarët 

kompjuterikë, hetimet në çështjet e biznesit, dhënia e informacionit në çështjet tregtare dhe 
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të biznesit, hulumtim tregut, analiza e tregut; punë zyre, veçanërisht punë në zyrë për 

menaxhimin e pagesave dhe arkëtueshmërive (kërkesave), gjithashtu si shërbim rezervë 

(back-up)  

36  Financa; Transaksione monetare; Pasuri të paluajtshme; Sigurim i shërbimeve 

elektronike të transferimit të parave; Shërbime të pagesave elektronike me përpunim 

elektronik të të dhënave të pagesave; përpunimi i transaksioneve të kartelave të kreditore 

dhe debitore; shërbime faturimi; Shërbime të pagesave elektronike mobile; shërbime 

financiare, në veçanti transferime elektronike të kapitalit; sigurimi i shërbimeve të pagesave 

mobile për palët e treta; përpunimi elektronik i pagesave në valutë të huaj; shërbime të 

përpunimit të pagesave, përkatësisht përpunimi i transaksioneve në monedha virtuale për 

palët e treta; pastrim (kliring) dhe barazim e transaksioneve financiare përmes një rrjeti 

kompjuterik botëror; kontabilitet financiar, posaçërisht sigurimi i informacionit financiar, 

analiza financiare, konsulencë financiare, shërbime financiare për përpunimin e blerjes së 

arkëtueshmeve (kërkesave) për palët e treta; transaksione financiare, në veçanti mbledhjen 

e llogarive të arkëtueshme (transaksionet e mbledhjes –arkëtimeve), menaxhimi i pagesave 

dhe të arkëtueshmërive, rishikimi i aftësisë kreditore dhe qëndrueshmërisë të ndërmarrjeve 

tregtare dhe individëve privatë, dhënia e informacionit në fushën e mbledhjes së borxheve 

dhe të arkëtueshmërive financiare në qendrat e thirrjeve (call center), kontrolle të kreditit 

dhe vlerësim i kredisë dhe vlerësim i rrezikut në bazë të llogaritjeve matematikore-

statistikore (pikëzimi), përfshirë krijimin e kartelave të pikëve  

38  Transmetim elektronik i të dhënave të pagesave  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe shërbime të ngjashme të dizajnerit, në veçanti 

dizajnim i kartelave të pikëve; sigurimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online të 

pa-shkarkueshëm për përpunimin e pagesave dixhitale ose elektronike; sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të vërtetimit të identitetit online të pa-shkarkueshëm 

për kontrollimin e qasjes dhe komunikimit me pajisjet mobile, kompjutera dhe rrjete 

kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1 

(220) 05/01/2021 

(731) Wilkinson Sword GmbH 

Schutzenstr. 110 D-42659 Solingen 

ALEMANIA, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  WILKINSON SWORD 

QUATTRO 

 

 
     

 

(511) 8  Brisk dhe brisk rroje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/2 

(220) 05/01/2021 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) 

(540)  COMFORTLUX 
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Avenida de la Diputación, Edificio Inditex,  

Arteixo (A Coruña), Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4 10 000 Prishtina 
 

 

(511) 25  “Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe 

çiklistë, përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), robdeshambër, mbathje për 

larje, kapele për larje dhe sandale; qafore (përparëse); mbrojtëse të jakës, qizme për sport 

dhe këpucë për plazh; kapele (mbathje); shall, rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); 

bikine të lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për 

mbathje; shall i madh gëzofi, shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje); mbathje 

rezistente ndaj ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof 

(mbathje); pizhama, lidhëse për këpucë; këpucë me take; rroba për foshnje të porsalindura; 

(mbathje), xhaketa, kravata (mbathje); dorëza pa gishta, veshore (mbathje për veshët), 

thembra të brendshme, pranga; manzheta (mbathje), mbulesë mbrojtëse për fustan, mbathje 

për plazh; xhepa për mbathje; llastik për qorape; llastik për qorape të gjata; zhupon, 

shtrëngues, përparëse, (mbathje), kostume për maskaradë; uniforma; kaçketë me kapak, 

qizme llastiku, këpucë nga druri, llastik për qorape, pallto, këpuca apo sandale esparto; 

paisje kundër rrëshqitjes për qizme dhe këpucë; veshje për banjo; pantofla për banjo, 

pantollona të gjëra, kominoshe (mbathje të brendshme), bereta (kapele); mbathje për 

këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë elektrike; qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për 

qizme, kopsa për qizme futbolli, gjysmë-qizme, paisje nga metali për këpucë; mbajtëse për 

këpucë; anësore për këpucë, taka për këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të 

bluzave; bluza me mëngë të shkurtëra; bluza, korset (të brendshme), brekë, jelekë, bluza, 

xhaketa (veshje), veshje për peshkim, xhaketa të mbushura (veshje), konbinime (veshje),  

mbathje të lirshme ( të brendshme), veshje të gatshme, kravatë që mund të ndahet; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi I lëkurës; kapela për larje; funde; veshje të lirshme të 

gatshme (pjesë të veshjeve), pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine (veshje), këpucë për 

gjimnastikë, fanellë (veshje), xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri 

(veshje), mbulesa dore nga gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, 

gëzof me kapuç, pelerina, peliçe, pantollona, geta, geta deri të nyja e këmbës, tuta të 

ngushta, artikuj nga trikotazhi, artikuj nga leshi (veshje), bluza, pantollona të shkurtëra, 

veshje për gjimnastikë, veshje të sipërme, veshje të brendshme, sandale, saris (material 

aziatik), fustana, mbathje të brendshme, kapele, shami koke, togë (veshje zyrtare), shirita 

për rroba, shirita për pantollona, kapele grash, kostume, pantofla; këpucë, këpucë sportive”. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/3 

(220) 05/01/2021 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex,  

Arteixo (A Coruña), Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

(540)  COMPRESSIVE 
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(511) 25  “Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe 

çiklistë, përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), robdeshambër, mbathje për 

larje, kapele për larje dhe sandale; qafore (përparëse); mbrojtëse të jakës, qizme për sport 

dhe këpucë për plazh; kapele (mbathje); shall, rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); 

bikine të lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për 

mbathje; shall i madh gëzofi, shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje); mbathje 

rezistente ndaj ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof 

(mbathje); pizhama, lidhëse për këpucë; këpucë me take; rroba për foshnje të porsalindura; 

(mbathje), xhaketa, kravata (mbathje); dorëza pa gishta, veshore (mbathje për veshët), 

thembra të brendshme, pranga; manzheta (mbathje), mbulesë mbrojtëse për fustan, mbathje 

për plazh; xhepa për mbathje; llastik për qorape; llastik për qorape të gjata; zhupon, 

shtrëngues, përparëse, (mbathje), kostume për maskaradë; uniforma; kaçketë me kapak, 

qizme llastiku, këpucë nga druri, llastik për qorape, pallto, këpuca apo sandale esparto; 

paisje kundër rrëshqitjes për qizme dhe këpucë; veshje për banjo; pantofla për banjo, 

pantollona të gjëra, kominoshe (mbathje të brendshme), bereta (kapele); mbathje për 

këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë elektrike; qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për 

qizme, kopsa për qizme futbolli, gjysmë-qizme, paisje nga metali për këpucë; mbajtëse për 

këpucë; anësore për këpucë, taka për këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të 

bluzave; bluza me mëngë të shkurtëra; bluza, korset (të brendshme), brekë, jelekë, bluza, 

xhaketa (veshje), veshje për peshkim, xhaketa të mbushura (veshje), konbinime (veshje),  

mbathje të lirshme ( të brendshme), veshje të gatshme, kravatë që mund të ndahet; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi I lëkurës; kapela për larje; funde; veshje të lirshme të 

gatshme (pjesë të veshjeve), pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine (veshje), këpucë për 

gjimnastikë, fanellë (veshje), xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri 

(veshje), mbulesa dore nga gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, 

gëzof me kapuç, pelerina, peliçe, pantollona, geta, geta deri të nyja e këmbës, tuta të 

ngushta, artikuj nga trikotazhi, artikuj nga leshi (veshje), bluza, pantollona të shkurtëra, 

veshje për gjimnastikë, veshje të sipërme, veshje të brendshme, sandale, saris (material 

aziatik), fustana, mbathje të brendshme, kapele, shami koke, togë (veshje zyrtare), shirita 

për rroba, shirita për pantollona, kapele grash, kostume, pantofla; këpucë, këpucë sportive”. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/5 

(220) 06/01/2021 

(731) DOĞUŞ YİYECEK VE İÇECEK 

ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Altıntepe Mahallesi, Cihadiye 

Caddesi, No.94, Maltepe - İstanbul / Turkey, 

TR 

(591) E verdhë, e zezë, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Patatina (çipse patatesh).  

30  Kafe, kakao; pije me bazë të kafes ose kakaos, pije me bazë çokollate; pasta, brume të 

mbushura, petë (jufka); pasta dhe prodhime fure me bazë mielli; deseerte me bazë mielli 

dhe çokollate; bukë, simit (gjevrek turk në formë unaze e mbuluar me fara susami), pasta, 

pita, sanduiçe, pite, kek, bakllavë (ëmbëlsirë turke bazuar në brumë e veshur me shurup); 

deserte në bazë të brumit e veshur me shurup; puding, krem karamel, buding orizi; mjaltë, 

ngjitës bletësh për konsum njerëzor, propolis për qëllime ushqimore; erëza për ushqime, 

vanilje (aromatizues), mëlmesa, salca (erëza), salcë domatesh; maja, pluhur pjekje; miell, 

bollgur, niseshte për ushqim; sheqer, sheqer kubik, sheqer pluhur; çaj, çaj i ftohtë; 

ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore; çamçakëz; akullore, akuj të ngrënshëm; kripë; 

ushqime rostiçerie me bazë drithërash, kokoshka, tërshëra të shtypura, çipse të skuqura 

misri, drithëra (ceralije) për mëngjes, grurë i përpunuar për konsum njerëzor, elb i grimcuar 

për konsum njerëzor, tërshë e përpunuar për konsum njerëzor, thekër e përpunuar për 

konsum njerëzor, oriz; melasë për ushqim.    

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/6 

(220) 08/01/2021 

(300) 90044453  09/07/2020  US 

(731) Gilbarco Inc.  

7300 West Friendly Avenue  

Greensboro  North Carolina 27410 

United States, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  AMPS2GO 

 

 
     

 

(511) 9  Pajisjet e karikimit të baterive për automjete; Stacione karikimi për automjete 

elektrike 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/7 

(220) 08/01/2021 

(300) 90044450  09/07/2020  US 

(731) Gilbarco Inc.  

7300 West Friendly Avenue  

Greensboro North Carolina 27410 

United States, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  EVERSE 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni celular për gjetjen e stacioneve 

të karikimit të automjeteve elektrike, kontrollimin e disponueshmërisë në kohë reale të 

stacioneve të karikimit të automjeteve elektrike, marrjen e udhëzimeve të lundrimit në 

stacionet e karikimit, pagimin dhe fillimin e një sesioni të karikimit, rishikimin e një seance 

të karikimit të automjeteve elektrike në të vërtetë kohën, kontaktimin e shërbimit të klientit 



Buletini Zyrtar Nr. 97 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

47 

 

dhe regjistrimin, rishikimin e informacionit dhe të dhënave nga dhe menaxhimin e një 

llogarie të tarifimit të automjetit elektrik për ngarkuesit e automjeteve elektrike. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/8 

(220) 08/01/2021 

(731) Shaqa SH.P.K. Gjilan, Muharrem 

Ibrahimi  10/45, KS 

(591) e zeze e verdhe  

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 4  Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë;thithes pluhuri; perberje lagese dhe 

ngjitese; karburante ( perfshire vaj motori) dhe ndriques; qirinj dhe fitile per ndezje   

39  Transporti; paketimi dhe organizimi i mallrave; pergatitje udhetimi  

43  Sherbime nen Sigurimin e Ushqimit dhe te Pijeve   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/9 

(220) 08/01/2021 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, 

Serbia, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CHIPSY INSPIRED BY NATURE 

 

 
     

 

(511) 29  “Ushqime të gatshme të shpejta të përbëra kryesisht nga patate dhe çipsa, arra, 

produkte me arra, fara, perime ose kombinime të tyre; çipsa nga patatet, copa të skuqura 

patatesh, çipsa nga perimet, çipsa taro, copa të skuqura, meze të derrit, meze viçi, meze me 

bazë soje, meze me bazë bishtajore dhe të bluara, ushqime për lyerje (dips), djathë; 

përzierje të ushqimeve të shpejta të përbëra kryesisht nga patate dhe çipsa, arra, produkte 

arrash, fara, perime ose kombinime të tyre”. 
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(210) KS/M/ 2021/10 

(220) 08/01/2021 

(731) Sollaku Group shpk 

Rr. Liqeni i Thate, Ndertesa 9,Hyrja 5, Ap 

6,Tirane, Albania, AL 

(591) zezë, bardhë, kaltër 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) 10  Aparate dhe instrumente mjekësore, duke përfshirë ndër të tjera, lazer për heqjen 

e qimeve dhe përtëritje të lëkurës, aparate për heqjen e tatuazheve dhe lezioneve të 

pigmentuara, lazer për heqjen e lezioneve  të lëkurës, lazer për heqjen e venave, lazer për 

heqjen e lezioneve vaskulare, aparate për zvogëlimin e dhjamit në trup, aparate për 

konturimin e trupit, lazer për trajtimin e psoriazës, lazer për trajtimin e dermatitit atopik 

(ekzemë) dhe të dermatitit seborreik (njolla në lëkurë), aparate për trajtimin e vitiligos, 

celulitit dhe puçrrave (akneve); aparate dhe instrumente kirurgjikale, dentare dhe 

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

pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate 

për masazh; aparate, pajisje dhe artikuj për foshnjat në gji  

41  Arsimimi; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore, përkatësisht 

akademitë (arsimore), mësimi në distancë, mësimdhënia, trajnimi, organizimi i 

konferencave, organizimi i kongreseve, organizimi i ekspozitave për qëllime edukimi, klasa 

praktike (trajnimi përmes demonstrimeve), organizimi dhe kryerja e punëtorive (trajnim), 

organizimi dhe zhvillimin e forumeve arsimore të drejtpërdrejta  

44  Shërbime mjekësore; kujdes higjenik dhe i bukurisë për qeniet njerëzore, përfshirë ndër 

të tjera, heqjen e qimeve me lazer, përtëritje të lëkurës, heqjen e tatuazheve dhe lezioneve të 

pigmentuara, heqjen e lezioneve lëkurore me lazer, heqjen e venave me lazer, heqjen e 

lezioneve vaskulare me lazer, zvogëlimin e dhjamit të trupit, konturimin e trupit, trajtimet 

me lazer për psoriazë, dermatiti atopik (ekzema) dermatiti seborreik (njolla në lëkurë), 

trajtimi i vitiligos, trajtimi i celulitit dhe terapia për akne; shërbime të klinikës mjekësore; 

shërbime spitalore; shërbime të kujdesit shëndetësor; ndihmë mjekësore; operacion plastik; 

marrja me qira e pajisjeve mjekësore; shërbimet e qendrës shëndetësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/11 

(220) 08/01/2021 

(731) Coupang Corp. (A corporation 

organized and existing under the laws of 

Republic of Korea) 18th Floor (Sincheon-

dong), 570 Songpa-daero, Songpa-gu, 

Seoul, Republic of Korea, KR 

(540)  COUPANG 
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(511) 35  Ankande; administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit; reklamimi; 

përpunimi administrativ i urdhrave të blerjes; shërbime të agjencisë te blerjes për kupona të 

shkarkueshëm për të tjerët; menaxhimi i bazës së të dhënave; shërbime të marketingut; 

analiza e kostos të cmimit së logjistikës; konsulencë biznesi në lidhje me analizën e 

zinxhirit te logjistikes dhe zbulimin e falsifikimit; organizimi i aktiviteteve për qëllime 

komerciale, promovuese dhe publicitare; shërbime të përpunimit administrativ të biznesit 

në fushën e shpërndarjes së mallrave; porositja e shërbimeve për mallra për të tjerët; 

inventarizimi i mallrave; hulumtimi i konsumatorit; shërbimet e agjencisë së shitjeve për 

substancat dhe përgatitjet veterinare; shërbime të agjencisë së import-eksportit; ankandi i 

ofruar në internet; shërbime të agjencisë së shitjeve për barna për qëllime mjekësore; 

shërbime të agjencisë së shitjeve për produktet farmaceutike; shërbime të blerjes të 

agjencisë për kupona të shtypur për të tjerët; shërbime me pakicë dhe shumicë përmes një 

qendre tregtare gjithëpërfshirëse nepermjet internetit; sigurimi i informacionit në lidhje me 

biznesin komercial dhe shërbimet e agjencisë tregtare të informacionit përmes rrjetit 

kompjuterik global; shërbime të ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me porosinë me postë 

nepermjet telekomunikacionit; shërbime agjencie per blerje të kupona elektronikë për të 

tjerët; shërbime për përgjigje telefonike; rregullimin e pajtimeve në paketat e mediave të 

informacionit; sigurimi i informacionit të konsumatorit në lidhje me mallrat dhe shërbimet; 

administrimi i programeve të dhënies së stimujve për të promovuar shitjen e mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve; marrjen ne punësim, rekrutimin, zevendesimin, shërbimet e rrjetit 

të karrierës dhe personelit ne pune; sigurimi i informacionit në fushën e punësimit; 

shërbime administrative në lidhje me zhdoganimin; blerja e shërbimeve të agjencisë për 

bileta për të tjerët; sigurimi i informacionit për tregtinë e jashtme; Publicitet; shërbime të 

agjencisë së shitjeve për përgatitjet kimiko-farmaceutike; shërbime administrative në lidhje 

me zhdoganimin; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë shtesa dietike; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë substanca dhe përgatitje vitaminash; shërbime të dyqaneve 

me pakicë që mbajnë ilaçe për qëllime mjekësore; marrja me qira e makinave shitëse; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë plehra; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë nënprodukte të përpunimit të drithërave për qëllime industriale; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë fruta dhe perime të konservuara, të thata dhe të gatuara; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë produkte të përpunuara me bazë drithërash; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë pije frutash dhe lëngje frutash; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë drithëra të lëmuar; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

permbajne tofu; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë foragjere; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë miell për ushqim; shërbime të shitoreve me pakicë që 

mbajnë fruta të freskëta; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë perime të freskëta; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë produkte të përpunuara të perimeve; shërbime 

të dyqaneve me pakicë në internet që mbajnë fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

thata dhe të gatuara; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që mbajnë oriz të gatuar të 

tharë; shërbime të dyqaneve me pakicë në internet që mbajnë ushqime për fëmijë të bëra 

nga produkte bujqësore; shërbime të dyqaneve me pakicë në internet që mbajnë drithëra të 

papërpunuar; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që mbajnë ushqime për fëmijë të 

bëra nga produkte detare; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që mbajnë fruta dhe 
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perime të freskëta; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që permbajne ushqime për 

kafshë shtëpiake; shërbime të dyqaneve me pakicë në internet që mbajnë ushqime dietike të 

përshtatura për foshnjat; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që mbajnë ushqime për 

fëmijë të bëra nga produkte blegtorale; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë fruta 

dhe perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë miell për qëllime industriale; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

tregtojne bimë dhe lule të gjalla; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë fruta dhe 

perime të freskëta; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë ushqim për foshnjat, përveç 

miellit lakteal për foshnjat; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë lëngje perimesh për 

gatim; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë ushqim për foshnjat; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne supë të gatshme ose të gatuar paraprakisht; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne pelte; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që mbajnë 

ushqim për foshnje; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që tregtojne supë të gatshme 

ose të gatuar paraprakisht; shërbime të shitoreve me pakicë që mbajnë pjata anësore të 

përgatitura kryesisht të përbëra nga mishi, peshku, shpendët ose perimet; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë ëmbëlsira/bomboneri; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë ëmbëlsira/kek me oriz; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë maltozë për 

ushqim; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë fruktozë për ushqim; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë laktozë për qëllime farmaceutike; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë akullore dhe akuj; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë produkte 

me çokollatë; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë salca; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë kripë të ngrënshme; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë salcë 

soje; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajne/tregtojne pastë soje (doenjang); shërbime 

të dyqaneve me pakicë që mbajne pastë speci të thartuar (gochujang); shërbime të dyqaneve 

me pakicë që mbajnë erëza; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë erëza kimike; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë ekstrakte të hopit (maltit) për prodhimin e 

birrës; shërbime dyqanesh me pakicë që mbajnë aromatizues të ushqimit, si vajra esencialë; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajne erëza; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë ujë të pijshëm; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë çaj; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë pije me bazë çaji; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë pije me lëng perimesh; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë pije freskuese; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë pije me bazë kafeje; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë përgatitje për të bërë pije eferveshente; shërbime të dyqaneve me pakicë 

që mbajnë pluhurat e përdorura në përgatitjen e pijeve joalkoolike; shërbime të dyqaneve 

me pakicë që mbajnë kafe; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë birrë; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë/tregtojne pije alkoolike, përveç birrës; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë vezë të përpunuara; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë vezë të ngrënshme; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë vezë; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë vajra dhe yndyrna për ushqim; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që tregtojne mish; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë produkte të 

qumështit; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë produkte të përpunuara të mishit; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë vajra dhe yndyrna industriale; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne miell lakteal për foshnjat; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që tregtojne mish të paketuar; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë mish, 

peshk, shpezë dhe gjah; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë peshk dhe butak të 
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ruajtur; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë alga deti të freskëta; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne produkte të përpunuara të algave të detit; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne peshq; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë 

materiale mbushëse, jo prej gome, letre ose plastike; shërbimet e dyqaneve me pakicë në 

internet që mbajnë ushqime shtesë shëndetësore të bazuara në peshk të thatë dhe butak; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë duhan dhe artikuj për duhanpirësit; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë artikuj të duhanpirësve, përfshirë çakmakët për 

duhanpirësit; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë marinues/zbutes të mishit për 

qëllime shtëpiake; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë ngjitës për qëllime 

shtëpiake, përveç atyre për përdorim kancelarie; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë agjentë de-lagështues për përdorim shtëpiak; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë përgatitje për pastrimin e ajrit; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kimikate 

dhe ngjitëse për qëllime industriale; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë përgatitje 

lustruese; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne shishet e foshnjave; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë peceta sanitare; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

tregtojne pelenat e foshnjave; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë instrumente 

mjekësorë; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë set manikyrësh; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë masha kacurrelash elektrike dhe jo elektrike për flokët, 

përveç mjeteve qe punojne me dore; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë mjete 

pastrimi dhe enë larëse, përveç atyre elektrike; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë 

qese mbeturinash me letër ose plastikë; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne llustra 

mobiljesh; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne bojra per lyerje; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne mikë të papërpunuar ose pjesërisht të përpunuar; shërbime 

të dyqaneve me pakicë që mbajnë gurë të çmuar; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë xhama ndërtimi; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë xham të papunuar ose 

gjysëm të punuar, përveç qelqit të ndërtimtarise; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë pjata; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë dushe; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë lodra për kafshët shtëpiake; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë 

produkte kozmetikë për kafshë; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne gërshërë; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kinkaleri (artikuj rrobaqepësish), përveç fijeve; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë aparate dhe instalime gatimi; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë kallamishte (si materiale gërshetimi); shërbime të dyqaneve 

me pakicë që mbajnë kashtë për mbushje; shërbime të shitoreve me pakicë që tregtojne 

lëndë drusore të prodhuar; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne lëndë të parë 

drusore; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë letër higjienike; shërbime të dyqaneve 

me pakicë që mbajne peceta pastruese të lagura paraprakisht; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që tregtojne letër-muri; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë letër testimi 

kimike; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kancelarira; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë ngjyra për vizatimin e fotografive; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë kancelari per zyra; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë lëkurë dhe imitime 

të lëkurës; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne imazhe imituese të lëkurave të 

kafshëve; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë margaritar; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë plastikë të papërpunuar; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë tuba 

per ujitjen; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë punime në gur; shërbimet e 

dyqaneve me pakicë që mbajnë materiale paketimi, ndaluese dhe izoluese; shërbime të 
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dyqaneve me pakicë që mbajnë mobilje; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që 

tregtojne grila dritare të brendshme prej tekstilit; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë pajisje prej metali për mobilje; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kuti 

stolie; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë qilima dhe tapete; shërbime të dyqaneve 

me pakicë që mbajnë jastëkë; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë zjarrfikës prej 

metali; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë aparate për ngrohje, ventilim dhe 

klimatizim; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë aparate dhe pajisje jo-elektrike të 

ndriçimit; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë qirinj dhe fitila për ndriçim; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë vida metali; shërbime të dyqaneve me pakicë 

që mbajnë brava elektronike të dyerve; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë 

gërryes(abraziva); shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë mjete dore të lëvizshme me 

shumë funksione; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë gjilpëra; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne brisqe; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë tuba 

metalikë dhe pjese për to; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë materiale jo metalike 

për përdorim ekskluziv në ndërtesa ose ndërtime; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë hidrantë për kuzhina; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë parashuta; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë aparate akordimi për instrumente muzikorë; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne makineri te shitjes; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë gërmues(eskavatore); shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë aparate 

ngrohëse për automjete; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë karroca; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë pjesë dhe pajisje për automobila; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që tregtojne gërshërë për qen; shërbimet e dyqaneve me pakicë që mbajnë pjese 

bashkuese te makinës dhe përbërësit e transmetimit, përveç per automjeteve tokësore; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne makineri elektromekanike për përgatitjen e 

ushqimit; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë aparate dhe instrumente elektro audio 

dhe vizuale; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë softuer; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që tregtojne telefona intelligjente (smartphone); shërbime të dyqaneve me pakicë që 

tregtojne epilatorë elektrikë; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë aparate elektrike 

të ndriçimit; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë fshesa me korrent (vakum); 

shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne kompjutera; shërbime të dyqaneve me pakicë 

që tregtojne karburant; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë vajra hidraulikë; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë vaj lubrifikues për motorët e automjeteve 

motorike; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajne karburant mbushes për çakmakë; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë çakmakë për duhanpirësit; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë platforma të lëshimit të raketave jo-metalike; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë teneqe; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë lodra 

(lojëra); shërbime të dyqaneve me pakicë në internet që mbajnë lodra (lojëra); shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë kartrixha lojërash video; shërbime të dyqaneve me pakicë 

që mbajnë sopata akulli; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë lodra dhe lojëra; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne këmbëza ecje për foshnje; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë artikuj gjimnastikor dhe sportiv; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë pajime per kamping; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë veshje; 

shërbime dyqanesh me pakicë në internet që tregtojne veshje; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë stoli dhe metale të çmuara; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne 

tenda(flluska) per kamping; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne makina per 

serikulture; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë fibra kimike, jo për përdorim 
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tekstili; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë fibra tekstili; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë fije dhe spango me fibra kimike, jo për përdorim tekstili; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne fije; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që mbajnë 

pëlhura dekorimi të brendshëm; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë pëlhura 

mobilimi; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kordona dhe lidhëse gome; shërbime 

të dyqaneve me pakicë që tregtojne ekranet e insekteve jo prej metali; shërbime me pakicë 

në internet për muzikë dixhitale të shkarkueshme; shërbime të shitjes me pakicë në internet 

për zile (telefoni) e shkarkueshme; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë instrumente 

muzikorë; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë të dhëna ne forme fonografike; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë perberesa për prodhimin e qeramikës teknike; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë xhaketa shpëtimi; shërbime dyqanesh me 

pakicë në internet që mbajnë helmeta mbrojtëse; shërbime dyqanesh me pakicë në internet 

që mbajnë helmeta sportive; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë vepra arti prej 

metali të çmuar; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kuti prej metali; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë kunja këpucësh prej metali; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë botime elektronike të shkarkueshme; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë kapele; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë larje dhe shpëlarje goje jo-

mjekësore; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë figura prej guri, betoni ose 

mermeri; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë përgatitje për te bere tualet; shërbime 

të dyqaneve me pakicë që mbajnë ngjitesa artistikë të thonjve; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë orë; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë syze; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë çorape; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë veshje 

per pashaportë; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë bizhuteri të grave; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë cadra; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë maska 

sanitare për qëllime mjekësore; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë zbukurime për 

veshje; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë materiale të shtypura, përveç librave 

dhe botimeve periodike; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë doreza, duke përfshirë 

ato të bëra prej lëkure, lëkure kafshe ose gëzofi; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë bimë, të thata, për zbukurim; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë orë që 

përfshijnë kamera; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kamera; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë trekëmbësh për kamera; shërbime të dyqaneve me pakicë 

që mbajnë pastrues të fytyrës; përpunimi i të dhënave në lidhje me logjistikën e transportit; 

mbledhja e të dhënave në lidhje me logjistikën e transportit; sigurimi i informacionit 

statistikor në lidhje me logjistikën e transportit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/12 

(220) 11/01/2021 

(731) AUGUSTIN PERLASKAJ  

Rindelstrasse 4 4663 Aarburg, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   
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(511) 3  Parfume, ujë tualeti; ujë parfumi.  

25  Rroba; veshje; artikujt e veshjeve të jashtme; veshje: fustane; veshje rastësore; kokore; 

Kapele dhe kapuç; këpucë; pajisje për veshje të jashtme; shalle; doreza; rrip  

32  Pije te lehta; pije joalkoolike; pije energjike joalkoolike; pije joalkoolike të 

aromatizuara me kafe; pije joalkoolike me shije çaji; pije joalkoolike, me aromë kafeje; pije 

freskuese joalkoolike me aromë çaji. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/13 

(220) 11/01/2021 

(731) Nicoventures Holdings Limited 

Globe House 1 Water Street  

London WC2R 3LA, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VYPE VAPE 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i pa përpunuar ose i përpunuar; produkte të duhanit; zavëndësues 

të duhanit (jo për qellime mjekësore); cigare; puro; shkrepse; çakmak; artikuj për 

duhanpirës;  lëter për cigare;  tuba  për cigare; filtra për cigare; aparate xhepi për 

mbeshtjelljen e  cigareve; makineri dore për injektimin e duhanit në tubat e letrës; cigare 

elektronike; kartrixhe (fishek) për cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte 

të duhanit për qellime  të ngrohjës; pajisje dhe pjesë për pajisje për ngrohjen e duhanit; 

zëvendësuesit e duhanit për qëllim të thithjes (pravullimit); cigare që përmbajnë 

zëvendësues të duhanit;arka cigarësh; kuti cigaresh; snus  me duhan(një lloj duhani me 

lagështi pluhur, që zakonisht mbahet në gojë midis buzëve dhe mishit të dhëmbëve); snuff 

me duhan (duhan pluhur që nuhatet në vrimën e hundës në vend që të pihet); snus  pa 

duhan; snuff  pa duhan; qese me nikotinë orale pa duhan ( jo për përdorime mjekësore). 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/14 

(220) 11/01/2021 

(300) 12977/2020  16/09/2020  CH 

(731) Shell Brands International AG 

Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland, CH 

(540)   
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(591) verdhë dhe e kuqe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 4  Energji elektrike; vajra, yndyrna dhe lubrifikantë për automjete elektrike.  

9  Stacione karikimi për automjete elektrike; pajisje për rimbushjen e baterive për 

automjete motorike; bateri për automjete elektrike; aparate dhe instrumente për mbledhjen, 

përçimin, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë 

elektrike; programe kompjuterike për informacione, analiza dhe raportimin e konsumit të 

energjisë, efiçiencës së energjisë, kursimit të energjisë, analizës së kostos, administrimit, 

analizës së energjisë dhe menaxhimit të faturave për analizën dhe raportimin e konsumit të 

energjisë, efiçencës së energjisë, kursimit të energjisë, analizës së kostos, administrimit, 

energjisë analiza dhe administrimi i faturave; pajisjet dhe instrumentet e matjes, pajisjet dhe 

instrumentet e monitorimit dhe kontrollit për transmetimin, shpërndarjen dhe furnizimin e 

energjisë elektrike; softuer për të lehtësuar pagesën për rimbushjen e automjeteve elektrike, 

lubrifikantëve dhe produkteve të automobilave.  

37  Shërbime të stacioneve të karikimit për automjete elektrike; shërbimet e instalimit, 

mirëmbajtjes dhe riparimit të stacioneve të karikimit për automjetet elektrike.  

39  Shpërndarja dhe furnizimi i energjisë elektrike; shpërndarja dhe furnizimi i energjisë së 

rinovueshme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/15 

(220) 11/01/2021 

(300) 12975/2020  16/09/2020  CH 

(731) Shell Brands International AG 

Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SHELL 

 

 
     

 

(511) 4  Energji elektrike; vajra, yndyrna dhe lubrifikantë për automjete elektrike  

9  Stacione karikimi për automjete elektrike; pajisje për rimbushjen e baterive për 

automjete motorike; bateri për automjete elektrike; aparate dhe instrumente për mbledhjen, 

përçimin, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë 

elektrike; programe kompjuterike për informacione, analiza dhe raportimin e konsumit të 

energjisë, efiçiencës së energjisë, kursimit të energjisë, analizës së kostos, administrimit, 

analizës së energjisë dhe menaxhimit të faturave për analizën dhe raportimin e konsumit të 

energjisë, efiçencës së energjisë, kursimit të energjisë, analizës së kostos, administrimit, 

energjisë analiza dhe administrimi i faturave; pajisjet dhe instrumentet e matjes, pajisjet dhe 
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instrumentet e monitorimit dhe kontrollit për transmetimin, shpërndarjen dhe furnizimin e 

energjisë elektrike; softuer për të lehtësuar pagesën për rimbushjen e automjeteve elektrike, 

lubrifikantëve dhe produkteve të automobilave  

37  Shërbime të stacioneve të karikimit për automjete elektrike; shërbimet e instalimit, 

mirëmbajtjes dhe riparimit të stacioneve të karikimit për automjetet elektrike.  

39  Shpërndarja dhe furnizimi i energjisë elektrike; shpërndarja dhe furnizimi i energjisë së 

rinovueshme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/16 

(220) 11/01/2021 

(731) A DISTRIBUTION SH.P.K. 

Rr. Agim Qela,Kalabri, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(591) E kaltër,  bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapunë, parfumeri, vajra esencialë, produkte kozmetikë, locione për flokë; peceta 

të para-ngopura të letrës dhe / ose celulozës me deodorant dhe parfume; shami kozmetike 

për kujdesin e lëkures (të përfshira në këtë klasë); peceta të lagura (të përfshira në këtë 

klasë); lecka të paralagura për pastrim, skrub, heqje te njollave, makeup-it (të përfshira në 

këtë klasë).  

5  Pelena për kontrollimin dhe mirembajtjen e kryerjes se nevojave fiziologjike; shtresa 

(higjenike) per kete qellim; Peceta sanitare (prej letre); peshqirë sanitare, brekë sanitare; 

pelena në formë brekëve, pelena për të rritur nga letra dhe celuloza, pelena me hapje për 

vendosje mes këmbëve për bebe dhe për të rritur.  

16  Letra; peshqirë e shtresa mbrojtese prej ujit e lageshtise te gjitha prej letrave te 

perpunuara per kete qellim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/17 

(220) 11/01/2021 

(731) A DISTRIBUTION SH.P.K. 

Rr. Agim Qela,Kalabri, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(591) E kaltër,  bardhë 

 
 

(540)   
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(511) 3  Sapunë, parfumeri, vajra esencialë, produkte kozmetikë, locione për flokë; peceta 

të para-ngopura të letrës dhe / ose celulozës me deodorant dhe parfume; shami kozmetike 

për kujdesin e lëkures (të përfshira në këtë klasë); peceta të lagura (të përfshira në këtë 

klasë); lecka të paralagura për pastrim, skrub, heqje te njollave, makeup-it (të përfshira në 

këtë klasë).  

5  Pelena për kontrollimin dhe mirembajtjen e kryerjes se nevojave fiziologjike; shtresa 

(higjenike) per kete qellim; Peceta sanitare (prej letre); peshqirë sanitare, brekë sanitare; 

pelena në formë brekëve, pelena për të rritur nga letra dhe celuloza, pelena me hapje për 

vendosje mes këmbëve për bebe dhe për të rritur.  

16  Letra; peshqirë e shtresa mbrojtese prej ujit e lageshtise te gjitha prej letrave te 

perpunuara per kete qellim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/18 

(220) 11/01/2021 

(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija I 

uslugi VEBSPOT DOO uvoz-izvoz Skopje 

ul. Lermontova br.3/6, 1000 Skopje, MK 

(591) E zezë, e gjelbër 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve në faqet e internetit duke 

paraqitur kuponët, zbritjet, informacionet e krahasimit të çmimeve, rishikimet e produkteve, 

lidhjet me faqet e internetit të shitjes me pakicë të të tjerëve, dhe informacione për zbritje  

39  Transporti; aranzhimet e udhëtimit.  

45  Shërbimet personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të plotësuar nevojat e 

individëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/19 

(220) 12/01/2021 

(731) Perutnina Ptuj d.o.o. Rr.Potrceva 10, 

Ptuj Slovenia, SI 

(591) Ngjyra e Kuqe, Ngjyra e Bardhë 

Ngjyra e Verdhë, E Gjelbërt 

(740)  Avokat Edon Bibaj Adresa: Sheshi 

Nëna Terezë, Hy 32-1a Prishtinë 
 

(540)   

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 
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perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

31  Drithëra dhe agrikultur, hortikultur dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira  në klasa 

të tjera, shtazë të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara,  bimë dhe lule natyrale, produkte 

ushqimore për shtazë, elb.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/20 

(220) 12/01/2021 

(731) Perutnina Ptuj d.o.o. Rr.Potrceva 10, 

Ptuj Slovenia, SI 

(591) Ngjyra e Kuqe, Ngjyra e Bardhë 

Ngjyra e Verdhë 

(740)  Avokat Edon Bibaj Adresa: Sheshi 

Nëna Terezë, Hy 32-1a Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

31  Drithëra dhe agrikultur, hortikultur dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira  në klasa 

të tjera, shtazë të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara,  bimë dhe lule natyrale, produkte 

ushqimore për shtazë, elb.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/21 

(220) 12/01/2021 

(731) FMCG Fund SH.P.K.  

Hilmi Rakovica, Kati 3, Nr.17, KS 

(591) E zeze, E bardhe 

(740)  Sokol Ismaili, Hilmi Rakoica, Kati 3 

Nr 17 
 

(540)  Hoffman 

 

 
     

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë; preparatete 

kozmetike; losionet për flokë, pasta për dhëmbë.  

5  Preparatet farmaceutike dhe veterinarisë, preparatet e sanitarisë dhe për qëllimë 

mjekësore, substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje 

emplastër, materialet për llidhje, materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli sanitar, 

dezinfektues, prepratet për shkatërrimin e parazitëve, fungicidet, herbicidet.  

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 prek çeliku për fërkim, 
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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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/22 

(220) 12/01/2021 

(731) LENTII SH.P.K. Dardania Bazar nr . 

85, 10000 Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LENTI 

 

 
     

 

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

për pastrim; Preparate për mbrojtje nga dielli;  sapunë; parfumeri, vajra esencialë, 

kozmetikë, losione për flokët; pastë dhëmbësh, preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe 

gërryes. Solucion pas rrojës; balsam pas rrojës, losione dhe xhel; preparate për 

akromatizmin e ajrit; antiperspirante; preparate antistatike për qëllime shtëpiake; fleta 

tharëse antistatike; vajra, losione, kremra dhe xhel aroma terapie; preparate, vajra, losione, 

kremra, shkuma dhe xhel për banjë dhe dush; kremra, xhel, losione, serume, maska dhe 

shkuma për kujdesin e bukurisë; preparate zbardhuese për përdorim shtëpiak; preparate 

zbardhuese për lavanderi; krem, losione, xhel, serum, maska dhe shkumë për fytyrën dhe 

trupin; pastrues trupi; preparate aromatike; shamponat dhe kondicionerët për flokët; largues 

i yndyrës për përdorim shtëpiak; detergjente; preparate për larjen e enëve; zbutës dhe 

kondicionerë të rrobave; preparate për pastrimin e dyshemesë; preparatet për kujdesin e 

flokëve; aromat për flokët; kremra, losione, xhel, lëng për kujdesin e flokëve; pomada të 

flokëve; aromatizues shtëpie; leckë dhe letra të ngopura; preparate për lavendari; lustrues; 

spërkatës freskuese aromatike për pëlhurë; thasë për parfumimin e çarçafëve; spërkatës 

dhome aromatikë; preparate për kujdesin e lëkurës  

7  Makina, mjete makinerie, mjetet me funksionim të energjisë; Aparate elektrike për 

përdorim në kuzhinë, Aparate elektrike për imtësim, bluarje, ndrydhje, përzierje dhe 

bluarje; makina larëse (rrobave), makina për larjen e enëve, makina për tharje të rrobave pa 

ngrohje; makina elektrike për pastrimin e dyshemeve dhe tepihëve; thithëse dhe pjesë të 

tyre; makinat elektrikromekanike për përpunimin e ushqimit, fshesave elektrike, tharëse 

elektrike, makinat elektrike për përpunimin e ushqimit  

8  Vegla dore dhe aparate (të cilat operohen me dorë); enë për ngrënieje; armë; brisk rroje; 

brisk rroje, elektrik ose jo-elektrik; tehe për brisçe të rrojës, rripa për mprehjen e brisçeve, 

këllëf për brisk të rrojës, brisçe, mbajtëse për tehet e brisçeve të rrojës, patronë me tehe për 

brisçe të rrojës, kutia të përshtatura për tehe të brisqeve të rrojës  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, survejimi, fotografimi, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

monitorimi, për shpëtimin e jetës dhe për mësim; Aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; Komponentë elektronik; Aparate dhe instrumente për 

regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të dhënave të tjera; 

Telefona; Celularë; Telefona të mençur; Media të regjistruara; Media që mund të 

shkarkohet; Programe kompjuterike; Programe për përpunimin e të dhënave; Media 
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manovruese digjitale ose analoge për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave; Regjistra të 

parave; Pajisje llogaritëse; Aparate llogaritëse; Makina llogaritëse; Kompjuterë; Laptopë 

kompjuterë; Aparate për përpunimin e të dhënave; Sisteme për përpunimin e të dhënave; 

Pajisje periferike kompjuterike; Syze; Syze dielli, Syze mbrojtëse; Kostume për zhytje; 

Maska të zhytësve; Aparate zjarrfikëse  

12  Automjete; Aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; Automjete për përdorim në tokë; 

Biçikleta; Automjete elektrike; Automjete dhe pjesët strukturore të tyre; Karroca; Skuterë 

[automjete]; Karroca për fëmijë; Rimorkio; Automjete ujore; Anije; Rrota të automjeteve; 

Ulëse të automjeteve; Mbulesa të vendosura për ulëse të automjeteve; Mbulesë për 

automjete; Fshirëse xhami; Tuba të brendshëm për goma pneumatike; Karroca për zorrë; 

Zinxhirë kundër rrëshqitjes; Goma; Veshje për riparimin e gomave; Rrota; Pompa për 

gomat e biçikletave; Thasë për biçikleta; Shporta të përshtatura për biçikleta; Shala të 

biçikletave; Zile të biçikletave; Pjesë dhe pajisje për automjete, të përfshira në Klasën 12  

14  Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; Artikuj argjendarie; stoli, gurë të çmuar dhe 

gjysmë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike; Orëmatësit.  

16  Letër; Kartonë; Peshqir letre; Letër tualeti; Tabela prej letre; Enë letre; Letër shkrimi; 

Shenja letre ose kartoni; Ngjitëse prej letre ose kartoni; Etiketa letre; Banderola të letrës; 

Flamuj letre; Hark letre, përveç llojit të kinkalerive ose dekorimeve të flokëve; Etiketa; 

Shirita letre; Letër artizanale; Figura prej letrës maçe; Figura të bëra nga kartoni; Punime 

artistike të bëra prej letre; Piktura të kornizuara dhe të pakornizuara; Printime në natyrën e 

fotove; Vepra artistike të bëra nga kartoni; Vepra artistike të bëra nga letra maçe; Materiale 

artizanale prej letre; Shtroj tavoline prej letre; Mbajtës letre;  

Dekorime tavoline prej letre; Dekorime letre për festa; Material i shtypur; Material i 

shtypur për promovim; Botime promovuese; Afishe; Materiale për lidhjen e librave; 

Fotografi; Letër shkrimi; Rekuizita për zyrës, përveç mobileve; Ngjitës për qëllime shkrimi 

ose amvisërie; Materialet për vizatim; Materiale artistike; Brusha; Materiale mësimdhënëse 

dhe mësimore (përveç aparateve); Foli dhe qese plastike për mbështjellje dhe paketim; 

Materiale paketimi; Qese mbeturinash prej letre ose plastike; Materiale të filtrimit prej 

letre. 

18  Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e tjera nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat e tjera; lëkurë e kafshësh, Çanta; çanta dore; çanta udhëtimi ; valixhe e 

vogël; valixhe të vogla prej lëkure; kuleta; artikuj prej lëkure për këllëfë të çelësave; çanta 

të vogla për gjëra personale; bagazh; valixhe; çanta kozmetike të zbrazëta për shitje; çanta 

sportive; çanta krahu; çanta prej lëkure për blerje; çanta shkolle; çanta shpine; komplet i 

çantave të udhëtimit prej lëkure; çanta udhëtimi për veshje; çanta udhëtimi për mbathje; 

çanta plazhi; çanta duffel (çanta krahu në formë cilindrike); çanta malore alpiniste si çanta 

për qëllime bartëse; çanta vanity(çanta kozmetike), pa pajisje; lëkurë kafshësh; kuti për 

ruajtje dhe këllëf të bëra prej lëkure; ombrella; çadra; shirita prej lëkure.  

20  Mobilie; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; rafte [mobilie]; 

lavamanë [mobilie]; mengene-tavolina [mobilie]; këmbë për mobilie; këmbëza për mobilie; 

tavolina pune [mobilie]; mobilie me fryrje; ndarëse të lëvizshme [mobilie]; vitrina për 

ekspozim [mobilie]; dyer për mobilie; mobilie nga metali; mbajtëse për mobilie, jo 

metalike; rafte për regjistra [mobilie]; mbështetëse për kohë [mobilie]; këmbëza për 

tavolinë [mobilie]; karroca për shërbim [mobilie]; dollap për peshqirë [mobilie]; mbajtëse 

për libra [mobilie]; banka për prerje [mobilie]; karroca për kompjuterë [mobilie]; rolete të 

thurura prej druri [mobilie]; mbajtëse për saksia [mobilie]; rrjete mbrojtëse për dyer 
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[mobilie]; skaje të plastikës për mobilie; ndarje nga druri për mobilie; rafte për dollapë për 

skedarë [mobilie]; rolete të brendshme për dritare [rolete] [mobilie]; karroca me rrota për 

shërbim [mobilie]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për mobilie që nuk 

janë prej metali; dyshekë për fjetje; krevate; krevate për fëmijë; pajisje për krevate që nuk 

janë prej metali;  

21  Pajisje shtëpiake ose kuzhine; Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë gatimi dhe 

mjete gatimi, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Enë për përdorim amvisërie ose 

kuzhinë; Kallëpe [pajisje  kuzhine]; pajisje gatimi, jo elektrike; Tigan; Qese izotermike; 

Pajisje kozmetike dhe tualeti; Pajisje tualeti; Çanta tualeti; Pajisje kozmetike; Vaskë për 

fëmijë; Aparate elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; Kurthe për insekte;  

Pjatë për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Doreza kopshtarie; Kuti për dritare; Mbajtës të 

luleve dhe bimëve [rregullim i luleve]; Vazo lulesh; Mbajtës të vazove të luleve; Shiringa 

për ujitje të luleve dhe bimëve; Pajisjet për ujitje; Krehra; Sfungjerë; Furça (përveç furçave 

për bojë); Material për përpunimin e furçave; Fshesa; artikuj për qëllime pastrimi; Kova; 

Xham i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç qelqit të përdorur në ndërtimtari); 

Qelqe; Porcelan; Poçeri; Qeramikë për qëllime amvisërie; Enë balte; Poçeri; Punime 

artistike prej porcelani, qeramike, enë prej balte, terra-kotë ose qelqi  

23  Penjë për përdorim në tekstil, mëndafshi, pëlhurë pambuku, lesh.  

26  Aksesorë për veshje, artikuj të qepjes dhe artikuj dekorativ tekstili; Byzylykë, përveçse 

për stoli, unazat për çelësa ose zinxhirë për çelësa; Stoli të flokëve, artikuj për fiksimin e 

flokëve, dhe flokë artificiale; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; Fruta, lule dhe perime 

artificiale; Distinktivët për vesh, jo prej metali të çmuar; Artikuj dekorativë për flokë; 

Kapëse për flokë; Pulla; Gjilpëra për thurje; Dantella të leshta.  

27  Qilima, tepihë, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese; varëse muri, jo prej tekstili.  

28  Lojëra; Lodra; Letra për lojë; Lodra; Aparate për video-lojëra; Pajisje për gjimnastikë; 

Artikuj sportiv; Dekorime për pemën e Krishtlindjes; Pemë artificiale e Krishtlindjes  

29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezët; qumësht, 

djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore.  

30  Kafe, qajë, kakaoja, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale, mielli dhe produktet e 

drithërave ,buka, brumërat dhe ëmbëlsira, akulloret, mjaltë, melasa, tharmi, pluhur për 

pjekje , kripë, mustarda, uthulla, salcat(mëlmesa), erëzat, akull (uji i ngrirë)  

34  Duhan; Zëvendësuesit e duhanit; Cigare; Puro; Cigare elektronike; Avullues oral për 

duhanpirësit; Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për t’u përdorur në cigare elektronike; 

Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhanin; artikuj të duhanpirësve; Shkrepëse; 

Çakmak; Kuti të cigareve.  

35  Shërbimet e shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit apo 

programeve televizive te produkteve si: produkteve ushqimore, lavanderi dhe preparate 

pastrimi, agjentë pastrimi për qëllime amvisërie, kozmetikë, ndriçues, drita; artikuj sanitar, 

mallra metalike, pajisje metalike, makina dhe aparate për përpunimin e metaleve, drurit, 

plastikës, betonit, qelqit dhe gurit, vegla makinerie, artikuj për ndërtim dhe konstruksion, 

makina dhe aparate amvisërie, makina dhe aparate të kuzhinës; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë në lidhje me pajisjet elektrike dhe elektronike, aparateve me veprim 

dore, aparatet dhe instrumentet për shkencë, kërkime, navigacion, survejim, fotografi, 

kinematografi, audio vizion, optikë, peshim, matje, sinjalizim, zbulim, testim, inspektim, 
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aparate dhe instrumente për kryerjen e ndërrimit, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike, pajisje dhe aparate të 

elektronikës, pajisjeve dhe aparateve të konsumatorit për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, kompjuterë, pajisje periferike 

kompjuterike, pajisje për përpunimin e të dhënave, pajisje telekomunikuese, veshmbathje 

mbrojtëse, syzeve, syzeve për mbrojtje nga rrezet e diellit, aparate dhe instalime për 

ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë, 

ambiente sanitare, automjete, biçikleta, skuter, karroca, pajisje për biçikleta, pajisje 

automjetesh, stoli, zbukurime [stoli],artikuj letre dhe shkrimi, artikuj për zbukurim, pajisje 

shkollore, rekuizita për zyra, artikuj artizanalë, materiale paketimi, materiale të shtypura, 

vepra arti, figurina; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me, paketimin dhe 

materialet izoluese, qese, çanta, valixhe fleksibile transporti, mallra të vogla prej lëkure, 

bagazhe udhëtarësh, mallra udhëtimi, ombrella, bastunë, shalle, ndërtesa të transportueshme 

dhe pjesët e tyre, mobile, orendi, kontejnerë (që nuk janë prej metali), pajisje dhe 

kontejnerë për amvisëri dhe kuzhinë, pajisje për banjo, pajisje tualeti, enë gatimi dhe 

takëme për tavolinë, takëm, enë prej qelqi, enë prej balte; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë në lidhje me mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit e tekstilit, çarçaf amvisërie, 

çarçaf krevati, çarçaf tavoline, thasë gjumi, çarçaf për banjë, perde, grila  veneciane, 

veshmbathje, këpucë, kapele, artikuj dekorativë për flokët, lule artificiale, bimë, pemë dhe 

fruta, qilima, shtroja për dysheme, perde të mureve dhe mbulesa muri, tapete, artikuj 

gjimnastikor dhe sportiv, lodra, lojëra, aparate për video lojëra, lodra, dekorime për pemët e 

Krishtlindjes, bimë dhe lule, pajisje shtëpiake ose kuzhine, enë për qëllime amvisërie ose 

kuzhine, enë gatimi dhe mjete gatimi, Aksesorë për veshje, artikuj të qepjes dhe artikuj 

dekorativ tekstili; byzylykë, qilima, tepihë, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë, mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe 

perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara, kafes, qaji ,kakaos, sheqerit, orizit, 

,mielli dhe produktet e drithërave ,buka, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore, qumësht, djathë, 

gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; produkte të duhanit, artikuj të duhanpirësit, 

çakmakë, zëvendësues të duhanit, cigare elektronike, avullues oral për duhanpirësit; 

reklama; aranzhimi i reklamave; prokurimi i kontratave [për të tjerët]; telefona të mençur, 

informacion dhe këshilla për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve dhe 

artikujve që do të blihen; ofrim të informacioneve në internet për produkte të 

konsumatorëve, shërbimi ndaj klientit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu 

ofrohen online në kontekstin e tregtisë në internet.  

38  Telekomunikacion; Informacion në lidhje me telekomunikimin; Sigurim i forumeve në 

internet; Aranzhim i shërbimeve telefonike; Transmetimi i skedarëve dixhital; Dërgim të 

mesazhit; Aranzhim të aksesit në bazat e të dhënave në internet; Sigurim të qasjes në 

internet; Sigurim të lidhjeve të komunikimit elektronik; Aranzhim të shërbimeve të 

telekomunikimit   

39  Transport; mbështjellje dhe paketim të mallrave; magazinim të mallrave; Organizim të 

udhëtimeve; Shërbime të udhëtimit; Rezervim të shërbimeve të agjencisë për udhëtime; 

Konsulentë udhëtimi; Rezervim dhe prenotim të udhëtimit; Aranzhim të transportit; 

Aranzhim të transportit të udhëtarëve; Dhënie me qira të automjeteve motorike; Logjistikë 

të transportit; Aranzhim të shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerë përmes 

aplikacionit në internet  

41  Arsimim; ofrim i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.  
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43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbim 

hotelerie; rezervim akomodim (të përkohshëm); rezervime hoteli; shërbimet e shtëpisë së 

turizmit; shërbime restoranti, katering ( ushqime, pije), shërbime kateringu, restorant me 

vetëshërbim. shërbime të ushqimit të shpejtë; shërbime të ushqimit me porosi; shërbime të 

kafeve; shërbime kuzhinieri personal; sigurimi i informacionit në lidhje me ushqimin, pijet, 

restorantet, kafetë, kafeteri, baret-banakët me ushqim (meze) e pije dhe shërbimet e 

ushqimeve tjera. 

44  Shërbimet që kanë të bëjnë me higjienën personale dhe kujdesin për bukurinë;shërbime 

të bukurisë për njerëzit;konsulentë për bukuri;sigurimi i informacionit në lidhje me 

bukurinë;konsulentë në lidhje me trajtimet e bukurisë;shërbimet e trajtimit të bukurisë së 

fytyrës;trajtime bukurie;trajtimet kozmetike të fytyrës;trajtime kozmetike për 

trupin;shërbime në sallone të floktarisë(frizerit), sallone të estetikës, sallone të 

manikyr/pedikyr, sallone të grimit/makeup.  
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(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; Preparate 

për pastrim; Preparate për mbrojtje nga dielli;  sapunë; parfumeri, vajra esencialë, 

kozmetikë, losione për flokët; pastë dhëmbësh, preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe 

gërryes. Solucion pas rrojës; balsam pas rrojës, losione dhe xhel; preparate për 

akromatizmin e ajrit; antiperspirante; preparate antistatike për qëllime shtëpiake; fleta 

tharëse antistatike; vajra, losione, kremra dhe xhel aroma terapie; preparate, vajra, losione, 

kremra, shkuma dhe xhel për banjë dhe dush; kremra, xhel, losione, serume, maska dhe 

shkuma për kujdesin e bukurisë; preparate zbardhuese për përdorim shtëpiak; preparate 

zbardhuese për lavanderi; krem, losione, xhel, serum, maska dhe shkumë për fytyrën dhe 

trupin; pastrues trupi; preparate aromatike; shamponat dhe kondicionerët për flokët; largues 

i yndyrës për përdorim shtëpiak; detergjente; preparate për larjen e enëve; zbutës dhe 

kondicionerë të rrobave; preparate për pastrimin e dyshemesë; preparatet për kujdesin e 

flokëve; aromat për flokët; kremra, losione, xhel, lëng për kujdesin e flokëve; pomada të 

flokëve; aromatizues shtëpie; leckë dhe letra të ngopura; preparate për lavendari; lustrues; 

spërkatës freskuese aromatike për pëlhurë; thasë për parfumimin e çarçafëve; spërkatës 

dhome aromatikë; preparate për kujdesin e lëkurës 
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7  Makina, mjete makinerie, mjetet me funksionim të energjisë; Aparate elektrike për 

përdorim në kuzhinë, Aparate elektrike për imtësim, bluarje, ndrydhje, përzierje dhe 

bluarje; makina larëse (rrobave), makina për larjen e enëve, makina për tharje të rrobave pa 

ngrohje; makina elektrike për pastrimin e dyshemeve dhe tepihëve; thithëse dhe pjesë të 

tyre; makinat elektrikromekanike për përpunimin e ushqimit, fshesave elektrike, tharëse 

elektrike, makinat elektrike për përpunimin e ushqimit  

8  Vegla dore dhe aparate (të cilat operohen me dorë); enë për ngrënieje; armë; brisk rroje; 

brisk rroje, elektrik ose jo-elektrik; tehe për brisçe të rrojës, rripa për mprehjen e brisçeve, 

këllëf për brisk të rrojës, brisçe, mbajtëse për tehet e brisçeve të rrojës, patronë me tehe për 

brisçe të rrojës, kutia të përshtatura për tehe të brisqeve të rrojës  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, survejimi, fotografimi, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

monitorimi, për shpëtimin e jetës dhe për mësim; Aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; Komponentë elektronik; Aparate dhe instrumente për 

regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të dhënave të tjera; 

Telefona; Celularë; Telefona të mençur; Media të regjistruara; Media që mund të 

shkarkohet; Programe kompjuterike; Programe për përpunimin e të dhënave; Media 

manovruese digjitale ose analoge për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave; Regjistra të 

parave; Pajisje llogaritëse; Aparate llogaritëse; Makina llogaritëse; Kompjuterë; Laptopë 

kompjuterë; Aparate për përpunimin e të dhënave; Sisteme për përpunimin e të dhënave; 

Pajisje periferike kompjuterike; Syze; Syze dielli, Syze mbrojtëse; Kostume për zhytje; 

Maska të zhytësve; Aparate zjarrfikëse  

12  Automjete; Aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; Automjete për përdorim në tokë; 

Biçikleta; Automjete elektrike; Automjete dhe pjesët strukturore të tyre; Karroca; Skuterë 

[automjete]; Karroca për fëmijë; Rimorkio; Automjete ujore; Anije; Rrota të automjeteve; 

Ulëse të automjeteve; Mbulesa të vendosura për ulëse të automjeteve; Mbulesë për 

automjete; Fshirëse xhami; Tuba të brendshëm për goma pneumatike; Karroca për zorrë; 

Zinxhirë kundër rrëshqitjes; Goma; Veshje për riparimin e gomave; Rrota; Pompa për 

gomat e biçikletave; Thasë për biçikleta; Shporta të përshtatura për biçikleta; Shala të 

biçikletave; Zile të biçikletave; Pjesë dhe pajisje për automjete, të përfshira në Klasën 12  

14  Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; Artikuj argjendarie; stoli, gurë të çmuar dhe 

gjysmë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike; Orëmatësit.  

16  Letër; Kartonë; Peshqir letre; Letër tualeti; Tabela prej letre; Enë letre; Letër shkrimi; 

Shenja letre ose kartoni; Ngjitëse prej letre ose kartoni; Etiketa letre; Banderola të letrës; 

Flamuj letre; Hark letre, përveç llojit të kinkalerive ose dekorimeve të flokëve; Etiketa; 

Shirita letre; Letër artizanale; Figura prej letrës maçe; Figura të bëra nga kartoni; Punime 

artistike të bëra prej letre; Piktura të kornizuara dhe të pakornizuara; Printime në natyrën e 

fotove; Vepra artistike të bëra nga kartoni; Vepra artistike të bëra nga letra maçe; Materiale 

artizanale prej letre; Shtroj tavoline prej letre; Mbajtës letre;  

Dekorime tavoline prej letre; Dekorime letre për festa; Material i shtypur; Material i 

shtypur për promovim; Botime promovuese; Afishe; Materiale për lidhjen e librave; 

Fotografi; Letër shkrimi; Rekuizita për zyrës, përveç mobileve; Ngjitës për qëllime shkrimi 

ose amvisërie; Materialet për vizatim; Materiale artistike; Brusha; Materiale mësimdhënëse 

dhe mësimore (përveç aparateve); Foli dhe qese plastike për mbështjellje dhe paketim; 

Materiale paketimi; Qese mbeturinash prej letre ose plastike; Materiale të filtrimit prej 
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letre.  

18  Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e tjera nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat e tjera; lëkurë e kafshësh, Çanta; çanta dore; çanta udhëtimi ; valixhe e 

vogël; valixhe të vogla prej lëkure; kuleta; artikuj prej lëkure për këllëfë të çelësave; çanta 

të vogla për gjëra personale; bagazh; valixhe; çanta kozmetike të zbrazëta për shitje; çanta 

sportive; çanta krahu; çanta prej lëkure për blerje; çanta shkolle; çanta shpine; komplet i 

çantave të udhëtimit prej lëkure; çanta udhëtimi për veshje; çanta udhëtimi për mbathje; 

çanta plazhi; çanta duffel (çanta krahu në formë cilindrike); çanta malore alpiniste si çanta 

për qëllime bartëse; çanta vanity(çanta kozmetike), pa pajisje; lëkurë kafshësh; kuti për 

ruajtje dhe këllëf të bëra prej lëkure; ombrella; çadra; shirita prej lëkure.  

20  Mobilie; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; rafte [mobilie]; 

lavamanë [mobilie]; mengene-tavolina [mobilie]; këmbë për mobilie; këmbëza për mobilie; 

tavolina pune [mobilie]; mobilie me fryrje; ndarëse të lëvizshme [mobilie]; vitrina për 

ekspozim [mobilie]; dyer për mobilie; mobilie nga metali; mbajtëse për mobilie, jo 

metalike; rafte për regjistra [mobilie]; mbështetëse për kohë [mobilie]; këmbëza për 

tavolinë [mobilie]; karroca për shërbim [mobilie]; dollap për peshqirë [mobilie]; mbajtëse 

për libra [mobilie]; banka për prerje [mobilie]; karroca për kompjuterë [mobilie]; rolete të 

thurura prej druri [mobilie]; mbajtëse për saksia [mobilie]; rrjete mbrojtëse për dyer 

[mobilie]; skaje të plastikës për mobilie; ndarje nga druri për mobilie; rafte për dollapë për 

skedarë [mobilie]; rolete të brendshme për dritare [rolete] [mobilie]; karroca me rrota për 

shërbim [mobilie]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për mobilie që nuk 

janë prej metali; dyshekë për fjetje; krevate; krevate për fëmijë; pajisje për krevate që nuk 

janë prej metali;  

21  Pajisje shtëpiake ose kuzhine; Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë gatimi dhe 

mjete gatimi, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Enë për përdorim amvisërie ose 

kuzhinë; Kallëpe [pajisje  kuzhine]; pajisje gatimi, jo elektrike; Tigan; Qese izotermike; 

Pajisje kozmetike dhe tualeti; Pajisje tualeti; Çanta tualeti; Pajisje kozmetike; Vaskë për 

fëmijë; Aparate elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; Kurthe për insekte; Pjatë 

për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Doreza kopshtarie; Kuti për dritare; Mbajtës të luleve 

dhe bimëve [rregullim i luleve]; Vazo lulesh; Mbajtës të vazove të luleve; Shiringa për 

ujitje të luleve dhe bimëve; Pajisjet për ujitje; Krehra; Sfungjerë; Furça (përveç furçave për 

bojë); Material për përpunimin e furçave; Fshesa; artikuj për qëllime pastrimi; Kova; Xham 

i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç qelqit të përdorur në ndërtimtari); Qelqe; 

Porcelan; Poçeri; Qeramikë për qëllime amvisërie; Enë balte; Poçeri; Punime artistike prej 

porcelani, qeramike, enë prej balte, terra-kotë ose qelqi  

23  Penjë për përdorim në tekstil, mëndafshi, pëlhurë pambuku, lesh.  

26  Aksesorë për veshje, artikuj të qepjes dhe artikuj dekorativ tekstili; Byzylykë, përveçse 

për stoli, unazat për çelësa ose zinxhirë për çelësa; Stoli të flokëve, artikuj për fiksimin e 

flokëve, dhe flokë artificiale; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; Fruta, lule dhe perime 

artificiale; Distinktivët për vesh, jo prej metali të çmuar; Artikuj dekorativë për flokë; 

Kapëse për flokë; Pulla; Gjilpëra për thurje; Dantella të leshta.  

27  Qilima, tepihë, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese; varëse muri, jo prej tekstili  

28  Lojëra; Lodra; Letra për lojë; Lodra; Aparate për video-lojëra; Pajisje për gjimnastikë; 

Artikuj sportiv; Dekorime për pemën e Krishtlindjes; Pemë artificiale e Krishtlindjes  

29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 
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konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezët; qumësht, 

djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore.  

30  Kafe, qajë, kakaoja, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale, mielli dhe produktet e 

drithërave ,buka, brumërat dhe ëmbëlsira, akulloret, mjaltë, melasa, tharmi, pluhur për 

pjekje , kripë, mustarda, uthulla, salcat(mëlmesa), erëzat, akull (uji i ngrirë)  

34  Duhan; Zëvendësuesit e duhanit; Cigare; Puro; Cigare elektronike; Avullues oral për 

duhanpirësit; Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për t’u përdorur në cigare elektronike; 

Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhanin; artikuj të duhanpirësve; Shkrepëse; 

Çakmak; Kuti të cigareve.  

35  Shërbimet e shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit apo 

programeve televizive te produkteve si: produkteve ushqimore, lavanderi dhe preparate 

pastrimi, agjentë pastrimi për qëllime amvisërie, kozmetikë, ndriçues, drita; artikuj sanitar, 

mallra metalike, pajisje metalike, makina dhe aparate për përpunimin e metaleve, drurit, 

plastikës, betonit, qelqit dhe gurit, vegla makinerie, artikuj për ndërtim dhe konstruksion, 

makina dhe aparate amvisërie, makina dhe aparate të kuzhinës; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë në lidhje me pajisjet elektrike dhe elektronike, aparateve me veprim 

dore, aparatet dhe instrumentet për shkencë, kërkime, navigacion, survejim, fotografi, 

kinematografi, audio vizion, optikë, peshim, matje, sinjalizim, zbulim, testim, inspektim, 

aparate dhe instrumente për kryerjen e ndërrimit, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike, pajisje dhe aparate të 

elektronikës, pajisjeve dhe aparateve të konsumatorit për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, kompjuterë, pajisje periferike 

kompjuterike, pajisje për përpunimin e të dhënave, pajisje telekomunikuese, veshmbathje 

mbrojtëse, syzeve, syzeve për mbrojtje nga rrezet e diellit, aparate dhe instalime për 

ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë, 

ambiente sanitare, automjete, biçikleta, skuter, karroca, pajisje për biçikleta, pajisje 

automjetesh, stoli, zbukurime [stoli],artikuj letre dhe shkrimi, artikuj për zbukurim, pajisje 

shkollore, rekuizita për zyra, artikuj artizanalë, materiale paketimi, materiale të shtypura, 

vepra arti, figurina; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me, paketimin dhe 

materialet izoluese, qese, çanta, valixhe fleksibile transporti, mallra të vogla prej lëkure, 

bagazhe udhëtarësh, mallra udhëtimi, ombrella, bastunë, shalle, ndërtesa të transportueshme 

dhe pjesët e tyre, mobile, orendi, kontejnerë (që nuk janë prej metali), pajisje dhe 

kontejnerë për amvisëri dhe kuzhinë, pajisje për banjo, pajisje tualeti, enë gatimi dhe 

takëme për tavolinë, takëm, enë prej qelqi, enë prej balte; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë në lidhje me mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit e tekstilit, çarçaf amvisërie, 

çarçaf krevati, çarçaf tavoline, thasë gjumi, çarçaf për banjë, perde, grila  veneciane, 

veshmbathje, këpucë, kapele, artikuj dekorativë për flokët, lule artificiale, bimë, pemë dhe 

fruta, qilima, shtroja për dysheme, perde të mureve dhe mbulesa muri, tapete, artikuj 

gjimnastikor dhe sportiv, lodra, lojëra, aparate për video lojëra, lodra, dekorime për pemët e 

Krishtlindjes, bimë dhe lule, pajisje shtëpiake ose kuzhine, enë për qëllime amvisërie ose 

kuzhine, enë gatimi dhe mjete gatimi, Aksesorë për veshje, artikuj të qepjes dhe artikuj 

dekorativ tekstili; byzylykë, qilima, tepihë, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë, mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe 

perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara, kafes, qaji ,kakaos, sheqerit, orizit, 

,mielli dhe produktet e drithërave ,buka, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore, qumësht, djathë, 

gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; produkte të duhanit, artikuj të duhanpirësit, 



Buletini Zyrtar Nr. 97 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

67 

 

çakmakë, zëvendësues të duhanit, cigare elektronike, avullues oral për duhanpirësit; 

reklama; aranzhimi i reklamave; prokurimi i kontratave [për të tjerët]; telefona të mençur, 

informacion dhe këshilla për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve dhe 

artikujve që do të blihen; ofrim të informacioneve në internet për produkte të 

konsumatorëve, shërbimi ndaj klientit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu 

ofrohen online në kontekstin e tregtisë në internet.  

38  Telekomunikacion; Informacion në lidhje me telekomunikimin; Sigurim i forumeve në 

internet; Aranzhim i shërbimeve telefonike; Transmetimi i skedarëve dixhital; Dërgim të 

mesazhit; Aranzhim të aksesit në bazat e të dhënave në internet; Sigurim të qasjes në 

internet; Sigurim të lidhjeve të komunikimit elektronik; Aranzhim të shërbimeve të 

telekomunikimit   

39  Transport; mbështjellje dhe paketim të mallrave; magazinim të mallrave; Organizim të 

udhëtimeve; Shërbime të udhëtimit; Rezervim të shërbimeve të agjencisë për udhëtime; 

Konsulentë udhëtimi; Rezervim dhe prenotim të udhëtimit; Aranzhim të transportit; 

Aranzhim të transportit të udhëtarëve; Dhënie me qira të automjeteve motorike; Logjistikë 

të transportit; Aranzhim të shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerë përmes 

aplikacionit në internet  

41  Arsimim; ofrim i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.  

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

hotelerie; rezervim akomodim (të përkohshëm); rezervime hoteli; shërbimet e shtëpisë së 

turizmit; shërbime restoranti, katering ( ushqime, pije), shërbime kateringu, restorant me 

vetëshërbim. shërbime të ushqimit të shpejtë; shërbime të ushqimit me porosi; shërbime të 

kafeve; shërbime kuzhinieri personal; sigurimi i informacionit në lidhje me ushqimin, pijet, 

restorantet, kafetë, kafeteri, baret-banakët me ushqim (meze) e pije dhe shërbimet e 

ushqimeve tjera  

44  Shërbimet që kanë të bëjnë me higjienën personale dhe kujdesin për bukurinë; shërbime 

të bukurisë për njerëzit; konsulentë për bukuri; sigurimi i informacionit në lidhje me 

bukurinë; konsulentë në lidhje me trajtimet e bukurisë; shërbimet e trajtimit të bukurisë së 

fytyrës; trajtime bukurie; trajtimet kozmetike të fytyrës; trajtime kozmetike për trupin; 

shërbime në sallone të floktarisë(frizerit), sallone të estetikës, sallone të manikyr/pedikyr, 

sallone të grimit/makeup. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/24 

(220) 12/01/2021 

(731) Prehrambena industrija Aleva doo 

Novi Kneževac Svetozara Miletića 15 

23330 Novi Kneževac, RS 

(591)  Kalter, gjelber, kuqe, bardhe, bezhe, 

verdhe, zeze, gri, portokalli, lejla.  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 



Buletini Zyrtar Nr. 97 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

68 

 

(511) 30  Erëza me perime dhe erëza.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/25 

(220) 12/01/2021 

(731) Prehrambena industrija Aleva doo 

Novi Kneževac Svetozara Miletića 15 

23330 Novi Kneževac, RS 

(591) Kuqe, verdhe, portokalli, gjelber, 

bardhe, zeze, kafe, okre, bezhe,  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Spec i bluar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/26 

(220) 12/01/2021 

(731) Prehrambena industrija Aleva doo 

Novi Kneževac Svetozara Miletića 15 

23330 Novi Kneževac, RS 

(591)  Kuqe, verdhe, portokalli, gjelber, 

bardhe, zeze, bezhe, gri 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Salcë per spageti.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/27 

(220) 12/01/2021 

(731) Prehrambena industrija Aleva doo 

Novi Kneževac Svetozara Miletića 15 

23330 Novi Kneževac, RS 

(591) Kuqe, verdhe, portokalli, gjelber, 

bardhe, zeze, kafe, okre, bezhe, gri 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   
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(511) 30  Përzierje erëzash për supë fasulesh.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/28 

(220) 12/01/2021 

(731) Prehrambena industrija Aleva doo 

Novi Kneževac Svetozara Miletića 15 

23330 Novi Kneževac, RS 

(591) Kuqe, verdhe, portokalli, gjelber, 

bardhe, zeze, kafe, okre, bezhe, gri 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Përzierje erëzash për gullash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/29 

(220) 12/01/2021 

(731) Prehrambena industrija Aleva doo 

Novi Kneževac Svetozara Miletića 15 

23330 Novi Kneževac, RS 

(591) Gjelber, Kuqe, Bardhe 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, 

komposto; shllak embelsire; kube supë; supëa; supa të menjëhershme; supa të gatuara 

paraprakisht; konsome (supë e paster); supë viçi; koncentrat supë; supë miso e 

menjëhershme ose e gatuar më parë; përzierje për të bërë supë; përgatitje për supë me 
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perime; supë kremoze.  

30  Çaj: kakao pluhur; akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer pluhur; 

maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, erëza, bimë të konservuara; salca dhe erëza të tjera; rrikë; 

mustardë 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/30 

(220) 12/01/2021 

(731) SAMER AL GADDAH 

INTERNATIONAL GENERAL 

TRADING CO. L.L.C. P.O. Box: 377922, 

Dubai, AE 

(591) Kuqe, Zeze, Bardhe 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrna industriale, dyllë; lubrifikantë; përbërje thithëse, lagështuese 

dhe lidhëse pluhuri; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/31 

(220) 12/01/2021 

(731) Krenar Alidema 

Rr-Selam Musai 3/3-1, Prishtinë, KS 

(740)  Gentrit Kadriu Miradie e Eperme, 

Fushë Kosovë 

 
 

(540)      REX2 pharma 

 

 
     

 

(511) 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 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/32 

(220) 13/01/2021 

(731) "Koshi Group” LLC 

Tranziti,pn Prizren, KS 

(591) E zezë,e bardhë 

(540)   
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(511) 12  Automjete,vetura sportive,vetura luksoze,pjesë të automjeteve,aksesorë të 

ndryshëm,produkte të prodhuara nga Karboni  

35  Shitja e automjeteve,shitja e pjesëve automobilistike,shitja e pjesëve dhe aksesorëve të 

tjerë për mjetet motorike,shitje në internet (online),shitje e produkteve të Karbonit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/33 

(220) 13/01/2021 

(731) "Koshi Group” LLC Tranziti,pn 

Prizren, KS 

(591) E zezë,e bardhë 

 
 

(540)  KOSHI 

 

 
     

 

(511) 12  Automjete,vetura sportive,vetura luksoze,pjesë të automjeteve,aksesorë të 

ndryshëm,produkte të prodhuara nga Karboni.  

35  Shitja e automjeteve,shitja e pjesëve automobilistike,shitja e pjesëve dhe aksesorëve të 

tjerë për mjetet motorike,shitje në internet (online),shitje e produkteve të Karbonit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/34 

(220) 13/01/2021 

(300) 080939  17/04/2020  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(591) E kuqe dhe e bardhe 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  “Lëshimin dhe transmetimin e muzikës, audio, video dhe përmbajtjeve 

multimediale të transmetueshme me anë të radios, televizionit, internetit dhe satelitit; 

lëshimin dhe transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, muzikës, audio, video, 

multimediale, televizionit, dhe radios përmes rrjetit të telekomunikimit; lëshimin dhe 

transmetimin e muzikës audio, video dhe përmbajtjeve multimediale të transmetueshme me 

anë të rrjetit të telekomunikimit; transeferimin e muzikës, audio, video, dhe multimediave 

tek përdoruesit që përputhen me anë te rrjetit të telekomunikimit; ofrimin e qasjes në 

webfaqe, databaza, tabelat elektronike të buletineve, formuet online, udhëzues, muzikë dhe 

programme me përmbajtje audio dhe vide në internet me anë të rrjetit të telekomunikimit; 

shërbimet prezantuese, kryesisht, transmetimin e radio priogrameve, programeve televizive 

dhe regjistrimit të zërit; transmetimin e materialeve audio, kryesisht, muzikës, përmes 
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internetit; Transmetimin dhe transmetimet e abonimit të radio programeve me muzikë.”  

41  “Prodhimin e muzikës së programuar dhe shfaqjeve të videove për abonuesit; shërbime 

të muzikës, kryesisht ofrimin e sfondeve me muziëk të programuar për ndërmarrjet me 

pakicë, zonat publike, dhe ndërmarrjet komerciale; shërbimet zbavitëse, kryesisht ofrimin e 

audiove të pararegjistruara dhe me përmbajtje audiovizuale, informata dhe përshkrime në 

lëminë e muzikës, koncerteve, videove, filmave, televizionit dhe ngjarjeve kulturore online 

përmes rrjetit global kompjuterik; ofrimin e radios, internetit dhe muzikës së programuar 

satleitore me anë të rrjetit të telekomunikimit, rrjetit kompjuterik, internetit, satelitit, radios, 

dhe rrjetit të komunikimit pa tela; shërbimet e muzikës, radios, televizionit dhe video 

zbavitjes, kryesisht, aranzhimet me porosi dhe redaktimin e muzikës, audiove dhe video 

programeve; shërbimet me porosi të muzikës së programuar; aranzhimin, organizimin, 

udhëheqjen, dhe prezentimin e koncerteve, performancave live të muzikës, ngjarjeve të 

vecanta zbavitëse në natyrën e muzikës dhe eventeve kulturore, arteve dhe ngjarjeve 

kulturore, zbavitjes teatrale nga natyra e performancës teatrale live, dhe ekspozitave për 

qëllime zbavitëse; prodhimin dhe shpërndarjen e radio programeve, programeve televizive 

dhe regjistrimit te zërit; shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e programeve të 

vazhdueshme televizive, radio, auio programme, video programme, podcast dhe webcast 

programeve në fushën e zbavitjes; ofrimin e audio dhe video programeve me përmbajtje 

zbavitëse, sporti, muzikës, infromacioneve, dhe lajmeve me anë të rrjetit të 

telekomunikimit; shërbimet e zbavitjes, kryesisht, sigurimin e përmbajtjes audio dhe video 

të transmetuar dhe të shkarkueshme për përdoruesit përmes një shërbimi abonimi të ofruar 

në internet përmes rrjetit online të komunikimit; ofrimin e zbavitjeve online dhe zbavitjeve 

të regjistruara, kryesisht, performancat muzikore; ofrimin e audio dhe vide programimeve 

jo-të shkarkueshme me përmbajtje zbavitëse, sportit, muzikës, informacioneve, dhe 

ngjarjeve të lajmeve aktuale të programuara; ofrimin e webfaqeve dhe aplikacioneve të 

kompjuterit me përmbajtje të informatave të zbavitjes, informatave të sportit, informatave 

të muzikës, lajmeve nga fusha e muzikës dhe zbavitjes, dhe artit dhe informaconeve 

kulturore; ofrimin e ëebfaqeve dhe aplikacioneve të kompjuterit me përmbajtje të 

informatave nga lëmia e zbavitjes, muzikës, sportit, lajmeve nga fusha e muzikës dhe 

zbavitjes, dhe artit dhe kulturës; shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e informatave, 

rishikimeve dhe rekomandimeve të përsonalizuara për zbavitje në lëminë e muzikës, artit 

dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, muzikës live dhe performancës kulturore, panaireve 

për qëllime zbavitëse, festivale të muzikës për qëllime kulturore apo zbavitëse, dhe 

ekspozita për qëllime zbavitëse; shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e rishikimit, dhe 

vlerësimit, dhe ofrimin e webfaqeve interaktive dhe aplikacioneve kompjuterike për 

qëllime zbavitëse për ndarjen e komentve, dhe vlerësimeve të përdoruesve të gjitha në 

lidhje me zbavitjen, artin dhe ngjarjet kulturore, koncerte, performancat e muzikës live, 

panairet e zbavitjes, festivalet e muzikës për qëllime kulturore apo zbavitëze, dhe ekspozitat 

për qëllime zbavitjeje; ofrimin e muzikës së para-regjistruar, video programeve, dhe 

grafikave për përdorim në pajisjet mobile të komunikimit përmes një rrjeti global 

kompjuterik dhe rrjetit të komunikimit pa tela (wireless); ofrimin e ëebfaqeve për 

ngarkimin, ruajtjen, ndarjen dhe vlerësimin dhe postimin e imazhave, audio, video, 

përmbajtjeve podcast dhe multimediale; publikimin e artikujve, të gjitha nga lëmia e 

muzikës dhe zbavitjes; ofrimin e webfaqeve me përmbajtje të publikimeve jo-të 

shkarkueshme nga lëmia e artikujve, të gjitha në fushën e muzikës dhe zbavitjes; raportimin 

e lajmeve nga lëmia e muzikës dhe zbavitjes.” 
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(210) KS/M/ 2021/35 

(220) 13/01/2021 

(731) Base Agency SH.P.K. 

Rr. Luan Haradinaj, 7A/61, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E kuqe, e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave 

dhe panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i 

një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës; 

sherbime sekretarie; përpilimi i statistikave; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit;  

38  Shërbime të agjencisë të lajmeve dhe të informacionit; komunikim audio-vizual, 

radiofonik, televizivë, dhe nepermjet internetit; difuzion i programeve radiofonike dhe 

televizive; shërbime të radiofonisë, të televizionit dhe të Internetit, ne fushen e kulinarise e 

artit të gatimit  

41  Shërbime argëtimi, domethënë, prodhimi dhe shpërndarja e filmave, komedive, filmave 

muzikore, shfaqje të jetës së përditshme, lajmeve dhe serive televizive dramatike, 

dokumentareve, dhe serive televizive të shfaqjes dhe jetës artistike dhe të ngjarjeve e 

shfaqjeve sportive dhënë përmes mediave televizive, mediave kabllore, satelitore, radios, 

sistemeve telefonike dhe sistemeve me brez të gjerë, dhe nëpërmjet internetit, dhe pajisjeve 

te komunikimit portativ dhe mobil pa tel; ofrimi i informacionit dhe argëtimit në formë të 

portaleve online dhe webfaqeve, në fushën e argëtimit, sportit, modës, humorit, politikës, 

etj. të dhënë nëpërmjet internetit dhe pajisjeve të komunikimit portativ e mobil pa tel; 

dhënia me qera e skenave të shfaqjeve dhe studiove televizive; te gjitha kryesisht per 

spektakel e show televiziv dhe online nepermjet internetit.  
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#000000 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave 

dhe panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i 

një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës; 

sherbime sekretarie; përpilimi i statistikave; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit;  

38  Shërbime të agjencisë të lajmeve dhe të informacionit; komunikim audio-vizual, 

radiofonik, televizivë, dhe nepermjet internetit; difuzion i programeve radiofonike dhe 

televizive; shërbime të radiofonisë, të televizionit dhe të Internetit.  

41  Shërbime argëtimi, domethënë, prodhimi dhe shpërndarja e filmave, komedive, filmave 

muzikore, shfaqje të jetës së përditshme, lajmeve dhe serive televizive dramatike, 

dokumentareve, dhe serive televizive të shfaqjes dhe jetës artistike dhe të ngjarjeve e 

shfaqjeve sportive dhënë përmes mediave televizive, mediave kabllore, satelitore, radios, 

sistemeve telefonike dhe sistemeve me brez të gjerë, dhe nëpërmjet internetit, dhe pajisjeve 

te komunikimit portativ dhe mobil pa tel; ofrimi i informacionit dhe argëtimit në formë të 

portaleve online dhe webfaqeve, në fushën e argëtimit, sportit, modës, humorit, politikës, 

etj. të dhënë nëpërmjet internetit dhe pajisjeve të komunikimit portativ e mobil pa tel; 

dhënia me qera e skenave të shfaqjeve dhe studiove televizive; te gjitha kryesisht per 

spektakel e show televiziv dhe online nepermjet internetit.  
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(511) 7  Motorë me djegie të brendshme (të ndryshme nga automjetet tokësore), motorët 
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me piston, rrotullues, dhe turbinë (të ndryshme nga automjetet e tokës), motorë për 

automjete për ajër dhe ujë, makina, makina dhe makineri pune për makina stacionare dhe të 

lëvizshme (përveç për automjetet tokësore), makina që operohen nga motorët ndihmës, 

pajisje ndihmëse dhe vegla (pjesë makine) për ngritje, ulje, rrotullim, rotacion, dhe 

mbështetjen e makinave, pajisjeve dhe mjeteve, në veçanti pompa hidraulike dhe bartësit 

hidraulik dhe gjeneratorëve pneumatik-elektrike, gjeneratorë me gaz, aparatet për saldim, 

kompresorë, kompresor për gomat inflantuese, shtresimit centrifugal, ashensorëve të 

kthyeshëm dhe komponenteve të tyre , pjesë kamionësh, shkallët rrotulluese,makineri dhe 

paisje (makine) për ta gërmuar tokën dhe për punime tokësore, për gërmim dhe lëvizje të 

tokës së fortë dhe natyrore, për të gërmuar dhe bërë hendeqe me nivele, për të gërmuar 

hendeqe dhe për ti ruajtur ato, për mbushje, ngjeshje dhe nivelizim të hendeqeve, e për të 

hequr dhe ta derdhë materialin e grumbulluar sidomos për dysheme, veçanërisht 

ekskavatorë, lopatëzat, mbështjellëset e forta, të tilla si kova metalike me dy ose më shumë 

pjesë, kova për gërmime, pastrimi i kanaleve dhe shpime të thella, gërmim të kanaleve, 

hapje të kanaleve dhe kanalizimeve, hapëset për të pastruar transhe, makina të kullimit, 

makina për mbushje të kanaleve, brisqe për prerje, makina planifikimi, pajisje për largimin 

e dheut dhe ngarkues, makineritë e ndërtimit, makina për ndërtimin e hekurudhave, 

makineri, pajisje dhe mjete (pjesë të makinës) për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, të 

rrugëve dhe shesheve, veçanërisht makineri dhe paisje (të makinerive) për ti bërë materialet 

lidhëse më kompakte me zhavor apo jo, për shpërndarjen e tyre të çdo lloji që janë, për 

depozitim dhe shpërndarje të materialeve për ndërtimin e rrugëve, për përzierjen e 

materialeve mbushëse dhe shtresave punuese, të paraqesë dhe shpërndajë materiale të të 

gjitha llojeve për stabilizimin e tokës, për formën e rrugëve, si dhe vende për përcaktimin e 

trotuarit dhe pastrimin e anës së rrugëve, të tilla si shtypësi i sheshtë, rrotulluesit vibrues, 

pajisjet për përafrim, pajisjet për të stabilizuar llaçin e tokës, nivelizimin e pajisjeve në 

terren, për të shkëputur, makina bujqësore dhe makinave lidhëse, pajisjet dhe mjetet (e 

makinës) për të shtrirë katranin,, makineri dhe aparate paisje (të makinave) për të pastruar 

borë, baltë, shkëmbinj të rënë, dhe për të hequr copa të dëborës dhe akullit në rrugë, mënyra 

dhe vendet, sidomos pjesë të borës, pjesë bore rrjedhëse, me valvulat pastruese, për të 

harkuar, ngritur dhe mënyra më e mirë është për ti prerë kunjat, hapëse bore, makinat e 

prerjes së shpatit të dëborës dhe makinat borëheqëse centrifugale, makineri dhe paisje 

(makinë) për të mbuluar rrugët, autostradat dhe vendet e materialeve rezistente dhe 

shkrirëse, në veçanti në makina automatike shpërndarë, si makineri dhe Paisje (pjesë 

makine) për pastrimin e rrugëve, rrugëve dhe shesheve, sidomos për makina fshirëse, 

makineri dhe paisje (makineri) për të hequr, ulur, rrotulluar dhe tërhequr ngarkesa, për të 

ngarkuar materiale dhe mallra në sasi të mëdha dhe prerje të të gjitha llojeve, të kulturave 

bujqësore, mbetjeve, të makinave vetëmbushëse dhe pajisjeve të instaluara, në veçanti 

makina ngritëse hidraulike dhe jo-hidraulike pajisje dhe vinça ngarkimi, lopatëzat për borë 

dhe baltë (pjesë makine), piruni për pleh, për sanë (makinë), piruni "Agrifork", piruj dhe 

makina shpërndarëse për kashtë të copëtuar; pajisje ndihmëse për heqjen e logove, kuti, 

tuba , bateri, paleta dhe gurë; makineri, pajisje dhe mjete (makinë) për të bërë dhe drejtuar 

skajet, për ti shtrirë kabllot elektrike të tensionit të ulët, për vetë-shërim dhe riparimin e 

automjeteve dhe makinerive të dëmtuara, për tërheqje të automjeteve, ngarkesa, shkarkim 

dhe ngarkim të drurëve të lartë, sidomos për vinça kabllor, të tilla si vinça kabllor 

hidrostatik, vinça të konstruktuar, vinça me motor të çiftëzuar, vinça, vinç kapstan, vinça, 

çikrik për ngritje vinça për pyje dhe vreshta, për tërheqje të aeroplanëve dhe rimorkim; 
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fasheta, makineri dhe pajisje (pjesë makine ) për pastrimin e kanaleve dhe tubave, shenjave, 

binarëve mbrojtës, të shtyllave dhe drejtuesit e radiatorëve, makineri si dhe kontenierë për 

pastrimin e sipërfaqeve të llakuara, muret e tuneleve, ndërtesa, mbulon rrugët dhe për të 

punuar me një avion të ujit që përmban rërë, sidomos vinça kabllor për kanale, aparate për 

shpëlarje të kanaleve, aparate për shpëlarje dhe thithje si dhe makina larëse rrëshqitëse 

mbrojtëse dhe shtyllat drejtuese, makineri dhe vegla (makinë) për të trajtuar lëngjet dhe 

substancat viskoze, për të thithur vajin dhe mbeturinat e shtresuara në ujë, për të mënjanuar 

lëngjet e pastërta nga ato të kontaminuara për qëllime të ujitjes dhe kullimit, për mbushjen e 

bombolave, për të hequr plehun organik dhe të lëngshëm, për heqjen e fekaleve dhe 

zbrazjen gropave septike, kanale dhe hendeqe, në veçanti pompave hidraulike dhe pompave 

për llum si dhe pompa betoni, thithjen dhe shtypjen, makineri, aparatet dhe pajisjet për 

përgatitjen e makinave të ujit të pijshëm, pajisjet dhe mjetet e (pjesëve të makinave) për 

shpimin e vrimave në mobilje, të ngurta dhe të forta, sidomos pajisjet shpuese me goditje 

dhe pajisjet shpuese rrotulluese dhe pajisje shpuese pneumatike për vrima të thella; makina 

të përpunimit të shesheve të patinazhit; njësitë kompresuese pjesë të një motori me djegie të 

brendshme dhe kompresor i ajrit ose i gazit; grupe të përbëra nga gjeneratorë aktuale me 

motor me djegie të brendshme dhe gjenerator, pjesë të pompave pjesë përbërëse të 

motorëve me djegie të brendshme dhe pompa të likideve; pajisje të makinave, mjete, vegla 

makine, sharra të fuqishme, çekiç për shkulje, për të shkatërruar, të minierave, Dialer, 

çekan maç; motorët (përveç mjeteve tokësore) motorë elektrike (përveç për automjetet e 

tokës), supermbushësit, turbo-supermbushësit e marmitës (të tjera nga automjetet e tokës), 

drita gjeneruese; pjesët e motorit (të tjera nga mjetet tokësore), të tilla si mbajtësi i motorit, 

rezervuari, koka e cilindrave, mbuluesi i cilindrave, manivelet, boshtet elektronike, 

kushineta lidhëse, bosht elektronik dhe bosht rrotullues, boshteve, lubrifikuesi, gjëndër, 

boshti lidhës i mbajtësit të shasisë, cilindri i shasisë mbajtësi dhe manivela, rrota dhe boshte 

të fiksuara, boshte elektronike, Volante, volante të shasisë, Pistonëve, valvula, fluturave 

vibruese, shufra të lidhura, të krahëve lëkundës, pjesë të shasisë dhe materiale për motorët 

me djegie të brendshme, inicuesit elektrike dhe ajrit të kompresionuar, gëlltitësit automatik, 

pompa injektuese, pompa e karburantit, vajit, ujit, zbutës të zhurmës gryka thithëse e 

injektuesit, aparatet injektuese (kombinime pompë-grykë), rregullatorët e injeksionit, filtrat 

e karburantit, ajrore dhe filtrat e vajit, karburatorët, gypi marrës, ventilatorë anësorë , rripa, 

kompresorë të ajrit, shpërndarësit e ajrit të ngjeshur në cilindra të motorinos, kandelat 

elektrike, pa zhurmë, pajisjet lubrifikuese për motorë me djegie të brendshme, dhe pajisje 

për transmision, rezervuare të karburantit, vaj dhe ajër, pajisjet nën presion, gypi i lëndës 

djegëse, ajrit, presionit, shkarkimit të gazrave, mbingarkimit me gaz dhe tubat e naftës, 

pastruesit e gazit, tubat e shkarkimit, struktura dekontaminimi për motorët me djegie të 

brendshme, instalimin e tubave të shkarkimit, zhurmëmbytës, tuba për shkarkimin e 

gazrave, buferë të zërit, lubrikatorë, ndarësit e naftës, instalimin e frenave për motorët me 

djegie frenat e brendshme mekanike dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, 

kontrolluesi mekanik, kontrolluesi hidraulik, hidrodinamik, hidraulik dhe elektrike i lidhur 

fiks dhe elastik i ndashëm, kontrollues hidrostatik dhe elektrik, lidhëse të përbashkëta, 

boshte të lidhura, pjesë të kontrolluesit, të tilla si mburojat, disqet, jastëk, kushineta , pllaka 

presioni, transmisionet mekanike, automatike, hidrodinamike, hidrostatike, dhe kombinime 

të transmisioneve të tilla, transmisionet me raport të transmetimit të caktuar apo të 

ndryshuar, Transmision me marsh prapa, diferencialet, pjesët e transmisionit të tilla si shasi, 

rezerva, rrota, kushineta, operative, shufra operative, leva , tuba dhe pirun zhvendosës, 
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sinkronizues, kushineta dhe kushineta cilindrike, ingranazhet, hallka, rripa, makineri të 

mëdha bujqësore, makineri dhe vegla (pjesë e makinës) për përgatitjen e shtratit për lule 

dhe për heqjen e tyre, për luftën kundër barërave të këqija, për prashitje dhe pengim të 

rradhëve të të lashtave, sidomos plugim, lesim, lesim si maç, dhëmbëzim i anuar, lesim dhe 

prashitje e fidaneve, kultivator,si ruter i kombinuar ose kultivator për kopshtin, makina për 

plugim, kultivator me ose pa spërkatje nën gjatë plugimit, makina dhe pajisje (pjesë 

makine) për hudhje të farës dhe mbjelljen e drithrave, patate, perime, sallata, duhan, rrepa, 

luleshtrydhe, domate, shkurre, zhardhok dhe fidane, veçanërisht mbjellje e farërave në 

mënyrë precize, mbjellje farërash, mbjellje me apo shpërndarës fertilizues dhe me ose pa 

kufizues ujitjeje, mjete për mbjellje dhe mjetet për mbjelljen e pemëve (makina) pajisjet për 

të bërë brazda, pastruar, për të pastruar gjurmët e gomave, pajisjet shënuese, makineri dhe 

vegla (pjesë të makinave) për vaditje, spërkatje, fshirje të pluhurit, shpërndarje dhe 

distribuim i produkteve,të lëngëta, solide ose të gazta në veçanti ato për mbrojtjen e 

bimëve, produkteve kundër parazitëve, dhe plehra për plehërim të sipërfaqeve, dhe për 

plehërim të mirë në pyje, fusha, pemishte, vreshta dhe kultura, fidanishte dhe hortikulturë, 

në fushat sportive, parqe dhe hapësirat e gjelbra, veçanërisht spërkatësit dhe pajisjet 

spërkatëse, të tilla si spërkatëse dhe spërkatëse të veqanta dhe të veshura, spërkatëse, sprejë 

dhe freskuese, freskuese aksiale dhe centrifugale, hidrante, spreje, pompa thithëse, pompa 

për likide dhe pajisjet për shpërndarjen e plehut, shpërndarës të plehut të tilla si aparati me 

disk centrifugal binjak, makineri dhe Pajisje (pjesë makine) për mbledhje të frutave të 

kopshtit dhe të fushës, pajisje për këputje, aparate për mbledhjen, ngarkimin dhe 

transportimin e produkteve të kopshtit dhe fushës për ruajtje të tyre, sidomos kombajnat, 

mbledhësit e misrit, qërueset e misrit, kultivator misri, fadroma, fadroma gërmimi, fadroma 

gërmimi e ngarkimi, lidhësit, shtypës kashte, ngritës, transportues, kamionë të lartë 

vetëshkarkues, zgjidhëse, avionë për të transportuar lakër jeshile, makina kashte për tu 

hedhur në fusha, makineri, aparatet dhe mjetet (pjesë të makinës) për korrje, shëndoshje, 

përhapje, duke i larguar barërat e këqija nga aerodromet, fushat sportive, hapësirat e 

hapura, parqe dhe rezervat e tjera për mirëmbajtje në terren në shkurtimet e rrugëve, rrugë, 

prita, bankinat, rampat dhe kanaleve, për të larguar barërat e këqija në nga anësoret e 

rrugëve, rrugët, digat, pritat, kanalet dhe shkurtimin e shkurreve dhe gardheve, të hiqen, të 

kthehen, të kositen, korrje, sidomos korrësi i misrit për ushqim për kafshët, hanxharë, të 

tilla si ramasseuseshacheuses, korrësve korrëse foragjere, makina, të tilla si makina për 

shpërndarje të kashtës me cikrik, pajisjet dhe mjetet (pjesë të makinës) për prerjen e druve; 

ventilator për transportin e materialeve; ventilatorët dhe disqet e tyre, disqe për 

portbagazhe, disqe të friksionit, hard drajve, kushineta, kabllot Bowden, frenat, starteri i 

transmisionit, sitat metalike, mbulesat mbrojtëse metalike, valvula, maniketat e inflacionit 

dhe deflacionit të gomave, kandelat elektrike, veshja e frenave, shtresa azbesti të 

mbështjella me tela (përfshirë në klasën e 7).  

12 Automjete tokësore, automjetet motorike, makinat e pasagjerëve, autobusë, autobusët e 

aeroportit, makinat "combi", kamionë, kamionë të ultë, furgonë banimi, pirun bartës, bartës 

të profilit të vogël, cisterna, kamionë, kamionë me kontejnerë, kamionë me gjysmë-

rimorkio, kamionë frigorifer dhe për produkte të ngrira, automjete bartëse të kontejnerëve, 

automjetet shkarkuese, automjetet për transportin e luleve, ushqimit, pijeve, kafshëve, 

materialeve të gjata, qymyrit, koksit dhe makinave, rimorkio, automjetet matëse për 

transportimin dhe shtrimin e kabllove, kabllot matëse të automjeteve, automjetet me shasi 

specifike, të tilla si automjetet e kursimeve, automjete që përdoren për të transportuar 
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paratë, automjete për ekspozim, ritransmetuesi i automjeteve për radio dhe televizion, RV, 

automjetet për mbledhjen e qumështit, rimorkiatorë,traktorë, makina për tërheqje, makina 

për korrje, automjete komunale, policore, të urgjencës, ambulanca për transport të 

pacientëve, ndihma e parë, për shpëtim ujorë, automjetet për pastrimin e rrugëve dhe 

kanaleve, automjetet për transportin e llumrave dhe të mbeturinave, fecesit, mbeturina, 

automjetet e ndërtimit, haleve, kovave mbledhëse, kovave të mbushura, rrëshqitëse dhe 

kamionë, transportues të mikserëve të betonit, automjete, pompa betoni me shtize 

shpërndarëse elektrike, automjete rrugore, piruna bartës peshash dhe kamionë, automjetet 

me ngarkim anësor, me vinça ngarkues me platformë ngarkimi dhe gjithashtu i paisur me 

ngarkues anësor për kontejnerë, mjetet motorike për transportimin e makinerive, pajisje dhe 

sisteme operative, automjetet motorike me pajisjet për trajnimin e makinave operative, 

pajisje dhe mjete, automjete motorike të përshtatura për hekurudha, rimorkio me një ose më 

shumë linja, rimorkio me dysheme të ulët, rimorkio shkarkuese, rimorkio për mjete dhe 

makineri, rimorkio autodirigjuese, gjysmë rimorkiator, cisterna, në kapanone, shirita të 

mikserave, për portbagazhe, për materiale të gjata për ushqim të ngrirë dhe për makinat për 

transport të pasagjerëve; kazanë të këmbyeshëm, kapanoneve, tanke dhe miksera për 

transporte të materialeve të ndryshme, rimorkio, rimorkio për kampim; motorët me djegie 

(për automjete tokësore), motorët me piston, rrotullues dhe me turbinë (për automjetet e 

tokës), makina me nënkuptim të lëvizjes (për automjetet tokësore), motorë (për automjetet 

tokësore); motorë elektrik (për automjete tokësore); supermbushësit si element motorike; 

turbo-kompresorë për shkarkimin e gazit (për automjete tokësore); komponentet e motorit 

(për automjetet tokësore), të tilla si bazamenti i motorit, panoja e vajit, kokat e cilindrave 

dhe mbuluesit e cilindrave, boshte mekanike, boshte elektronike, boshte lidhëse, kushineta 

për lidhjen e boshteve, bosht manivel dhe bosht elektronik, lubrifikues Stauffer, koka, koka 

kushinetash që lidhin boshtet, kushineta dhe kushineta të mbështjellura që mbështjellin 

boshtet mekanike, ingranazhet, boshte mekanike dhe boshte elektronike, mbajtësit, 

mbajtësit e kartonit, pistonëve, valvulave, damper, shufra lidhëse, krahët lëkundës, korniza 

dhe pjesët mbështetëse, për motorët me djegie mobile, starterët elektrik dhe kompresorët e 

ajrit, valvulat e ajrit automatike, pompa injektuese, energjisë, naftës dhe ujit, damper 

aspirues me zhurmë, pipëzat e injektimit, pajisjet për injektim (kombinim i pompës dhe 

pipëzave injektuese), daljet e injeksionit, filtrat e karburantit, ajrit dhe filtrat e vajit, 

karburator, tubacione të marrjes, ventilatorë, mbështjellës të ventilatorëve, rripa, 

kompresorë të ajrit, cilindra të ajrit, shpërndarësit e ndezjes, pajisjet lubrifikuese për motorë 

me djegie mobile për ta fuqizuar transmisionin dhe setet, pajisjet për karburant, karburant, 

vaj , ajrin e kompresionuar, tubat e karburantit, ajrin e kompresionuar, tubin e shkarkimit të 

gazrave, mbingopësi me karburant dhe tubat, tubat e karburantit, aparatin e pastrimit të 

gazit, pajisje për dekontaminimin e gazit të shkarkuar nga motorët me djegie mobile, pajisje 

dhe tuba shkarkues, silenciatorë, tuba shkarkues, dorashka, sistemet e ftohjes motorike, 

yndyrat, ndarësit e naftës, sistemet e frenave për motorët me djegie mobile, frenat mekanike 

dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, kontroll mekanik, nyje lidhëse fikse 

elastike hidraulike të pa ndashme, hidrodinamike, hidrostatike dhe elektrike, disqe të 

boshteve, elementet bashkues, të tilla si mbajtësi i motorit, disqe, kushineta, pllaka 

mbajtëse; pllaka mbajtëse shtrënguese; kutia e marsheve manuale, automatike, 

hidrodinamike dhe hidraulike, si dhe kombinime të kutive të tilla, zvogëluesit e shpejtësisë 

krahasuar me ata fiks ose të ndryshueshëm, marshi për ecje prapa, diferencialet, elemente të 

transmisionit , të tilla si kapak dhe mbajtës të kutisë së marsheve, ingranazhet, pjesët 
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lëvizëse, boshtet operative, leva, tuba dhe pirunin e ingranazheve, sinkonizues, pjesë të 

automjeteve të tilla si shasi, mbajtëse, mbështetëse,proteza, mbajtëse, dysheme të ulëta, 

dysheme të automjeteve, kulme dhe mure, pllaka të drejta dhe automjete të mesme, me ose 

pa kabinë për fjetje, shasi, trup, amortizatorë dhe mbajtëse të motorit, kontrollorin e levës 

dhe timon, boshte operative, leva, tuba dhe piruna për leva manovrues, kontrolluesit me 

kamerë, pajisjet me pedale akseleruese, friksion dhe frena, amortizatorë të automjeteve, 

mbajtëse të shastisë dhe fletë çeliku, amortizues gome dhe ajri, boshte rrotulluese, pajise 

për anti-ngrirje, parakolp, boshte, trupin e boshtit, trupin e boshtit për bulona, mbajtësin e 

gomave, rrjetin për media, leva dhe shufra stabilizuese, shufra dhe kënde të zhdrejtë të 

drejtuesit të timonit, rrota të automjeteve, disqe, balancuesit e peshës, mbështjellësit dhe 

mbuluesit timonit, PTO boshte dhe bosht kushineta kardan, frena për automjete, motorë dhe 

frenat për rimorkio, të presionit të vajit dhe të presionit të ajrit, amplifikuesit e frenave, 

pompa ndihmëse, frenat e këmbës dhe të dorës, disqet e frenave, bateri, shtrënguese, blloqe, 

kutitë mbështetëse të frenave, pllaka mbështetëse, linjat e frenave, manikotat e frenave, 

pajisjet anti-kyçje, kryesisht të përbërë nga sensorë rrotullues të shpejtë dhe / ose 

përshpejtues, si dhe aparate mekanike dhe / ose pneumatike dhe / ose hidraulike dhe / ose 

elektrike dhe / ose me ç’kyçje elektronike dhe kontrolluesit e presionit të frenave të 

lëngshëm ose me gaz, timonin e automjetit, kuti të timonit dhe mbuluesin e kutisë së 

timonit, bulona të timonit, kolona të timonit, leva të timonit, menaxhuesin e gjilpërave, 

menaxhuesin e transmisionit, kunjat dhe boshtin e timonit, balestrat lidhëse të timonit, 

pompa të naftës me presion, timon hidraulik, pompa të timonit hidraulik, timon, marmita, 

unaza sinjalizuese të amortizatorëve dhe birila (pjesë të gomës), radiatorė të brinjëzuar, 

grila mbrojtëse, kapele të radiatorëve, kapakët e radiatorëve, ulëset e automjeteve, kornizat 

e ulëseve dhe mbështetëset, jastëkët, jastëkët për pushim të ulëseve, ulëse, pajisjet e zërimit, 

pjesët për pushimin e krahëve, të kokës dhe këmbëve, rripa të sigurisë, dritare të 

automjeteve, dritaret mekanike dhe automatike të makinave, ndarëse qelqi, dritare me akull, 

absorbuese qelqi të nxehtësisë, xhami mbrojtës që hapet me levë , dritare kryesore, dritare 

rrëshqitëse, dorezat për hapjen e dritareve, trup të dorezës, doreza hapëse për dritare,pajisje 

për dritare, veshje, muret me izolim për zërin, kulme, dyer dhe dysheme të automjeteve, 

dyert e automjeteve dhe kontrollin e tyre mekanik dhe automatik, dyert me krahë, dyer me 

valvula, cilindra të portave të ajrit të kompresuar, pajisjeve të sigurisë për fëmijët, sistemet 

qendrore për mbyllje, vakum brushat për dyert me krahë, mbajtëse, presa, mbajtësit e 

çelësave, dyer, tuba dhe tubacione me ajër të ngjeshur, shkallë, aksesore të mbajtësve dhe 

mbajtjes, rrethoja, kuti dhe vendosësin e rrotave, panele kontrolli, alarme, dritat 

paralajmëruese, brirët, boritë, kuti të dorezave, mbuluesit e motorit, hapësin dhe kapakun e 

shasisë, parafango, mburoja të pluhurit, mburoja për spërkatje nga rrotat, mburoja në formë 

brushe kundër insekteve, gurët që rrëshqasin, dhe mburojat e dritave të përparme, pasqyret 

e brendshme dhe të jashtme, kuti të timonit, numrat e shtëpive, tablla, tenda , grila, 

mbajtëse të valixheve, mbajtëse e kulmit të makinave për valixhe, kofera, mbajtëse të 

valixheve, mbajtëse të skive, zinxhirët e dëborës, pajisjet larëse të xhamit, të lëngshme, 

spreje, pastrues dritaresh, motorin e pastruesit të dritareve, lidhjet e tyre, krahët, pastrues 

dritaresh, larëse me pompa dhe mekanike, parakolp dhe mbërthyes, balestrat, anësoret e 

parakolpit, kulmet e automjeteve, kapakun e automjeteve, me kulm të prerë, kulme 

mekanike dhe elektrike , trupin e makinës, pajisjet e gomave, pajisjet për rimorkim, 

kontrolluesit hidraulik të makinave ngarkuese, binarët e shtratit, vinça, vinç ngarkues, 

ngarkues anësorë dhe për mbushje dhe zbrazje të cisternave të automjeteve, silo dhe 
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kontejnerë; makina portative për miksera të betonit, çikrika dhe të tilla që operojnë me 

forcë ndihmëse, pajisjet për të shmangur dhe parandaluar ngecjen dhe bllokimin e 

automjeteve, mbështjellësit e disqeve, disqet e friksionit, hard drajv, kabllot Bowden, 

frenat, amortizuesit, mbështjellësit metalik mbrojtës, startuesi i transmisionit, nxehëset e 

dritares së pasme për automjete, maniketat e gomave inflative dhe deflative, pedalat e 

gomes, veshjen e frenave, veshjen me azbest të frenave, mbulesa të pëlhurës të ulëseve të 

automjeteve, pasqyra, dritare, dispensionin e dritareve dhe mbrojtëse të diellit, dhe qelqit të 

sigurisë për automobila; të bëra me tel (përfshirë në klasën e 12). 

37 Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi, Instalim dhe riparim i aparateve 

elektrike, Mirëmbajtje automjetesh, Mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve me motor, 

Instalim, mirëmbajtje dhe riparim makinerish, Rindërtim motori që janë konsumuar ose që 

janë shkatërruar pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë konsumuar ose që janë 

shkatërruar pjesërisht, Riparim automjeti 
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(511) 7  Motorë me djegie të brendshme (të ndryshme nga automjetet tokësore), motorët 

me piston, rrotullues, dhe turbinë (të ndryshme nga automjetet e tokës), motorë për 

automjete për ajër dhe ujë, makina, makina dhe makineri pune për makina stacionare dhe të 

lëvizshme (përveç për automjetet tokësore), makina që operohen nga motorët ndihmës, 

pajisje ndihmëse dhe vegla (pjesë makine) për ngritje, ulje, rrotullim, rotacion, dhe 

mbështetjen e makinave, pajisjeve dhe mjeteve, në veçanti pompa hidraulike dhe bartësit 

hidraulik dhe gjeneratorëve pneumatik-elektrike, gjeneratorë me gaz, aparatet për saldim, 

kompresorë, kompresor për gomat inflantuese, shtresimit centrifugal, ashensorëve të 

kthyeshëm dhe komponenteve të tyre , pjesë kamionësh, shkallët rrotulluese,makineri dhe 

paisje (makine) për ta gërmuar tokën dhe për punime tokësore, për gërmim dhe lëvizje të 

tokës së fortë dhe natyrore, për të gërmuar dhe bërë hendeqe me nivele, për të gërmuar 

hendeqe dhe për ti ruajtur ato, për mbushje, ngjeshje dhe nivelizim të hendeqeve, e për të 

hequr dhe ta derdhë materialin e grumbulluar sidomos për dysheme, veçanërisht 

ekskavatorë, lopatëzat, mbështjellëset e forta, të tilla si kova metalike me dy ose më shumë 

pjesë, kova për gërmime, pastrimi i kanaleve dhe shpime të thella, gërmim të kanaleve, 

hapje të kanaleve dhe kanalizimeve, hapëset për të pastruar transhe, makina të kullimit, 
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makina për mbushje të kanaleve, brisqe për prerje, makina planifikimi, pajisje për largimin 

e dheut dhe ngarkues, makineritë e ndërtimit, makina për ndërtimin e hekurudhave, 

makineri, pajisje dhe mjete (pjesë të makinës) për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, të 

rrugëve dhe shesheve, veçanërisht makineri dhe paisje (të makinerive) për ti bërë materialet 

lidhëse më kompakte me zhavor apo jo, për shpërndarjen e tyre të çdo lloji që janë, për 

depozitim dhe shpërndarje të materialeve për ndërtimin e rrugëve, për përzierjen e 

materialeve mbushëse dhe shtresave punuese, të paraqesë dhe shpërndajë materiale të të 

gjitha llojeve për stabilizimin e tokës, për formën e rrugëve, si dhe vende për përcaktimin e 

trotuarit dhe pastrimin e anës së rrugëve, të tilla si shtypësi i sheshtë, rrotulluesit vibrues, 

pajisjet për përafrim, pajisjet për të stabilizuar llaçin e tokës, nivelizimin e pajisjeve në 

terren, për të shkëputur, makina bujqësore dhe makinave lidhëse, pajisjet dhe mjetet (e 

makinës) për të shtrirë katranin,, makineri dhe aparate paisje (të makinave) për të pastruar 

borë, baltë, shkëmbinj të rënë, dhe për të hequr copa të dëborës dhe akullit në rrugë, mënyra 

dhe vendet, sidomos pjesë të borës, pjesë bore rrjedhëse, me valvulat pastruese, për të 

harkuar, ngritur dhe mënyra më e mirë është për ti prerë kunjat, hapëse bore, makinat e 

prerjes së shpatit të dëborës dhe makinat borëheqëse centrifugale, makineri dhe paisje 

(makinë) për të mbuluar rrugët, autostradat dhe vendet e materialeve rezistente dhe 

shkrirëse, në veçanti në makina automatike shpërndarë, si makineri dhe Paisje (pjesë 

makine) për pastrimin e rrugëve, rrugëve dhe shesheve, sidomos për makina fshirëse, 

makineri dhe paisje (makineri) për të hequr, ulur, rrotulluar dhe tërhequr ngarkesa, për të 

ngarkuar materiale dhe mallra në sasi të mëdha dhe prerje të të gjitha llojeve, të kulturave 

bujqësore, mbetjeve, të makinave vetëmbushëse dhe pajisjeve të instaluara, në veçanti 

makina ngritëse hidraulike dhe jo-hidraulike pajisje dhe vinça ngarkimi, lopatëzat për borë 

dhe baltë (pjesë makine), piruni për pleh, për sanë (makinë), piruni "Agrifork", piruj dhe 

makina shpërndarëse për kashtë të copëtuar; pajisje ndihmëse për heqjen e logove, kuti, 

tuba , bateri, paleta dhe gurë; makineri, pajisje dhe mjete (makinë) për të bërë dhe drejtuar 

skajet, për ti shtrirë kabllot elektrike të tensionit të ulët, për vetë-shërim dhe riparimin e 

automjeteve dhe makinerive të dëmtuara, për tërheqje të automjeteve, ngarkesa, shkarkim 

dhe ngarkim të drurëve të lartë, sidomos për vinça kabllor, të tilla si vinça kabllor 

hidrostatik, vinça të konstruktuar, vinça me motor të çiftëzuar, vinça, vinç kapstan, vinça, 

çikrik për ngritje vinça për pyje dhe vreshta, për tërheqje të aeroplanëve dhe rimorkim; 

fasheta, makineri dhe pajisje (pjesë makine ) për pastrimin e kanaleve dhe tubave, shenjave, 

binarëve mbrojtës, të shtyllave dhe drejtuesit e radiatorëve, makineri si dhe kontenierë për 

pastrimin e sipërfaqeve të llakuara, muret e tuneleve, ndërtesa, mbulon rrugët dhe për të 

punuar me një avion të ujit që përmban rërë, sidomos vinça kabllor për kanale, aparate për 

shpëlarje të kanaleve, aparate për shpëlarje dhe thithje si dhe makina larëse rrëshqitëse 

mbrojtëse dhe shtyllat drejtuese, makineri dhe vegla (makinë) për të trajtuar lëngjet dhe 

substancat viskoze, për të thithur vajin dhe mbeturinat e shtresuara në ujë, për të mënjanuar 

lëngjet e pastërta nga ato të kontaminuara për qëllime të ujitjes dhe kullimit, për mbushjen e 

bombolave, për të hequr plehun organik dhe të lëngshëm, për heqjen e fekaleve dhe 

zbrazjen gropave septike, kanale dhe hendeqe, në veçanti pompave hidraulike dhe pompave 

për llum si dhe pompa betoni, thithjen dhe shtypjen, makineri, aparatet dhe pajisjet për 

përgatitjen e makinave të ujit të pijshëm, pajisjet dhe mjetet e (pjesëve të makinave) për 

shpimin e vrimave në mobilje, të ngurta dhe të forta, sidomos pajisjet shpuese me goditje 

dhe pajisjet shpuese rrotulluese dhe pajisje shpuese pneumatike për vrima të thella; makina 

të përpunimit të shesheve të patinazhit; njësitë kompresuese pjesë të një motori me djegie të 
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brendshme dhe kompresor i ajrit ose i gazit; grupe të përbëra nga gjeneratorë aktuale me 

motor me djegie të brendshme dhe gjenerator, pjesë të pompave pjesë përbërëse të 

motorëve me djegie të brendshme dhe pompa të likideve; pajisje të makinave, mjete, vegla 

makine, sharra të fuqishme, çekiç për shkulje, për të shkatërruar, të minierave, Dialer, 

çekan maç; motorët (përveç mjeteve tokësore) motorë elektrike (përveç për automjetet e 

tokës), supermbushësit, turbo-supermbushësit e marmitës (të tjera nga automjetet e tokës), 

drita gjeneruese; pjesët e motorit (të tjera nga mjetet tokësore), të tilla si mbajtësi i motorit, 

rezervuari, koka e cilindrave, mbuluesi i cilindrave, manivelet, boshtet elektronike, 

kushineta lidhëse, bosht elektronik dhe bosht rrotullues, boshteve, lubrifikuesi, gjëndër, 

boshti lidhës i mbajtësit të shasisë, cilindri i shasisë mbajtësi dhe manivela, rrota dhe boshte 

të fiksuara, boshte elektronike, Volante, volante të shasisë, Pistonëve, valvula, fluturave 

vibruese, shufra të lidhura, të krahëve lëkundës, pjesë të shasisë dhe materiale për motorët 

me djegie të brendshme, inicuesit elektrike dhe ajrit të kompresionuar, gëlltitësit automatik, 

pompa injektuese, pompa e karburantit, vajit, ujit, zbutës të zhurmës gryka thithëse e 

injektuesit, aparatet injektuese (kombinime pompë-grykë), rregullatorët e injeksionit, filtrat 

e karburantit, ajrore dhe filtrat e vajit, karburatorët, gypi marrës, ventilatorë anësorë , rripa, 

kompresorë të ajrit, shpërndarësit e ajrit të ngjeshur në cilindra të motorinos, kandelat 

elektrike, pa zhurmë, pajisjet lubrifikuese për motorë me djegie të brendshme, dhe pajisje 

për transmision, rezervuare të karburantit, vaj dhe ajër, pajisjet nën presion, gypi i lëndës 

djegëse, ajrit, presionit, shkarkimit të gazrave, mbingarkimit me gaz dhe tubat e naftës, 

pastruesit e gazit, tubat e shkarkimit, struktura dekontaminimi për motorët me djegie të 

brendshme, instalimin e tubave të shkarkimit, zhurmëmbytës, tuba për shkarkimin e 

gazrave, buferë të zërit, lubrikatorë, ndarësit e naftës, instalimin e frenave për motorët me 

djegie frenat e brendshme mekanike dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, 

kontrolluesi mekanik, kontrolluesi hidraulik, hidrodinamik, hidraulik dhe elektrike i lidhur 

fiks dhe elastik i ndashëm, kontrollues hidrostatik dhe elektrik, lidhëse të përbashkëta, 

boshte të lidhura, pjesë të kontrolluesit, të tilla si mburojat, disqet, jastëk, kushineta , pllaka 

presioni, transmisionet mekanike, automatike, hidrodinamike, hidrostatike, dhe kombinime 

të transmisioneve të tilla, transmisionet me raport të transmetimit të caktuar apo të 

ndryshuar, Transmision me marsh prapa, diferencialet, pjesët e transmisionit të tilla si shasi, 

rezerva, rrota, kushineta, operative, shufra operative, leva , tuba dhe pirun zhvendosës, 

sinkronizues, kushineta dhe kushineta cilindrike, ingranazhet, hallka, rripa, makineri të 

mëdha bujqësore, makineri dhe vegla (pjesë e makinës) për përgatitjen e shtratit për lule 

dhe për heqjen e tyre, për luftën kundër barërave të këqija, për prashitje dhe pengim të 

rradhëve të të lashtave, sidomos plugim, lesim, lesim si maç, dhëmbëzim i anuar, lesim dhe 

prashitje e fidaneve, kultivator,si ruter i kombinuar ose kultivator për kopshtin, makina për 

plugim, kultivator me ose pa spërkatje nën gjatë plugimit, makina dhe pajisje (pjesë 

makine) për hudhje të farës dhe mbjelljen e drithrave, patate, perime, sallata, duhan, rrepa, 

luleshtrydhe, domate, shkurre, zhardhok dhe fidane, veçanërisht mbjellje e farërave në 

mënyrë precize, mbjellje farërash, mbjellje me apo shpërndarës fertilizues dhe me ose pa 

kufizues ujitjeje, mjete për mbjellje dhe mjetet për mbjelljen e pemëve (makina) pajisjet për 

të bërë brazda, pastruar, për të pastruar gjurmët e gomave, pajisjet shënuese, makineri dhe 

vegla (pjesë të makinave) për vaditje, spërkatje, fshirje të pluhurit, shpërndarje dhe 

distribuim i produkteve,të lëngëta, solide ose të gazta në veçanti ato për mbrojtjen e 

bimëve, produkteve kundër parazitëve, dhe plehra për plehërim të sipërfaqeve, dhe për 

plehërim të mirë në pyje, fusha, pemishte, vreshta dhe kultura, fidanishte dhe hortikulturë, 
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në fushat sportive, parqe dhe hapësirat e gjelbra, veçanërisht spërkatësit dhe pajisjet 

spërkatëse, të tilla si spërkatëse dhe spërkatëse të veqanta dhe të veshura, spërkatëse, sprejë 

dhe freskuese, freskuese aksiale dhe centrifugale, hidrante, spreje, pompa thithëse, pompa 

për likide dhe pajisjet për shpërndarjen e plehut, shpërndarës të plehut të tilla si aparati me 

disk centrifugal binjak, makineri dhe Pajisje (pjesë makine) për mbledhje të frutave të 

kopshtit dhe të fushës, pajisje për këputje, aparate për mbledhjen, ngarkimin dhe 

transportimin e produkteve të kopshtit dhe fushës për ruajtje të tyre, sidomos kombajnat, 

mbledhësit e misrit, qërueset e misrit, kultivator misri, fadroma, fadroma gërmimi, fadroma 

gërmimi e ngarkimi, lidhësit, shtypës kashte, ngritës, transportues, kamionë të lartë 

vetëshkarkues, zgjidhëse, avionë për të transportuar lakër jeshile, makina kashte për tu 

hedhur në fusha, makineri, aparatet dhe mjetet (pjesë të makinës) për korrje, shëndoshje, 

përhapje, duke i larguar barërat e këqija nga aerodromet, fushat sportive, hapësirat e 

hapura, parqe dhe rezervat e tjera për mirëmbajtje në terren në shkurtimet e rrugëve, rrugë, 

prita, bankinat, rampat dhe kanaleve, për të larguar barërat e këqija në nga anësoret e 

rrugëve, rrugët, digat, pritat, kanalet dhe shkurtimin e shkurreve dhe gardheve, të hiqen, të 

kthehen, të kositen, korrje, sidomos korrësi i misrit për ushqim për kafshët, hanxharë, të 

tilla si ramasseuseshacheuses, korrësve korrëse foragjere, makina, të tilla si makina për 

shpërndarje të kashtës me cikrik, pajisjet dhe mjetet (pjesë të makinës) për prerjen e druve; 

ventilator për transportin e materialeve; ventilatorët dhe disqet e tyre, disqe për 

portbagazhe, disqe të friksionit, hard drajve, kushineta, kabllot Bowden, frenat, starteri i 

transmisionit, sitat metalike, mbulesat mbrojtëse metalike, valvula, maniketat e inflacionit 

dhe deflacionit të gomave, kandelat elektrike, veshja e frenave, shtresa azbesti të 

mbështjella me tela (përfshirë në klasën e 7).  

12  Automjete tokësore, automjetet motorike, makinat e pasagjerëve, autobusë, autobusët e 

aeroportit, makinat "combi", kamionë, kamionë të ultë, furgonë banimi, pirun bartës, bartës 

të profilit të vogël, cisterna, kamionë, kamionë me kontejnerë, kamionë me gjysmë-

rimorkio, kamionë frigorifer dhe për produkte të ngrira, automjete bartëse të kontejnerëve, 

automjetet shkarkuese, automjetet për transportin e luleve, ushqimit, pijeve, kafshëve, 

materialeve të gjata, qymyrit, koksit dhe makinave, rimorkio, automjetet matëse për 

transportimin dhe shtrimin e kabllove, kabllot matëse të automjeteve, automjetet me shasi 

specifike, të tilla si automjetet e kursimeve, automjete që përdoren për të transportuar 

paratë, automjete për ekspozim, ritransmetuesi i automjeteve për radio dhe televizion, RV, 

automjetet për mbledhjen e qumështit, rimorkiatorë,traktorë, makina për tërheqje, makina 

për korrje, automjete komunale, policore, të urgjencës, ambulanca për transport të 

pacientëve, ndihma e parë, për shpëtim ujorë, automjetet për pastrimin e rrugëve dhe 

kanaleve, automjetet për transportin e llumrave dhe të mbeturinave, fecesit, mbeturina, 

automjetet e ndërtimit, haleve, kovave mbledhëse, kovave të mbushura, rrëshqitëse dhe 

kamionë, transportues të mikserëve të betonit, automjete, pompa betoni me shtize 

shpërndarëse elektrike, automjete rrugore, piruna bartës peshash dhe kamionë, automjetet 

me ngarkim anësor, me vinça ngarkues me platformë ngarkimi dhe gjithashtu i paisur me 

ngarkues anësor për kontejnerë, mjetet motorike për transportimin e makinerive, pajisje dhe 

sisteme operative, automjetet motorike me pajisjet për trajnimin e makinave operative, 

pajisje dhe mjete, automjete motorike të përshtatura për hekurudha, rimorkio me një ose më 

shumë linja, rimorkio me dysheme të ulët, rimorkio shkarkuese, rimorkio për mjete dhe 

makineri, rimorkio autodirigjuese, gjysmë rimorkiator, cisterna, në kapanone, shirita të 

mikserave, për portbagazhe, për materiale të gjata për ushqim të ngrirë dhe për makinat për 
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transport të pasagjerëve; kazanë të këmbyeshëm, kapanoneve, tanke dhe miksera për 

transporte të materialeve të ndryshme, rimorkio, rimorkio për kampim; motorët me djegie 

(për automjete tokësore), motorët me piston, rrotullues dhe me turbinë (për automjetet e 

tokës), makina me nënkuptim të lëvizjes (për automjetet tokësore), motorë (për automjetet 

tokësore); motorë elektrik (për automjete tokësore); supermbushësit si element motorike; 

turbo-kompresorë për shkarkimin e gazit (për automjete tokësore); komponentet e motorit 

(për automjetet tokësore), të tilla si bazamenti i motorit, panoja e vajit, kokat e cilindrave 

dhe mbuluesit e cilindrave, boshte mekanike, boshte elektronike, boshte lidhëse, kushineta 

për lidhjen e boshteve, bosht manivel dhe bosht elektronik, lubrifikues Stauffer, koka, koka 

kushinetash që lidhin boshtet, kushineta dhe kushineta të mbështjellura që mbështjellin 

boshtet mekanike, ingranazhet, boshte mekanike dhe boshte elektronike, mbajtësit, 

mbajtësit e kartonit, pistonëve, valvulave, damper, shufra lidhëse, krahët lëkundës, korniza 

dhe pjesët mbështetëse, për motorët me djegie mobile, starterët elektrik dhe kompresorët e 

ajrit, valvulat e ajrit automatike, pompa injektuese, energjisë, naftës dhe ujit, damper 

aspirues me zhurmë, pipëzat e injektimit, pajisjet për injektim (kombinim i pompës dhe 

pipëzave injektuese), daljet e injeksionit, filtrat e karburantit, ajrit dhe filtrat e vajit, 

karburator, tubacione të marrjes, ventilatorë, mbështjellës të ventilatorëve, rripa, 

kompresorë të ajrit, cilindra të ajrit, shpërndarësit e ndezjes, pajisjet lubrifikuese për motorë 

me djegie mobile për ta fuqizuar transmisionin dhe setet, pajisjet për karburant, karburant, 

vaj , ajrin e kompresionuar, tubat e karburantit, ajrin e kompresionuar, tubin e shkarkimit të 

gazrave, mbingopësi me karburant dhe tubat, tubat e karburantit, aparatin e pastrimit të 

gazit, pajisje për dekontaminimin e gazit të shkarkuar nga motorët me djegie mobile, pajisje 

dhe tuba shkarkues, silenciatorë, tuba shkarkues, dorashka, sistemet e ftohjes motorike, 

yndyrat, ndarësit e naftës, sistemet e frenave për motorët me djegie mobile, frenat mekanike 

dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, kontroll mekanik, nyje lidhëse fikse 

elastike hidraulike të pa ndashme, hidrodinamike, hidrostatike dhe elektrike, disqe të 

boshteve, elementet bashkues, të tilla si mbajtësi i motorit, disqe, kushineta, pllaka 

mbajtëse; pllaka mbajtëse shtrënguese; kutia e marsheve manuale, automatike, 

hidrodinamike dhe hidraulike, si dhe kombinime të kutive të tilla, zvogëluesit e shpejtësisë 

krahasuar me ata fiks ose të ndryshueshëm, marshi për ecje prapa, diferencialet, elemente të 

transmisionit , të tilla si kapak dhe mbajtës të kutisë së marsheve, ingranazhet, pjesët 

lëvizëse, boshtet operative, leva, tuba dhe pirunin e ingranazheve, sinkonizues, pjesë të 

automjeteve të tilla si shasi, mbajtëse, mbështetëse,proteza, mbajtëse, dysheme të ulëta, 

dysheme të automjeteve, kulme dhe mure, pllaka të drejta dhe automjete të mesme, me ose 

pa kabinë për fjetje, shasi, trup, amortizatorë dhe mbajtëse të motorit, kontrollorin e levës 

dhe timon, boshte operative, leva, tuba dhe piruna për leva manovrues, kontrolluesit me 

kamerë, pajisjet me pedale akseleruese, friksion dhe frena, amortizatorë të automjeteve, 

mbajtëse të shastisë dhe fletë çeliku, amortizues gome dhe ajri, boshte rrotulluese, pajise 

për anti-ngrirje, parakolp, boshte, trupin e boshtit, trupin e boshtit për bulona, mbajtësin e 

gomave, rrjetin për media, leva dhe shufra stabilizuese, shufra dhe kënde të zhdrejtë të 

drejtuesit të timonit, rrota të automjeteve, disqe, balancuesit e peshës, mbështjellësit dhe 

mbuluesit timonit, PTO boshte dhe bosht kushineta kardan, frena për automjete, motorë dhe 

frenat për rimorkio, të presionit të vajit dhe të presionit të ajrit, amplifikuesit e frenave, 

pompa ndihmëse, frenat e këmbës dhe të dorës, disqet e frenave, bateri, shtrënguese, blloqe, 

kutitë mbështetëse të frenave, pllaka mbështetëse, linjat e frenave, manikotat e frenave, 

pajisjet anti-kyçje, kryesisht të përbërë nga sensorë rrotullues të shpejtë dhe / ose 
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përshpejtues, si dhe aparate mekanike dhe / ose pneumatike dhe / ose hidraulike dhe / ose 

elektrike dhe / ose me ç’kyçje elektronike dhe kontrolluesit e presionit të frenave të 

lëngshëm ose me gaz, timonin e automjetit, kuti të timonit dhe mbuluesin e kutisë së 

timonit, bulona të timonit, kolona të timonit, leva të timonit, menaxhuesin e gjilpërave, 

menaxhuesin e transmisionit, kunjat dhe boshtin e timonit, balestrat lidhëse të timonit, 

pompa të naftës me presion, timon hidraulik, pompa të timonit hidraulik, timon, marmita, 

unaza sinjalizuese të amortizatorëve dhe birila (pjesë të gomës), radiatorė të brinjëzuar, 

grila mbrojtëse, kapele të radiatorëve, kapakët e radiatorëve, ulëset e automjeteve, kornizat 

e ulëseve dhe mbështetëset, jastëkët, jastëkët për pushim të ulëseve, ulëse, pajisjet e zërimit, 

pjesët për pushimin e krahëve, të kokës dhe këmbëve, rripa të sigurisë, dritare të 

automjeteve, dritaret mekanike dhe automatike të makinave, ndarëse qelqi, dritare me akull, 

absorbuese qelqi të nxehtësisë, xhami mbrojtës që hapet me levë , dritare kryesore, dritare 

rrëshqitëse, dorezat për hapjen e dritareve, trup të dorezës, doreza hapëse për dritare,pajisje 

për dritare, veshje, muret me izolim për zërin, kulme, dyer dhe dysheme të automjeteve, 

dyert e automjeteve dhe kontrollin e tyre mekanik dhe automatik, dyert me krahë, dyer me 

valvula, cilindra të portave të ajrit të kompresuar, pajisjeve të sigurisë për fëmijët, sistemet 

qendrore për mbyllje, vakum brushat për dyert me krahë, mbajtëse, presa, mbajtësit e 

çelësave, dyer, tuba dhe tubacione me ajër të ngjeshur, shkallë, aksesore të mbajtësve dhe 

mbajtjes, rrethoja, kuti dhe vendosësin e rrotave, panele kontrolli, alarme, dritat 

paralajmëruese, brirët, boritë, kuti të dorezave, mbuluesit e motorit, hapësin dhe kapakun e 

shasisë, parafango, mburoja të pluhurit, mburoja për spërkatje nga rrotat, mburoja në formë 

brushe kundër insekteve, gurët që rrëshqasin, dhe mburojat e dritave të përparme, pasqyret 

e brendshme dhe të jashtme, kuti të timonit, numrat e shtëpive, tablla, tenda , grila, 

mbajtëse të valixheve, mbajtëse e kulmit të makinave për valixhe, kofera, mbajtëse të 

valixheve, mbajtëse të skive, zinxhirët e dëborës, pajisjet larëse të xhamit, të lëngshme, 

spreje, pastrues dritaresh, motorin e pastruesit të dritareve, lidhjet e tyre, krahët, pastrues 

dritaresh, larëse me pompa dhe mekanike, parakolp dhe mbërthyes, balestrat, anësoret e 

parakolpit, kulmet e automjeteve, kapakun e automjeteve, me kulm të prerë, kulme 

mekanike dhe elektrike , trupin e makinës, pajisjet e gomave, pajisjet për rimorkim, 

kontrolluesit hidraulik të makinave ngarkuese, binarët e shtratit, vinça, vinç ngarkues, 

ngarkues anësorë dhe për mbushje dhe zbrazje të cisternave të automjeteve, silo dhe 

kontejnerë; makina portative për miksera të betonit, çikrika dhe të tilla që operojnë me 

forcë ndihmëse, pajisjet për të shmangur dhe parandaluar ngecjen dhe bllokimin e 

automjeteve, mbështjellësit e disqeve, disqet e friksionit, hard drajv, kabllot Bowden, 

frenat, amortizuesit, mbështjellësit metalik mbrojtës, startuesi i transmisionit, nxehëset e 

dritares së pasme për automjete, maniketat e gomave inflative dhe deflative, pedalat e 

gomes, veshjen e frenave, veshjen me azbest të frenave, mbulesa të pëlhurës të ulëseve të 

automjeteve, pasqyra, dritare, dispensionin e dritareve dhe mbrojtëse të diellit, dhe qelqit të 

sigurisë për automobila; të bëra me tel (përfshirë në klasën e 12).  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi, Instalim dhe riparim i aparateve 

elektrike, Mirëmbajtje automjetesh, Mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve me motor, 

Instalim, mirëmbajtje dhe riparim makinerish, Rindërtim motori që janë konsumuar ose që 

janë shkatërruar pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë konsumuar ose që janë 

shkatërruar pjesërisht, Riparim automjeti 
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(511) 7  Motorë me djegie të brendshme (të ndryshme nga automjetet tokësore), motorët 

me piston, rrotullues, dhe turbinë (të ndryshme nga automjetet e tokës), motorë për 

automjete për ajër dhe ujë, makina, makina dhe makineri pune për makina stacionare dhe të 

lëvizshme (përveç për automjetet tokësore), makina që operohen nga motorët ndihmës, 

pajisje ndihmëse dhe vegla (pjesë makine) për ngritje, ulje, rrotullim, rotacion, dhe 

mbështetjen e makinave, pajisjeve dhe mjeteve, në veçanti pompa hidraulike dhe bartësit 

hidraulik dhe gjeneratorëve pneumatik-elektrike, gjeneratorë me gaz, aparatet për saldim, 

kompresorë, kompresor për gomat inflantuese, shtresimit centrifugal, ashensorëve të 

kthyeshëm dhe komponenteve të tyre , pjesë kamionësh, shkallët rrotulluese,makineri dhe 

paisje (makine) për ta gërmuar tokën dhe për punime tokësore, për gërmim dhe lëvizje të 

tokës së fortë dhe natyrore, për të gërmuar dhe bërë hendeqe me nivele, për të gërmuar 

hendeqe dhe për ti ruajtur ato, për mbushje, ngjeshje dhe nivelizim të hendeqeve, e për të 

hequr dhe ta derdhë materialin e grumbulluar sidomos për dysheme, veçanërisht 

ekskavatorë, lopatëzat, mbështjellëset e forta, të tilla si kova metalike me dy ose më shumë 

pjesë, kova për gërmime, pastrimi i kanaleve dhe shpime të thella, gërmim të kanaleve, 

hapje të kanaleve dhe kanalizimeve, hapëset për të pastruar transhe, makina të kullimit, 

makina për mbushje të kanaleve, brisqe për prerje, makina planifikimi, pajisje për largimin 

e dheut dhe ngarkues, makineritë e ndërtimit, makina për ndërtimin e hekurudhave, 

makineri, pajisje dhe mjete (pjesë të makinës) për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, të 

rrugëve dhe shesheve, veçanërisht makineri dhe paisje (të makinerive) për ti bërë materialet 

lidhëse më kompakte me zhavor apo jo, për shpërndarjen e tyre të çdo lloji që janë, për 

depozitim dhe shpërndarje të materialeve për ndërtimin e rrugëve, për përzierjen e 

materialeve mbushëse dhe shtresave punuese, të paraqesë dhe shpërndajë materiale të të 

gjitha llojeve për stabilizimin e tokës, për formën e rrugëve, si dhe vende për përcaktimin e 

trotuarit dhe pastrimin e anës së rrugëve, të tilla si shtypësi i sheshtë, rrotulluesit vibrues, 

pajisjet për përafrim, pajisjet për të stabilizuar llaçin e tokës, nivelizimin e pajisjeve në 

terren, për të shkëputur, makina bujqësore dhe makinave lidhëse, pajisjet dhe mjetet (e 

makinës) për të shtrirë katranin,, makineri dhe aparate paisje (të makinave) për të pastruar 

borë, baltë, shkëmbinj të rënë, dhe për të hequr copa të dëborës dhe akullit në rrugë, mënyra 

dhe vendet, sidomos pjesë të borës, pjesë bore rrjedhëse, me valvulat pastruese, për të 
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harkuar, ngritur dhe mënyra më e mirë është për ti prerë kunjat, hapëse bore, makinat e 

prerjes së shpatit të dëborës dhe makinat borëheqëse centrifugale, makineri dhe paisje 

(makinë) për të mbuluar rrugët, autostradat dhe vendet e materialeve rezistente dhe 

shkrirëse, në veçanti në makina automatike shpërndarë, si makineri dhe Paisje (pjesë 

makine) për pastrimin e rrugëve, rrugëve dhe shesheve, sidomos për makina fshirëse, 

makineri dhe paisje (makineri) për të hequr, ulur, rrotulluar dhe tërhequr ngarkesa, për të 

ngarkuar materiale dhe mallra në sasi të mëdha dhe prerje të të gjitha llojeve, të kulturave 

bujqësore, mbetjeve, të makinave vetëmbushëse dhe pajisjeve të instaluara, në veçanti 

makina ngritëse hidraulike dhe jo-hidraulike pajisje dhe vinça ngarkimi, lopatëzat për borë 

dhe baltë (pjesë makine), piruni për pleh, për sanë (makinë), piruni "Agrifork", piruj dhe 

makina shpërndarëse për kashtë të copëtuar; pajisje ndihmëse për heqjen e logove, kuti, 

tuba , bateri, paleta dhe gurë; makineri, pajisje dhe mjete (makinë) për të bërë dhe drejtuar 

skajet, për ti shtrirë kabllot elektrike të tensionit të ulët, për vetë-shërim dhe riparimin e 

automjeteve dhe makinerive të dëmtuara, për tërheqje të automjeteve, ngarkesa, shkarkim 

dhe ngarkim të drurëve të lartë, sidomos për vinça kabllor, të tilla si vinça kabllor 

hidrostatik, vinça të konstruktuar, vinça me motor të çiftëzuar, vinça, vinç kapstan, vinça, 

çikrik për ngritje vinça për pyje dhe vreshta, për tërheqje të aeroplanëve dhe rimorkim; 

fasheta, makineri dhe pajisje (pjesë makine ) për pastrimin e kanaleve dhe tubave, shenjave, 

binarëve mbrojtës, të shtyllave dhe drejtuesit e radiatorëve, makineri si dhe kontenierë për 

pastrimin e sipërfaqeve të llakuara, muret e tuneleve, ndërtesa, mbulon rrugët dhe për të 

punuar me një avion të ujit që përmban rërë, sidomos vinça kabllor për kanale, aparate për 

shpëlarje të kanaleve, aparate për shpëlarje dhe thithje si dhe makina larëse rrëshqitëse 

mbrojtëse dhe shtyllat drejtuese, makineri dhe vegla (makinë) për të trajtuar lëngjet dhe 

substancat viskoze, për të thithur vajin dhe mbeturinat e shtresuara në ujë, për të mënjanuar 

lëngjet e pastërta nga ato të kontaminuara për qëllime të ujitjes dhe kullimit, për mbushjen e 

bombolave, për të hequr plehun organik dhe të lëngshëm, për heqjen e fekaleve dhe 

zbrazjen gropave septike, kanale dhe hendeqe, në veçanti pompave hidraulike dhe pompave 

për llum si dhe pompa betoni, thithjen dhe shtypjen, makineri, aparatet dhe pajisjet për 

përgatitjen e makinave të ujit të pijshëm, pajisjet dhe mjetet e (pjesëve të makinave) për 

shpimin e vrimave në mobilje, të ngurta dhe të forta, sidomos pajisjet shpuese me goditje 

dhe pajisjet shpuese rrotulluese dhe pajisje shpuese pneumatike për vrima të thella; makina 

të përpunimit të shesheve të patinazhit; njësitë kompresuese pjesë të një motori me djegie të 

brendshme dhe kompresor i ajrit ose i gazit; grupe të përbëra nga gjeneratorë aktuale me 

motor me djegie të brendshme dhe gjenerator, pjesë të pompave pjesë përbërëse të 

motorëve me djegie të brendshme dhe pompa të likideve; pajisje të makinave, mjete, vegla 

makine, sharra të fuqishme, çekiç për shkulje, për të shkatërruar, të minierave, Dialer, 

çekan maç; motorët (përveç mjeteve tokësore) motorë elektrike (përveç për automjetet e 

tokës), supermbushësit, turbo-supermbushësit e marmitës (të tjera nga automjetet e tokës), 

drita gjeneruese; pjesët e motorit (të tjera nga mjetet tokësore), të tilla si mbajtësi i motorit, 

rezervuari, koka e cilindrave, mbuluesi i cilindrave, manivelet, boshtet elektronike, 

kushineta lidhëse, bosht elektronik dhe bosht rrotullues, boshteve, lubrifikuesi, gjëndër, 

boshti lidhës i mbajtësit të shasisë, cilindri i shasisë mbajtësi dhe manivela, rrota dhe boshte 

të fiksuara, boshte elektronike, Volante, volante të shasisë, Pistonëve, valvula, fluturave 

vibruese, shufra të lidhura, të krahëve lëkundës, pjesë të shasisë dhe materiale për motorët 

me djegie të brendshme, inicuesit elektrike dhe ajrit të kompresionuar, gëlltitësit automatik, 

pompa injektuese, pompa e karburantit, vajit, ujit, zbutës të zhurmës gryka thithëse e 
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injektuesit, aparatet injektuese (kombinime pompë-grykë), rregullatorët e injeksionit, filtrat 

e karburantit, ajrore dhe filtrat e vajit, karburatorët, gypi marrës, ventilatorë anësorë , rripa, 

kompresorë të ajrit, shpërndarësit e ajrit të ngjeshur në cilindra të motorinos, kandelat 

elektrike, pa zhurmë, pajisjet lubrifikuese për motorë me djegie të brendshme, dhe pajisje 

për transmision, rezervuare të karburantit, vaj dhe ajër, pajisjet nën presion, gypi i lëndës 

djegëse, ajrit, presionit, shkarkimit të gazrave, mbingarkimit me gaz dhe tubat e naftës, 

pastruesit e gazit, tubat e shkarkimit, struktura dekontaminimi për motorët me djegie të 

brendshme, instalimin e tubave të shkarkimit, zhurmëmbytës, tuba për shkarkimin e 

gazrave, buferë të zërit, lubrikatorë, ndarësit e naftës, instalimin e frenave për motorët me 

djegie frenat e brendshme mekanike dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, 

kontrolluesi mekanik, kontrolluesi hidraulik, hidrodinamik, hidraulik dhe elektrike i lidhur 

fiks dhe elastik i ndashëm, kontrollues hidrostatik dhe elektrik, lidhëse të përbashkëta, 

boshte të lidhura, pjesë të kontrolluesit, të tilla si mburojat, disqet, jastëk, kushineta , pllaka 

presioni, transmisionet mekanike, automatike, hidrodinamike, hidrostatike, dhe kombinime 

të transmisioneve të tilla, transmisionet me raport të transmetimit të caktuar apo të 

ndryshuar, Transmision me marsh prapa, diferencialet, pjesët e transmisionit të tilla si shasi, 

rezerva, rrota, kushineta, operative, shufra operative, leva , tuba dhe pirun zhvendosës, 

sinkronizues, kushineta dhe kushineta cilindrike, ingranazhet, hallka, rripa, makineri të 

mëdha bujqësore, makineri dhe vegla (pjesë e makinës) për përgatitjen e shtratit për lule 

dhe për heqjen e tyre, për luftën kundër barërave të këqija, për prashitje dhe pengim të 

rradhëve të të lashtave, sidomos plugim, lesim, lesim si maç, dhëmbëzim i anuar, lesim dhe 

prashitje e fidaneve, kultivator,si ruter i kombinuar ose kultivator për kopshtin, makina për 

plugim, kultivator me ose pa spërkatje nën gjatë plugimit, makina dhe pajisje (pjesë 

makine) për hudhje të farës dhe mbjelljen e drithrave, patate, perime, sallata, duhan, rrepa, 

luleshtrydhe, domate, shkurre, zhardhok dhe fidane, veçanërisht mbjellje e farërave në 

mënyrë precize, mbjellje farërash, mbjellje me apo shpërndarës fertilizues dhe me ose pa 

kufizues ujitjeje, mjete për mbjellje dhe mjetet për mbjelljen e pemëve (makina) pajisjet për 

të bërë brazda, pastruar, për të pastruar gjurmët e gomave, pajisjet shënuese, makineri dhe 

vegla (pjesë të makinave) për vaditje, spërkatje, fshirje të pluhurit, shpërndarje dhe 

distribuim i produkteve,të lëngëta, solide ose të gazta në veçanti ato për mbrojtjen e 

bimëve, produkteve kundër parazitëve, dhe plehra për plehërim të sipërfaqeve, dhe për 

plehërim të mirë në pyje, fusha, pemishte, vreshta dhe kultura, fidanishte dhe hortikulturë, 

në fushat sportive, parqe dhe hapësirat e gjelbra, veçanërisht spërkatësit dhe pajisjet 

spërkatëse, të tilla si spërkatëse dhe spërkatëse të veqanta dhe të veshura, spërkatëse, sprejë 

dhe freskuese, freskuese aksiale dhe centrifugale, hidrante, spreje, pompa thithëse, pompa 

për likide dhe pajisjet për shpërndarjen e plehut, shpërndarës të plehut të tilla si aparati me 

disk centrifugal binjak, makineri dhe Pajisje (pjesë makine) për mbledhje të frutave të 

kopshtit dhe të fushës, pajisje për këputje, aparate për mbledhjen, ngarkimin dhe 

transportimin e produkteve të kopshtit dhe fushës për ruajtje të tyre, sidomos kombajnat, 

mbledhësit e misrit, qërueset e misrit, kultivator misri, fadroma, fadroma gërmimi, fadroma 

gërmimi e ngarkimi, lidhësit, shtypës kashte, ngritës, transportues, kamionë të lartë 

vetëshkarkues, zgjidhëse, avionë për të transportuar lakër jeshile, makina kashte për tu 

hedhur në fusha, makineri, aparatet dhe mjetet (pjesë të makinës) për korrje, shëndoshje, 

përhapje, duke i larguar barërat e këqija nga aerodromet, fushat sportive, hapësirat e 

hapura, parqe dhe rezervat e tjera për mirëmbajtje në terren në shkurtimet e rrugëve, rrugë, 

prita, bankinat, rampat dhe kanaleve, për të larguar barërat e këqija në nga anësoret e 
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rrugëve, rrugët, digat, pritat, kanalet dhe shkurtimin e shkurreve dhe gardheve, të hiqen, të 

kthehen, të kositen, korrje, sidomos korrësi i misrit për ushqim për kafshët, hanxharë, të 

tilla si ramasseuseshacheuses, korrësve korrëse foragjere, makina, të tilla si makina për 

shpërndarje të kashtës me cikrik, pajisjet dhe mjetet (pjesë të makinës) për prerjen e druve; 

ventilator për transportin e materialeve; ventilatorët dhe disqet e tyre, disqe për 

portbagazhe, disqe të friksionit, hard drajve, kushineta, kabllot Bowden, frenat, starteri i 

transmisionit, sitat metalike, mbulesat mbrojtëse metalike, valvula, maniketat e inflacionit 

dhe deflacionit të gomave, kandelat elektrike, veshja e frenave, shtresa azbesti të 

mbështjella me tela (përfshirë në klasën e 7).  

12 Automjete tokësore, automjetet motorike, makinat e pasagjerëve, autobusë, autobusët e 

aeroportit, makinat "combi", kamionë, kamionë të ultë, furgonë banimi, pirun bartës, bartës 

të profilit të vogël, cisterna, kamionë, kamionë me kontejnerë, kamionë me gjysmë-

rimorkio, kamionë frigorifer dhe për produkte të ngrira, automjete bartëse të kontejnerëve, 

automjetet shkarkuese, automjetet për transportin e luleve, ushqimit, pijeve, kafshëve, 

materialeve të gjata, qymyrit, koksit dhe makinave, rimorkio, automjetet matëse për 

transportimin dhe shtrimin e kabllove, kabllot matëse të automjeteve, automjetet me shasi 

specifike, të tilla si automjetet e kursimeve, automjete që përdoren për të transportuar 

paratë, automjete për ekspozim, ritransmetuesi i automjeteve për radio dhe televizion, RV, 

automjetet për mbledhjen e qumështit, rimorkiatorë,traktorë, makina për tërheqje, makina 

për korrje, automjete komunale, policore, të urgjencës, ambulanca për transport të 

pacientëve, ndihma e parë, për shpëtim ujorë, automjetet për pastrimin e rrugëve dhe 

kanaleve, automjetet për transportin e llumrave dhe të mbeturinave, fecesit, mbeturina, 

automjetet e ndërtimit, haleve, kovave mbledhëse, kovave të mbushura, rrëshqitëse dhe 

kamionë, transportues të mikserëve të betonit, automjete, pompa betoni me shtize 

shpërndarëse elektrike, automjete rrugore, piruna bartës peshash dhe kamionë, automjetet 

me ngarkim anësor, me vinça ngarkues me platformë ngarkimi dhe gjithashtu i paisur me 

ngarkues anësor për kontejnerë, mjetet motorike për transportimin e makinerive, pajisje dhe 

sisteme operative, automjetet motorike me pajisjet për trajnimin e makinave operative, 

pajisje dhe mjete, automjete motorike të përshtatura për hekurudha, rimorkio me një ose më 

shumë linja, rimorkio me dysheme të ulët, rimorkio shkarkuese, rimorkio për mjete dhe 

makineri, rimorkio autodirigjuese, gjysmë rimorkiator, cisterna, në kapanone, shirita të 

mikserave, për portbagazhe, për materiale të gjata për ushqim të ngrirë dhe për makinat për 

transport të pasagjerëve; kazanë të këmbyeshëm, kapanoneve, tanke dhe miksera për 

transporte të materialeve të ndryshme, rimorkio, rimorkio për kampim; motorët me djegie 

(për automjete tokësore), motorët me piston, rrotullues dhe me turbinë (për automjetet e 

tokës), makina me nënkuptim të lëvizjes (për automjetet tokësore), motorë (për automjetet 

tokësore); motorë elektrik (për automjete tokësore); supermbushësit si element motorike; 

turbo-kompresorë për shkarkimin e gazit (për automjete tokësore); komponentet e motorit 

(për automjetet tokësore), të tilla si bazamenti i motorit, panoja e vajit, kokat e cilindrave 

dhe mbuluesit e cilindrave, boshte mekanike, boshte elektronike, boshte lidhëse, kushineta 

për lidhjen e boshteve, bosht manivel dhe bosht elektronik, lubrifikues Stauffer, koka, koka 

kushinetash që lidhin boshtet, kushineta dhe kushineta të mbështjellura që mbështjellin 

boshtet mekanike, ingranazhet, boshte mekanike dhe boshte elektronike, mbajtësit, 

mbajtësit e kartonit, pistonëve, valvulave, damper, shufra lidhëse, krahët lëkundës, korniza 

dhe pjesët mbështetëse, për motorët me djegie mobile, starterët elektrik dhe kompresorët e 

ajrit, valvulat e ajrit automatike, pompa injektuese, energjisë, naftës dhe ujit, damper 
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aspirues me zhurmë, pipëzat e injektimit, pajisjet për injektim (kombinim i pompës dhe 

pipëzave injektuese), daljet e injeksionit, filtrat e karburantit, ajrit dhe filtrat e vajit, 

karburator, tubacione të marrjes, ventilatorë, mbështjellës të ventilatorëve, rripa, 

kompresorë të ajrit, cilindra të ajrit, shpërndarësit e ndezjes, pajisjet lubrifikuese për motorë 

me djegie mobile për ta fuqizuar transmisionin dhe setet, pajisjet për karburant, karburant, 

vaj , ajrin e kompresionuar, tubat e karburantit, ajrin e kompresionuar, tubin e shkarkimit të 

gazrave, mbingopësi me karburant dhe tubat, tubat e karburantit, aparatin e pastrimit të 

gazit, pajisje për dekontaminimin e gazit të shkarkuar nga motorët me djegie mobile, pajisje 

dhe tuba shkarkues, silenciatorë, tuba shkarkues, dorashka, sistemet e ftohjes motorike, 

yndyrat, ndarësit e naftës, sistemet e frenave për motorët me djegie mobile, frenat mekanike 

dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, kontroll mekanik, nyje lidhëse fikse 

elastike hidraulike të pa ndashme, hidrodinamike, hidrostatike dhe elektrike, disqe të 

boshteve, elementet bashkues, të tilla si mbajtësi i motorit, disqe, kushineta, pllaka 

mbajtëse; pllaka mbajtëse shtrënguese; kutia e marsheve manuale, automatike, 

hidrodinamike dhe hidraulike, si dhe kombinime të kutive të tilla, zvogëluesit e shpejtësisë 

krahasuar me ata fiks ose të ndryshueshëm, marshi për ecje prapa, diferencialet, elemente të 

transmisionit , të tilla si kapak dhe mbajtës të kutisë së marsheve, ingranazhet, pjesët 

lëvizëse, boshtet operative, leva, tuba dhe pirunin e ingranazheve, sinkonizues, pjesë të 

automjeteve të tilla si shasi, mbajtëse, mbështetëse,proteza, mbajtëse, dysheme të ulëta, 

dysheme të automjeteve, kulme dhe mure, pllaka të drejta dhe automjete të mesme, me ose 

pa kabinë për fjetje, shasi, trup, amortizatorë dhe mbajtëse të motorit, kontrollorin e levës 

dhe timon, boshte operative, leva, tuba dhe piruna për leva manovrues, kontrolluesit me 

kamerë, pajisjet me pedale akseleruese, friksion dhe frena, amortizatorë të automjeteve, 

mbajtëse të shastisë dhe fletë çeliku, amortizues gome dhe ajri, boshte rrotulluese, pajise 

për anti-ngrirje, parakolp, boshte, trupin e boshtit, trupin e boshtit për bulona, mbajtësin e 

gomave, rrjetin për media, leva dhe shufra stabilizuese, shufra dhe kënde të zhdrejtë të 

drejtuesit të timonit, rrota të automjeteve, disqe, balancuesit e peshës, mbështjellësit dhe 

mbuluesit timonit, PTO boshte dhe bosht kushineta kardan, frena për automjete, motorë dhe 

frenat për rimorkio, të presionit të vajit dhe të presionit të ajrit, amplifikuesit e frenave, 

pompa ndihmëse, frenat e këmbës dhe të dorës, disqet e frenave, bateri, shtrënguese, blloqe, 

kutitë mbështetëse të frenave, pllaka mbështetëse, linjat e frenave, manikotat e frenave, 

pajisjet anti-kyçje, kryesisht të përbërë nga sensorë rrotullues të shpejtë dhe / ose 

përshpejtues, si dhe aparate mekanike dhe / ose pneumatike dhe / ose hidraulike dhe / ose 

elektrike dhe / ose me ç’kyçje elektronike dhe kontrolluesit e presionit të frenave të 

lëngshëm ose me gaz, timonin e automjetit, kuti të timonit dhe mbuluesin e kutisë së 

timonit, bulona të timonit, kolona të timonit, leva të timonit, menaxhuesin e gjilpërave, 

menaxhuesin e transmisionit, kunjat dhe boshtin e timonit, balestrat lidhëse të timonit, 

pompa të naftës me presion, timon hidraulik, pompa të timonit hidraulik, timon, marmita, 

unaza sinjalizuese të amortizatorëve dhe birila (pjesë të gomës), radiatorė të brinjëzuar, 

grila mbrojtëse, kapele të radiatorëve, kapakët e radiatorëve, ulëset e automjeteve, kornizat 

e ulëseve dhe mbështetëset, jastëkët, jastëkët për pushim të ulëseve, ulëse, pajisjet e zërimit, 

pjesët për pushimin e krahëve, të kokës dhe këmbëve, rripa të sigurisë, dritare të 

automjeteve, dritaret mekanike dhe automatike të makinave, ndarëse qelqi, dritare me akull, 

absorbuese qelqi të nxehtësisë, xhami mbrojtës që hapet me levë , dritare kryesore, dritare 

rrëshqitëse, dorezat për hapjen e dritareve, trup të dorezës, doreza hapëse për dritare,pajisje 

për dritare, veshje, muret me izolim për zërin, kulme, dyer dhe dysheme të automjeteve, 
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dyert e automjeteve dhe kontrollin e tyre mekanik dhe automatik, dyert me krahë, dyer me 

valvula, cilindra të portave të ajrit të kompresuar, pajisjeve të sigurisë për fëmijët, sistemet 

qendrore për mbyllje, vakum brushat për dyert me krahë, mbajtëse, presa, mbajtësit e 

çelësave, dyer, tuba dhe tubacione me ajër të ngjeshur, shkallë, aksesore të mbajtësve dhe 

mbajtjes, rrethoja, kuti dhe vendosësin e rrotave, panele kontrolli, alarme, dritat 

paralajmëruese, brirët, boritë, kuti të dorezave, mbuluesit e motorit, hapësin dhe kapakun e 

shasisë, parafango, mburoja të pluhurit, mburoja për spërkatje nga rrotat, mburoja në formë 

brushe kundër insekteve, gurët që rrëshqasin, dhe mburojat e dritave të përparme, pasqyret 

e brendshme dhe të jashtme, kuti të timonit, numrat e shtëpive, tablla, tenda , grila, 

mbajtëse të valixheve, mbajtëse e kulmit të makinave për valixhe, kofera, mbajtëse të 

valixheve, mbajtëse të skive, zinxhirët e dëborës, pajisjet larëse të xhamit, të lëngshme, 

spreje, pastrues dritaresh, motorin e pastruesit të dritareve, lidhjet e tyre, krahët, pastrues 

dritaresh, larëse me pompa dhe mekanike, parakolp dhe mbërthyes, balestrat, anësoret e 

parakolpit, kulmet e automjeteve, kapakun e automjeteve, me kulm të prerë, kulme 

mekanike dhe elektrike , trupin e makinës, pajisjet e gomave, pajisjet për rimorkim, 

kontrolluesit hidraulik të makinave ngarkuese, binarët e shtratit, vinça, vinç ngarkues, 

ngarkues anësorë dhe për mbushje dhe zbrazje të cisternave të automjeteve, silo dhe 

kontejnerë; makina portative për miksera të betonit, çikrika dhe të tilla që operojnë me 

forcë ndihmëse, pajisjet për të shmangur dhe parandaluar ngecjen dhe bllokimin e 

automjeteve, mbështjellësit e disqeve, disqet e friksionit, hard drajv, kabllot Bowden, 

frenat, amortizuesit, mbështjellësit metalik mbrojtës, startuesi i transmisionit, nxehëset e 

dritares së pasme për automjete, maniketat e gomave inflative dhe deflative, pedalat e 

gomes, veshjen e frenave, veshjen me azbest të frenave, mbulesa të pëlhurës të ulëseve të 

automjeteve, pasqyra, dritare, dispensionin e dritareve dhe mbrojtëse të diellit, dhe qelqit të 

sigurisë për automobila; të bëra me tel (përfshirë në klasën e 12).  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi, Instalim dhe riparim i aparateve 

elektrike, Mirëmbajtje automjetesh, Mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve me motor, 

Instalim, mirëmbajtje dhe riparim makinerish, Rindërtim motori që janë konsumuar ose që 

janë shkatërruar pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë konsumuar ose që janë 

shkatërruar pjesërisht, Riparim automjeti 
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(511) 1  Klasa 1 përfshin kryesisht produkte kimike për përdorim në industri, shkencë dhe 

bujqësi, përfshirë ato që shkojnë në prodhimin e produkteve që i përkasin klasave të tjera.  

2  përfshinë kryesisht bojëra, ngjyrues dhe preparate të përdorura për mbrojtje nga 

ndryshku.  

3  përfshin kryesisht përgatitje për tualetin jo mjekues, si dhe përgatitje pastrimi për 
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përdorim në shtëpi dhe ambiente të tjera.  

4  përfshin kryesisht vajra industrialë dhe yndyrat, karburantet dhe ndriçuesit.  

5  përfshin kryesisht farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare.  

6  përfshin kryesisht metale të zakonshme të papërpunuara dhe pjesërisht të farkëtuara, 

përfshirë xehet, si dhe mallra të caktuara të bëra nga metale të zakonshme  

7  përfshin kryesisht makina dhe vegla makinerish, motorë.  

8  përfshin kryesisht mjete të përdorura me dorë për kryerjen e detyrave të tilla si shpimi, 

formësimi, prerja  

9  përfshin kryesisht aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore, pajisje 

audio-vizuale dhe teknologji të informacionit, si dhe pajisje të sigurisë dhe shpëtimit të 

jetës.  

10  përfshin kryesisht pajisje kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente 

dhe artikuj të përdorur përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e 

funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve  

11  përfshin kryesisht aparate kontrolli mjedisor dhe instalime, në veçanti, për qëllime të 

ndriçimit, gatimit, ftohjes dhe kanalizimeve.  

12  përfshin kryesisht automjete dhe aparate për transportin e njerëzve ose të mallrave me 

tokë, ajër ose ujë.  

13  përfshin kryesisht armë zjarri dhe produkte piroteknike  

14  përfshin kryesisht metale të çmuara dhe mallra të caktuara të bëra prej metale të çmuara 

ose të veshura prej tyre, si dhe stoli, orë dhe orë, dhe pjesë përbërëse të tyre.  

15  përfshin kryesisht instrumente muzikore, pjesët dhe aksesorët e tyre.  

16  përfshin kryesisht letër, karton dhe disa mallra të bëra nga ato materiale, si dhe kërkesa 

për zyra.  

17  përfshin kryesisht materiale 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, gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë ose zëvendësues të tyre.  

18  përfshin kryesisht lëkurë, imitime prej lëkure dhe mallra të caktuara të bëra nga ato 

materiale.  

19  përfshin kryesisht materiale jo prej metali, për ndërtim.  

20  përfshin kryesisht mobilje dhe pjesë për të, si dhe mallra të caktuara të bëra prej druri, 

tapë, kallamishte, kallamishte, xunkth, bri, kockë, fildish, balenë, guaskë, qelibar, nënë-

perla, meerschaum dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike.  

21  përfshin kryesisht vegla të vogla, të përdorura me dorë dhe aparate për përdorim 

shtëpiak dhe kuzhinë, si dhe vegla kozmetike dhe tualet, enë prej qelqi dhe mallra të 

caktuara të bëra prej porcelani, qeramike, enë prej balte, terra-gotë ose qelqi.  

22  përfshin kryesisht kanavacë dhe materiale të tjera për të bërë vela, litar, mbushje, jastëk 

dhe materiale mbushëse dhe materiale tekstile të papërpunuara me fije qelqi  

23  përfshin kryesisht fije natyrale ose sintetike dhe fije për përdorim tekstili.  

24  përfshin kryesisht pëlhura dhe mbulesa pëlhure për përdorim shtëpiak.  

25  përfshin kryesisht veshje, këpucë dhe veshje për veshjet njerëzore.  

26  përfshin kryesisht artikujt e rrobaqepësve, flokë natyralë ose sintetikë për veshin, dhe 

zbukurimet e flokëve, si dhe sende të vogla dekorative të destinuara për të zbukuruar një 

larmi objektesh, të cilat nuk përfshihen në klasa të tjera  

27  përfshin kryesisht produkte të destinuara për t'u shtuar si mbulesë në dyshemetë dhe 
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muret e ndërtuara më parë.  

28  përfshin kryesisht lodra, aparate për të luajtur lojëra, pajisje sportive, sende dëfrimi, si 

dhe artikuj të caktuar për pemët e Krishtlindjeve  

29  përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe produkte 

të tjera komerciale kopshtare, të cilat përgatiten ose ruhen për konsum  

30  përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë bimore, përveç frutave dhe 

perimeve, të përgatitura ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmës të destinuar për 

përmirësimin e aromës së ushqimit.  

31  përfshin kryesisht produkte tokësore dhe detare që nuk janë nënshtruar ndonjë forme 

përgatitjeje për konsum, kafshë të gjalla dhe bimë, si dhe produkte ushqimore për kafshët.  

32  përfshin kryesisht pije joalkoolike.  

33  përfshin kryesisht pije alkoolike, esenca dhe ekstrakte.  

34  përfshin kryesisht duhan dhe artikuj të përdorur për pirjen e duhanit, si dhe pajisje 

shtesë dhe kontejnerë të caktuar që lidhen me përdorimin e tyre.  

35  përfshin kryesisht shërbime të kryera nga persona ose organizata kryesisht me objekt: 

(i). ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose (ii). ndihmë në 

administrimin e punëve të biznesit ose funksioneve tregtare të një ndërmarrje industriale 

ose tregtare, si dhe shërbimet e bëra nga ndërmarrjet e reklamimit, kryesisht ndërmarrjen e 

komunikimeve me publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e difuzionit dhe që 

kanë të bëjnë me të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve.  

36  përfshin kryesisht shërbime të bëra në çështje financiare dhe monetare dhe shërbime të 

bëra në lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve.  

37  përfshin kryesisht shërbime në fushën e konstruksionit, si dhe shërbime që përfshijnë 

restaurimin e objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë 

e tyre fizike ose kimike.  

38  përfshin kryesisht shërbime që lejojnë të paktën njërën palë të komunikojë me një tjetër, 

si dhe shërbime për transmetimin e të dhënave  

39  përfshin kryesisht shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një 

vend në tjetrin me hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime që lidhen 

domosdoshmërisht me transportin e tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depozitimi, 

depo ose lloje të tjera ndërtimesh për ruajtjen ose ruajtjen e tyre.  

40  përfshin kryesisht shërbime të kryera nga përpunimi mekanik ose kimik, transformimi 

ose prodhimi i objekteve ose substancave inorganike ose organike, përfshirë shërbimet e 

prodhimit me porosi. Për qëllime të klasifikimit, prodhimit ose prodhimi i mallrave 

konsiderohet një shërbim vetëm në rastet kur është kryer për llogari të një personi tjetër në 

rendin dhe specifikimin e tyre. Nëse prodhimi nuk është duke u realizuar për të përmbushur 

një porosi për mallrat që plotësojnë nevojat, kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, 

atëherë është përgjithësisht ndihmëse për veprimtarinë kryesore tregtare të prodhuesit ose 

mallrat në tregti. Nëse substanca ose objekti u tregtohet palëve të treta nga personi që e 

përpunoi, transformoi ose prodhoi atë, atëherë kjo zakonisht nuk do të konsiderohej 

shërbim.  

41  përfshin kryesisht shërbime të bëra nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive 

mendore të personave ose kafshëve, si dhe shërbime që synojnë të argëtojnë ose të tërheqin 

vëmendjen  

42  përfshin kryesisht shërbime të ofruara nga personat në lidhje me aspektet teorike dhe 

praktike të fushave të ndërlikuara të veprimtarive, për shembull, shërbimet laboratorike 
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shkencore, inxhinierinë, programimin kompjuterik, shërbimet arkitekturore ose dizajnin e 

brendshëm.  

43  përfshin kryesisht shërbime të ofruara nga persona ose ndërmarrje, qëllimi i të cilave 

është të përgatisë ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të ofruara për të marrë shtrate 

në hotele, konvikte ose institucione të tjera që ofrojnë akomodim të përkohshëm  

44  përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, duke përfshirë ilaçet alternative, kujdesin higjenik 

dhe bukurinë që u jepet personave për qeniet njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që kanë 

të bëjnë me fushat e bujqësisë, akuakultures, kopshtarisë dhe pylltarisë  

45  Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

individëve; shërbime personale dhe sociale të bëra nga të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/41 

(220) 14/01/2021 

(300) 30 2020 115 567.7  05/11/2020  DE 

(731) BioNTech SE An der Goldgrube 12 

55131 Mainz, DE 

(591) E kuqe, ngjyrë hiri 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Vaksina për përdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/42 

(220) 14/01/2021 

(300) 30 2020 115 890.0  11/11/2020  DE 

(731) BioNTech SE An der Goldgrube 12 

55131 Mainz, DE 

(591) E zezë, ngjyrë hiri 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  
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(511) 5  Vaksina për përdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/45 

(220) 14/01/2021 

(731) Festim Bajgora Rr. Shkupi, F&A 

Inxhi. Llam A Nr 52, KS 

(591) E verdhe, portokalli  

(740)  Festim Bajgora Rr. Shkupi, F&A 

Inxhi. Llam A Nr 52 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo 

imazheve;bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi;filma, regjistrues i zërit dhe 

videove;traka, kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese;kompat disk, 

DVD-të dhe media të tjera dixhitale për regjistrim;muzikë dixhitale dhe podcast (të 

shkarkueshme);zile telefoni (të shkarkueshme);publikime (të shkarkueshme);softuer 

kompjuteri dhe lojëra kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme 

interneti);syze dielli;syze;pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

41  Zbavitje;shërbimet kuturore;performimet live;shërbimet e publikimit;shërbimet e 

regjistrimit audio;performimin e muzikës dhe këndimit;realizimin e performancave audio 

vizuale;realizimin e teksteve;shërbimet e zbavitjes;publikimet elektronike (jo-të 

shkarkueshme);shërbimet e konsultimit, këshillimit dhe informimit ne lidhje me shërbimet 

e mësipërme;Argëtim televiziv;Programe televizive (Prodhim të radios dhe);Tekste 

(Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare;(Shkrimi i), përveç teksteve 

publicitare;Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi];Punëtoritë (Aranzhimin 

dhe kryerjen e) [trajnimin];Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/46 

(220) 14/01/2021 

(731) Festim Bajgora XYZ Sh.P.K 

Rr. Shkupi, F&A Inxhi. Llam A Nr 52, KS 

(591) E bardhe, e zeze 

(740)  Festim Bajgora XYZ Sh.P.K 

Rr. Shkupi, F&A Inxhi. Llam A Nr 52 

 
 

(540)   
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(511) 9  Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo 

imazheve;bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi;filma, regjistrues i zërit dhe 

videove;traka, kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese;kompat disk, 

DVD-të dhe media të tjera dixhitale për regjistrim;muzikë dixhitale dhe podcast (të 

shkarkueshme);zile telefoni (të shkarkueshme);publikime (të shkarkueshme);softuer 

kompjuteri dhe lojëra kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme 

interneti);syze dielli;syze;pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

41  Zbavitje;shërbimet kuturore;performimet live;shërbimet e publikimit;shërbimet e 

regjistrimit audio;performimin e muzikës dhe këndimit;realizimin e performancave audio 

vizuale;realizimin e teksteve;shërbimet e zbavitjes;publikimet elektronike (jo-të 

shkarkueshme);shërbimet e konsultimit, këshillimit dhe informimit ne lidhje me shërbimet 

e mësipërme;Argëtim televiziv;Programe televizive (Prodhim të radios dhe);Tekste 

(Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare;(Shkrimi i), përveç teksteve 

publicitare;Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi];Punëtoritë (Aranzhimin 

dhe kryerjen e) [trajnimin];Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/47 

(220) 14/01/2021 

(731) “Jetoni Keramika” SH.P.K. 

Rr. Medllin Ollbrajt, p.n. 60000 Gjilan – 

Kosovë, KS 

(591) E Verdhë, E Zezë      

(740)  Arton Haziri Rr. Arben Ramadani II, 

nr.35, 60000 Gjilan – Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiale ndërtimi (jo-metalike); pllaka qeramike për dysheme, pllaka muri prej 

qeramike , blloqe shtrimi, jo prej metali; gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 
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(jo metalike); pllaka qeramike për mure, dysheme dhe tavane, gur ranor për ndërtim, gur 

natyral, gur artificial , mermer, granit, terra cotta (produkte qeramike prej dheut), rërë, 

gëlqere, tulla, rrasa, parket dyshemeje prej druri, baltë, çimento, beton; blloqe shëndritëse 

për shtrim, jo prej metali; mozaikë për ndërtimtari; materiale mveshëse, jo prej metali.  

21  Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.  

37  Ndërtime të ndërtesave; shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxjerrje të burimeve natyrore; instalime, mirëmbajtje 

dhe riparim të alarmeve, drynave dhe kasafortave; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

harduerit kompjuterik dhe aparateve të telekomunikimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

të HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit); mirëmbajtje dhe riparim të 

ndërtesave; shërbime të riparimit, mirëmbajtjes dhe rimbushjeve me karburantë të 

automjeteve; lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamit, dritareve dhe grilave të 

dritareve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të sistemit hidraulik; instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të liftave; asgjësim, dezinfektim dhe kontrollim të kafshëve dhe insekteve të 

dëmshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/48 

(220) 14/01/2021 

(731) CHIRANA, a.s. 

Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194,  

Stará Turá 916 01 Slovakia, SK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  CHIRANA 

 

 
     

 

(511) 10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjeksore, dentale dhe veterinare; gjymtyrë, 

sy dhe dhëmbë artificialë; shpërndarës ajri (aerosoli) për qëllime mjekësore; aparate 

anestezie; maska per anestezi; aparate për frymëmarrje artificiale; pipëza; katetera; 

defibrilatorë; aparate dhe instrumente dentare; aparate elektrike, dentare; kolltuqe për 

dentistë; dentura (grupim dhëmbësh artificialë); aparate diagnostikues për qëllime 

mjekësore; gypa thithjeje për qëllime mjekësore; aparate dializerë; inkubatorë për qëllime 

mjekësore; inhalatorë; lazera për qëllime mjekësore; aparate dhe instrumente mjekësore; 

aspiratorë për hundë; pasqyra për dentistë; pasqyra për kirurgë; artikuj ortopedike; pajisje 

mbrojtëse kundër rrezeve X për qëllime mjekësore; pulso-matësa; pompa për qëllime 

mjekësore; aparate radiologjike për qëllime mjekësore; respiratorë për frymëmarrje 

artificiale; gërshërë për kirurgji; bisturi; aparate dhe instrumenta kirurgjikalë; mbrojtësa 

dhëmbësh për qëllime dentare; unaza për daljen e dhëmbëve; stetoskopë; set dhëmbësh 

artificialë; kruajtës, pastrues gjuhe; termometra për qëllime mjekësore; aparate dhe 

instrumenta veterinare; aparate me rreze-x për qëllime mjekësore; maska për frymëmarrje, 

për frymëmarrje artificiale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë ose me shumicë te preparateve farmaceutike, veterinare 

dhe sanitare dhe te furnizimeve mjekësore dhe pajisjeve, aparateve dhe instrumenteve 
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mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë me shumicë te aparateve dhe instrumentave 

dentare; shërbime të shitjes me pakicë ose me shumicë te aparateve te anestezise dhe 

respiratorë për frymëmarrje artificiale; llogarimbajtje; shërbime administrative për 

referencime mjekësore; publicitet; administrimi biznesi; konsulencë menaxhim biznesi; 

kerkime per biznes; përpilim i statistikave; agjensi informacioni tregtar; faturim; marketing; 

auditimi i biznesit; demonstrimi i mallrave; analiza per kosto dhe çmim; organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i ekspozitave për 

qëllim komerciale ose reklamimi; rekrutim personeli; shërbim fotokopjimi; shërbime te 

krahasimit te çmimeve ; marrëdhënie me publikun; dhënie me qira e hapësirës së 

reklamimit; dhënia me qira e e makinave shitëse; kërkime sponsorizimesh; shkrim i 

teksteve publicistike.  

37  Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i aparateve dhe instrumenteve mjekësore; sigurimi i 

informacionit mbi mirëmbajtjen dhe riparimin e aparateve dhe instrumenteve mjekësore; 

sterilizimi i instrumenteve mjekësore; dezinfektim; ndërtimtari; konsulencë mbi ndërtimin; 

pastrim dhe riparim bolieri; mirëmbajtje mobiljesh; restaurim mobiljesh; instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të 

ngrohjes; ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve; punime hidrauliku; mirëmbajtje 

automjetesh; larje; ndërtim dhe riparim vend-magazinimi.  

44  Dhenie me qera te pajisjeve mjekësore; shërbimet të klinikës mjekësore; asistencë 

mjekësore; shërbime të analizave mjekësore për qëllime diagnostike e trajtimi të 

sëmundjes; kujdesi për shëndetin; këshillim për shëndetin; shërbime të dentistit; shërbime 

sallonesh bukurie; shërbime okulisti; shërbime të ortodontisë; infermieri, mjekësore; 

fizioterapi; këshillime farmacisti; kirurgji plastike; shërbime terapie; shërbime 

telemjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/49 

(220) 14/01/2021 

(731) FRONT LLC Magjistralja Nënë 

Tereza, Prishtinë - Fushë Kosovë, 10000 

Prishtinë, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  TORUS 

 

 
     

 

(511) 7  Makineri për prodhimin e komponentëve ndërtimore prej betoni dhe prej plastikës;  

makineri për prodhimin e komponentëve ndërtimore prej betoni të përforcuar me fibër-

xham, dhe prej plastikës të përforcuar me fibër-xham; makineri për prodhimin e 

komponentëve ndërtimore prej betoni të tejdukshëm (që lejon kalimin e dritës), makineri 

për prodhimin e komponentëve ndërtimore tre-përmasave prej betoni dhe produkteve 

plastike tre-përmasave.  

19  Komponentë ndërtimor prej betoni, komponentë ndërtimor nga betoni i përforcuar me 

fibër-xham; komponentë ndërtimor nga betoni prej betoni te tejdukshëm (qe lejon kalimin e 

dritës);  komponentë ndërtimore tre-përmasave prej betoni, komponentë ndërtimore dhe 

produkte ndërtimtarie të kësaj klase prej plastikës,  plastikës së përforcuar me fibër-xham, 

prej plastikës së tejdukshme, produkte ndërtimtarie tre-përmasore prej plastike të kësaj 
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klase.  

20  Elemente mobilimi e mobilierie dhe orendi, mobilje prej betoni, prej betoni të 

përforcuar me fibër-xham, dhe prej betoni të tejdukshëm (që lejon kalimin e dritës) si dhe 

prej plastikës,  plastikës së përforcuar me fibër-xham, prej plastikës së tejdukshme, 

produkte tre-përmasore nga plastika, të kësaj klase.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/50 

(220) 14/01/2021 

(731) FRONT LLC Magjistralja Nënë 

Tereza, Prishtinë - Fushë Kosovë, 10000 

Prishtinë, KOSOVË, KS 

(591) Bardhë dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 7  Makineri për prodhimin e komponentëve ndërtimore prej betoni dhe prej plastikës;  

makineri për prodhimin e komponentëve ndërtimore prej betoni të përforcuar me fibër-

xham, dhe prej plastikës të përforcuar me fibër-xham; makineri për prodhimin e 

komponentëve ndërtimore prej betoni të tejdukshëm (që lejon kalimin e dritës), makineri 

për prodhimin e komponentëve ndërtimore tre-përmasave prej betoni dhe produkteve 

plastike tre-përmasave.  

19  Komponentë ndërtimor prej betoni, komponentë ndërtimor nga betoni i përforcuar me 

fibër-xham; komponentë ndërtimor nga betoni prej betoni te tejdukshëm (qe lejon kalimin e 

dritës);  komponentë ndërtimore tre-përmasave prej betoni, komponentë ndërtimore dhe 

produkte ndërtimtarie të kësaj klase prej plastikës,  plastikës së përforcuar me fibër-xham, 

prej plastikës së tejdukshme, produkte ndërtimtarie tre-përmasore prej plastike të kësaj 

klase.  

20  Elemente mobilimi e mobilierie dhe orendi, mobilje prej betoni, prej betoni të 

përforcuar me fibër-xham, dhe prej betoni të tejdukshëm (që lejon kalimin e dritës) si dhe 

prej plastikës,  plastikës së përforcuar me fibër-xham, prej plastikës së tejdukshme, 

produkte tre-përmasore nga plastika, të kësaj klase.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/51 

(220) 14/01/2021 

(731) AGROUNION SH.P.K. 

Autostrada  Prishtinë-Tiranë km.11 

12050 Sllatine e Madhe Nr. 913, KS 

(591) E gjelbër  

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

(540)   
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R" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

     

 

(511) 1  Kimikate për përdorim në industri, kimikate përdorim në bujqësi, hortikulturë dhe 

pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; aditivë për përdorim 

në industri; përzierje plehrash, plehra organikë, plehra; preparate biologjike për përdorim 

në industri dhe shkencë; plehra lëndinash ( livadhesh) ; plehra për barëra; plehra artificiale; 

preparate mineralesh për fertilizim; plehra ne forme te lëngët; tokë e përgatitur për mbirjen 

e farave; baltë për rritjen e bimëve; nënshtresa ( substanca për përdorim në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari); albumina të kafshëve [lëndë e parë]; preparate karbonit të kafshëve; 

pleh i kafshëve; carbolineum për mbrojtjen e bimëve; preparatet kimike për parandalimin e  

sëmundjeve që prekin bimët e drithërave; preparatet kimike për parandalimin e  

sëmundjeve që prekin bimën e hardhisë; preparatet kimike për parandalimin e mykut;  

preparatet kimike për parandalimin e dëmtuesve të grurit; substancat kimike për ruajtjen e 

produkteve ushqimore; kimikate bujqësore, përveç fungicideve, herbicideve, insekticideve 

dhe paraziticideve; preparatet për regjjen e lëkurave; konservues lulesh; gluten për 

industrinë ushqimore; Preparatet glutinoze formuese të pemëve / Preparate glutinoze për 

brezimin e pemëve / Përgatitjet glutinoze për shartim pemëve; dyllë shartimi për pemë; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; preparate kimike dhe / ose biologjike për 

menaxhimin e stresit në bimë, preparate për rregullimin e rritjes së bimëve, preparatet 

kimike për trajtimin e farave.   

2  Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga korrozioni dhe preparate për mbrojtjen 

e  prishjes së drurit; ngjyruesit; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash 

dhe pluhuri për  përdorim në piktura, dekorim, për shtypje dhe për art.  

3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për pastrim, 

shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet kozmetike, 

losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës  

4  Vajra dhe yndyra industriale, dyllë; lubrifikantë; absorvuesit e pluhurit; kompozimet  

lidhëse; karburante dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim.  

5  Preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicide, herbicide; herbicide biologjike; 

herbicide për përdorim në kopshtari; pastrues kafshësh [insekticide]; preparate biologjike 

për qëllime veterinare; preparate kimike për trajtimin e sëmundjeve të bimëve të drithërave; 

preparate kimike për trajtimin e sëmundjeve të bimëve të hardhisë; preparate kimike për 

trajtimin e mykut; preparate kimike për trajtimin e filokserës; preparate kimike për trajtimin 

e sëmundjes së grurit; preparate kimike për qëllime veterinare; reagjentët kimikë për 

qëllime mjekësore ose veterinare; preparate për shkatërrimin e kërpudhave të kalbjes së 

thatë; preparate për shkatërrimin e minjve; preparate për shkatërrimin e kafshëve helmuese; 

preparate diagnostikimi për qëllime veterinare; preparatet e enzimave për qëllime 

veterinare; preparate për shkatërrimin e bimëve të dëmshme / barërave të këqija; insekticide 

si pastrues ne veterinari; insekticide; ushqime mjekësore  për kafshë; bimë mjekësore; ilaçe 
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për qëllime veterinare; pesticide; biocide, nematicide dhe parasticide; algicide për qëllime 

bujqësore; rodenticide; preparate për eliminimin e kërmijve; preparate për shkatërrimin e 

mykut; ilaç kundër insekteve; mikrobicide për qëllime bujqësore; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; preparate dhe artikuj për kontrollimin e instekteve të dëmshme; 

fumigues (vetëm për qëllime bujqësore); substanca kundër insekteve (vetëm për qëllime 

bujqësore).  

6  Metalet e zakonshëm dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për ndërtim dhe 

konstruksione; objekte metalike të transportueshme; kabllo dhe tela jo elektrik prej 

metaleve të zakonshëm; njësi të imta për pajisje  metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje 

ose transport; kasaforta.   

7  Makina bujqësore; makina peshëngritëse bujqësore; mjete bujqësore, përveç atyre me 

veprim dorë; makina përpunuese për qëllime bujqësore; vegla dhe makina për paketim dhe 

mbështjellje; makinë për kositje [makinë]; vjelës foragjer; makina mjelëse  

8  Instrumente tërheqëse [instrumente dore]; pajisje bujqësore me veprim me dore; mjete 

kopshti  me veprim me dore; mjete shpuese [vegla dore]; pirunë bujqësorë [vegla dore];  

mjete bujqësore, me veprim  me dore; vegla dore.   

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, kinematografike, 

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet 

për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatorët elektrik për 

makina); aparatet për incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; 

bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, 

makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për 

shuarjen e zjarrit  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; artikuj 

ortopedikë; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për 

personat me aftësi të kufizuara; aparate për masazh; aparate.  

11  Instaluesit automatike për ujitjen e bimëve ; makina për ujitje për qëllime bujqësore; 

aparatet për ujitje( automatik) për përdorim ne kopshtari dhe sisteme te rritjes hidroponike; 

drita për rritjen e bimëve.   

12  Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajri ose ujë; motoçikleta; biçikleta; pajisje për 

lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë për automjete tokësore; pjesë dhe 

pajisje për automjete  

13  Armë zjarri; municione dhe predha; eksplozivë; fishekzjarrët.  

14  Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

instrumente horologjike dhe kronometrike.  

15  Vegla muzikore;shtande (objekte)  për muzikë dhe shtande(objekte) për instrumentet 

muzikore;shkopinjtë e dirigjentëve.  

16  Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale (që nuk përfshihen në klasat 

tjera); materiale instruksione dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale të vizatuara 

dhe materiale për artistët; materiale të shtypura; kartolina; etiketa-bileta; fotografi; 

broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderole; materiale plastike për ambalazhim (që 

nuk përfshihen në klasat tjera); çanta; zarfe dhe çanta të letrës ose plastikës për paketim; 

plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose kartonit; 

kalendarë; libra; mbajtëse dokumentesh; magazine; begja emrash; gazeta; mbajtëse lapsash; 
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kupon të printuar.  

17  Gome e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gutta-perka (polimer natyror), gomë, 

asbest, mikë (izolues termik ose elektrik) dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; 

lëndët plastike në formë të shtrydhur për përdorim industrial;  dhe rrëshirat në formë të 

ekstraduar për përdorim në prodhim; paketim, ndalim dhe izolim të materialeve;  tuba 

fleksibël, jo prej metali.  

18  Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat.  

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

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

metali; monumente, jo prej metali.  

20  Mobile, pasqyra, korniza fotografish; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport; kocka të papunuar ose gjysmë të punuar, brirë, margaritari i papunuar ose gjysmë 

i punuar; qelibar i verdhë.  

21  Enë kuzhine apo shtëpiake;  enë gatimi dhe komplete të enëve, përveç pirunëve, thikave 

dhe lugëve; krehër dhe sfungjer; furça, përveç brushave të ngjyrave; materiale për 

prodhimin e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xham i papunuar ose gjysmë i punuar, 

përveç qelqit për përdorim në ndërtim; enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile.  

22  Litarë dhe fije; rrjeta; çadra dhe pëlhurë e gomuar; tenda prej materialeve tekstili ose 

sintetike; vela; thasë për transportimin dhe ruajtjen e materialeve; materiale për mbushje, 

amortizues dhe materiale mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; materiale 

të papërpunuara me fibra tekstile dhe zëvendësuesit e tyre.  

23  Penjë për përdorim në tekstil, mëndafshi, pëlhurë pambuku, lesh.  

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

shtretërve dhe të tavolinave; perde prej tekstili ose plastike.  

25  Veshmbathje; rroba; këpucë; kapela; kostum larje; rroba banje; rroba plazhi; pallto; 

uniforma; veshje të brendshme; sandale, çizme, patike; fustane; këmisha; kostume; bluza/ 

pulovër; pantallona.  

26  Aksesorë për veshje, artikuj të qepjes dhe artikuj dekorativ tekstili; Byzylykë, përveçse 

për stoli, unazat për çelësa ose zinxhirë për çelësa; Stoli të flokëve, artikuj për fiksimin e 

flokëve, dhe flokë artificiale; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; Fruta, lule dhe perime 

artificiale; Distinktivët për vesh, jo prej metali të çmuar; Artikuj dekorativë për flokë; 

Kapëse për flokë; Pulla; Gjilpëra për thurje; Dantella të leshta.  

27  Qilima, tepihë, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese; varëse muri, jo prej tekstili.  

28  Lojëra; Lodra; Letra për lojë; Lodra; Aparate për video-lojëra; Pajisje për gjimnastikë; 

Artikuj sportiv; Dekorime për pemën e Krishtlindjes; Pemë artificiale e Krishtlindjes  

29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezët; qumësht, 

djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore.  

30  Kafe, qajë, kakaoja, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale, mielli dhe produktet e 

drithërave ,buka, brumërat dhe ëmbëlsira, akulloret, mjaltë, melasa, tharmi, pluhur për 

pjekje , kripë, mustarda, uthulla, salcat(mëlmesa), erëzat.  

31  Produkte të papërpunuara dhe të papërpunuara, bujqësore, akuakulturore, 

hortikulturore, kopshtarie dhe pylltarie; drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të 
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papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; bimë 

të thata; fidanë; qepë; fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për 

kafshët; malt; Farërat për mbjellje; foragjere për kafshë; foragjere; ushqime për kafshë  

32  Birra; përzierje të birrave të lehta dhe të errëta; birrë pa alkool; birrë me pak kalori dhe 

birra me pak alkool; përzierje birre dhe lëngje frutash; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe 

pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për 

prodhimin e pijeve freskuese  

33  Pije alkoolike, përveç birrave; preparate alkoolike për prodhimin e pijeve.   

34  Duhan; Zëvendësuesit e duhanit; Cigare; Puro; Cigare elektronike; Avullues oral për 

duhanpirësit; Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për t’u përdorur në cigare elektronike; 

Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhanin; artikuj të duhanpirësve; Shkrepëse; 

Çakmak; Kuti të cigareve  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione e të zyrave; shërbime të 

shitjes të produkteve  kimike për përdorim në industri, ngjyrave, preparatet për zbardhim 

dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe 

gërryerje sapunëve, preparateve të kozmetikës, preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, 

fungicide, herbicide; herbicide biologjike, herbicide për përdorim në kopshtari, preparate 

kimike për qëllime veterinare, metalet e zakonshëm dhe lidhjet e tyre, makinave bujqësore; 

makina peshëngritëse bujqësore, veglave bujqësore, aparateve dentare dhe veterinare, 

makinave për ujitje për qëllime bujqësore, automjeteve, aparateve për lëvizje në tokë, 

metaleve të çmuara dhe lidhjeve të tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar, letër; 

karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, gomës së papërpunuar dhe gjysmë e 

përpunuar, materialeve të plastikës, lëkurës, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga 

këto materiale, materialeve, jo prej metali, për ndërtimtari dhe konstruksione ndërtimore, 

mobile, enë kuzhine apo shtëpiake, tekstilet dhe mallrat prej tekstilit, veshmbathjeve, 

rrobave, këpucëve, lodrave, aparateve për video-lojëra, pajisjeve për gjimnastike, artikujve 

sportiv, mishit, peshkut, shpezëve dhe shpezëve të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezët; qumësht, 

djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyra ushqimore, kafes , 

miellit,  produkteve të miellit, sheqerit, produktet e drithërave, shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të 

pylltarisë, shërbime online(në internet) të shitjes me pakicë  të prodhimeve bujqësore, 

prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë; shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, 

shërbimet e shitjes të frutave dhe perimeve, birrave, ujit mineralë dhe të gazuar si dhe pijet 

tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng frutash, pijeve alkoolike, duhanit dhe artikujve për 

duhanxhi.  

36  Sigurime; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme.  

37  Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; nxjerrja materialeve minerale.  

38  Shërbime telekomunikacione  

39  Transport; mbështjellje dhe paketim të mallrave; magazinim të mallrave; Organizim të 

udhëtimeve; Shërbime të udhëtimit; Rezervim të shërbimeve të agjencisë për udhëtime; 

Konsulentë udhëtimi; Rezervim dhe prenotim të udhëtimit; Aranzhim të transportit; 

Aranzhim të transportit të udhëtarëve; Dhënie me qira të automjeteve motorike; Logjistikë 

të transportit; Aranzhim të shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerë përmes 

aplikacionit në internet  
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40  Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbeturinave dhe plehrave; pastrimi i ajrit dhe trajtimi 

i ujit; shërbime shtypi; konservimi e ushqimit dhe pijeve.  

41  Arsimim; ofrim i trajnimeve; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime  dhe dizajnime me  në lidhje me 

to; analiza industriale, hulumtime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; shërbime e 

vërtetimit dhe kontrollit të cilësisë; dizenjimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerëve  

kompjuterik.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

44  Shërbime veterinare; shërbime bujqësore, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; 

shërbime të kontrollit të insekteve të dëmshme për bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe 

pylltarie; shërbime për mbjelljen e pemëve për qëllime të përfitim të karbonit; shërbime për 

shkatërrimin e barërave të këqija; shërbime për  shkatërrimin e parazitëve për bujqësi, 

akuakulturë, hortikulturë dhe pylltari; shërbime për kujdes ndaj shëndetit të kafshëve; 

këshilla për ushqimin e kafshëve; konsulentë në lidhje me bujqësinë, kopshtarinë dhe 

pylltarinë  

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

personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/52 

(220) 14/01/2021 

(731) AGROUNION SH.P.K. 

Autostrada  Prishtinë-Tiranë km.11 

12050 Sllatine e Madhe Nr. 913, KS 

(591) E gjelbër 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, kimikate përdorim në bujqësi, hortikulturë dhe 

pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; aditivë për përdorim 

në industri; përzierje plehrash, plehra organikë, plehra; preparate biologjike për përdorim 

në industri dhe shkencë; plehra lëndinash ( livadhesh) ; plehra për barëra; plehra artificiale; 

preparate mineralesh për fertilizim; plehra ne forme te lëngët; tokë e përgatitur për mbirjen 

e farave; baltë për rritjen e bimëve; nënshtresa ( substanca për përdorim në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari); albumina të kafshëve [lëndë e parë]; preparate karbonit të kafshëve; 

pleh i kafshëve; carbolineum për mbrojtjen e bimëve; preparatet kimike për parandalimin e  

sëmundjeve që prekin bimët e drithërave; preparatet kimike për parandalimin e  

sëmundjeve që prekin bimën e hardhisë; preparatet kimike për parandalimin e mykut;  

preparatet kimike për parandalimin e dëmtuesve të grurit; substancat kimike për ruajtjen e 

produkteve ushqimore; kimikale bujqësore, përveç fungicideve, herbicideve, insekticideve 

dhe paraziticideve; preparatet për regjjen e lëkurave; konservues lulesh; gluten për 

industrinë ushqimore; Preparatet glutinoze formuese të pemëve / Preparate glutinoze për 
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brezimin e pemëve / Përgatitjet glutinoze për shartim pemëve; dyllë shartimi për pemë; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; preparate kimike dhe / ose biologjike për 

menaxhimin e stresit në bimë, preparate për rregullimin e rritjes së bimëve, preparatet 

kimike për trajtimin e farave.   

5  Preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicide, herbicide; herbicide biologjike; 

herbicide për përdorim në kopshtari; pastrues kafshësh [insekticide]; preparate biologjike 

për qëllime veterinare; preparate kimike për trajtimin e sëmundjeve të bimëve të drithërave; 

preparate kimike për trajtimin e sëmundjeve të bimëve të hardhisë; preparate kimike për 

trajtimin e mykut; preparate kimike për trajtimin e filokserës; preparate kimike për trajtimin 

e sëmundjes së grurit; preparate kimike për qëllime veterinare; reagjentët kimikë për 

qëllime mjekësore ose veterinare; preparate për shkatërrimin e kërpudhave të kalbjes së 

thatë; preparate për shkatërrimin e minjve; preparate për shkatërrimin e kafshëve helmuese; 

preparate diagnostikimi për qëllime veterinare; preparatet e enzimave për qëllime 

veterinare; preparate për shkatërrimin e bimëve të dëmshme / barërave të këqija; insekticide 

si pastrues ne veterinari; insekticide; ushqime mjekësore  për kafshë; bimë mjekësore; ilaçe 

për qëllime veterinare; pesticide; biocide, nematicide dhe parasticide; algicide për qëllime 

bujqësore; rodenticide; preparate për eliminimin e kërmijve; preparate për shkatërrimin e 

mykut; ilaç kundër insekteve; mikrobicide për qëllime bujqësore; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; preparate dhe artikuj për kontrollimin e insekteve të dëmshme; 

fumigues (vetëm për qëllime bujqësore); substanca kundër insekteve (vetëm për qëllime 

bujqësore). 

7  Makina bujqësore; makina peshëngritëse bujqësore; mjete bujqësore, përveç atyre me 

veprim dorë; makina përpunuese për qëllime bujqësore; vegla dhe makina për paketim dhe 

mbështjellje; makinë për kositje [makinë]; vjelës foragjer; makina mjelëse.  

8  Instrumente tërheqëse [instrumente dore]; pajisje bujqësore me veprim me dore; mjete 

kopshti  me veprim me dore; mjete shpuese [vegla dore]; pirunë bujqësorë [vegla dore];  

mjete bujqësore, me veprim  me dore; vegla dore.   

11  Instaluesit automatike për ujitjen e bimëve ; makina për ujitje për qëllime bujqësore; 

aparatet për ujitje( automatik) për përdorim ne kopshtari dhe sisteme te rritjes hidroponike; 

drita për rritjen e bimëve.   

31  Produkte të papërpunuara dhe të papërpunuara, bujqësore, akuakulturore, 

hortikulturore, kopshtarie dhe pylltarie; drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të 

papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; bimë 

të thata; fidanë; qepë; fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për 

kafshët; malt; Farërat për mbjellje; foragjere për kafshë; foragjere; ushqime për kafshë.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione e të zyrave; shërbime të 

shitjes të produkteve  kimike për përdorim në industri , preparate për shkatërrimin e 

dëmtuesve, fungicide, herbicide, herbicide biologjike, herbicide për përdorim në kopshtari, 

preparate kimike për qëllime veterinare, shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë të 

prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, shërbime 

online(në internet) të shitjes me pakicë  të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të 

hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, shërbime të shitjes me shumicë të prodhimeve 

bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, makinave bujqësore; 

makina peshëngritëse bujqësore, veglave bujqësore, aparateve dentare dhe veterinare, 

makinave për ujitje për qëllime bujqësore.   

44  Shërbime veterinare; shërbime bujqësore, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; 
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shërbime të kontrollit të insekteve të dëmshme për bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe 

pylltarie; shërbime për mbjelljen e pemëve për qëllime të përfitim të karbonit; shërbime për 

shkatërrimin e barërave të këqija; shërbime për  shkatërrimin e parazitëve për bujqësi, 

akuakulturë, hortikulturë dhe pylltari; shërbime për kujdes ndaj shëndetit të kafshëve; 

këshilla për ushqimin e kafshëve; konsulentë në lidhje me bujqësinë, kopshtarinë dhe 

pylltarinë 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/53 

(220) 14/01/2021 

(731) AGROUNION SH.P.K. 

Autostrada  Prishtinë-Tiranë km.11 

12050 Sllatine e Madhe Nr. 913, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  AGROUNION 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate për përdorim në industri, kimikate përdorim në bujqësi, hortikulturë dhe 

pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; aditivë për përdorim 

në industri; përzierje plehrash, plehra organikë, plehra; preparate biologjike për përdorim 

në industri dhe shkencë; plehra lëndinash ( livadhesh) ; plehra për barëra; plehra artificiale; 

preparate mineralesh për fertilizim; plehra ne forme te lëngët; tokë e përgatitur për mbirjen 

e farave; baltë për rritjen e bimëve; nënshtresa ( substanca për përdorim në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari); albumina të kafshëve [lëndë e parë]; preparate karbonit të kafshëve; 

pleh i kafshëve; carbolineum për mbrojtjen e bimëve; preparatet kimike për parandalimin e  

sëmundjeve që prekin bimët e drithërave; preparatet kimike për parandalimin e  

sëmundjeve që prekin bimën e hardhisë; preparatet kimike për parandalimin e mykut;  

preparatet kimike për parandalimin e dëmtuesve të grurit; substancat kimike për ruajtjen e 

produkteve ushqimore; kimikale bujqësore, përveç fungicideve, herbicideve, insekticideve 

dhe paraziticideve; preparatet për regjjen e lëkurave; konservues lulesh; gluten për 

industrinë ushqimore; Preparatet glutinoze formuese të pemëve / Preparate glutinoze për 

brezimin e pemëve / Përgatitjet glutinoze për shartim pemëve; dyllë shartimi për pemë; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; preparate kimike dhe / ose biologjike për 

menaxhimin e stresit në bimë, preparate për rregullimin e rritjes së bimëve, preparatet 

kimike për trajtimin e farave.   

5  Preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicide, herbicide; herbicide biologjike; 

herbicide për përdorim në kopshtari; pastrues kafshësh [insekticide]; preparate biologjike 

për qëllime veterinare; preparate kimike për trajtimin e sëmundjeve të bimëve të drithërave; 

preparate kimike për trajtimin e sëmundjeve të bimëve të hardhisë; preparate kimike për 

trajtimin e mykut; preparate kimike për trajtimin e filokserës; preparate kimike për trajtimin 

e sëmundjes së grurit; preparate kimike për qëllime veterinare; reagjentët kimikë për 

qëllime mjekësore ose veterinare; preparate për shkatërrimin e kërpudhave të kalbjes së 

thatë; preparate për shkatërrimin e minjve; preparate për shkatërrimin e kafshëve helmuese; 

preparate diagnostikimi për qëllime veterinare; preparatet e enzimave për qëllime 

veterinare; preparate për shkatërrimin e bimëve të dëmshme / barërave të këqija; insekticide 

si pastrues ne veterinari; insekticide; ushqime mjekësore  për kafshë; bimë mjekësore; ilaçe 
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për qëllime veterinare; pesticide; biocide, nematicide dhe parasticide; algicide për qëllime 

bujqësore; rodenticide; preparate për eliminimin e kërmijve; preparate për shkatërrimin e 

mykut; ilaç kundër insekteve; mikrobicide për qëllime bujqësore; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; preparate dhe artikuj për kontrollimin e insekteve të dëmshme; 

fumigues (vetëm për qëllime bujqësore); substanca kundër insekteve (vetëm për qëllime 

bujqësore).  

7  Makina bujqësore; makina peshëngritëse bujqësore; mjete bujqësore, përveç atyre me 

veprim dorë; makina përpunuese për qëllime bujqësore; vegla dhe makina për paketim dhe 

mbështjellje; makinë për kositje [makinë]; vjelës foragjer; makina mjelëse  

8  Instrumente tërheqëse [instrumente dore]; pajisje bujqësore me veprim me dore; mjete 

kopshti  me veprim me dore; mjete shpuese [vegla dore]; pirunë bujqësorë [vegla dore];  

mjete bujqësore, me veprim  me dore; vegla dore.   

11  Instaluesit automatike për ujitjen e bimëve ; makina për ujitje për qëllime bujqësore; 

aparatet për ujitje( automatik) për përdorim ne kopshtari dhe sisteme te rritjes hidroponike; 

drita për rritjen e bimëve.   

31  Produkte të papërpunuara dhe të papërpunuara, bujqësore, akuakulturore, 

hortikulturore, kopshtarie dhe pylltarie; drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të 

papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; bimë 

të thata; fidanë; qepë; fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për 

kafshët; malt; Farërat për mbjellje; foragjere për kafshë; foragjere; ushqime për kafshë.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione e të zyrave; shërbime të 

shitjes të produkteve  kimike për përdorim në industri , preparate për shkatërrimin e 

dëmtuesve, fungicide, herbicide, herbicide biologjike, herbicide për përdorim në kopshtari, 

preparate kimike për qëllime veterinare, shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë të 

prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, shërbime 

online(në internet) të shitjes me pakicë  të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të 

hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, shërbime të shitjes me shumicë të prodhimeve 

bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, makinave bujqësore; 

makina peshëngritëse bujqësore, veglave bujqësore, aparateve dentare dhe veterinare, 

makinave për ujitje për qëllime bujqësore.   

44  Shërbime veterinare; shërbime bujqësore, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; 

shërbime të kontrollit të insekteve të dëmshme për bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe 

pylltarie; shërbime për mbjelljen e pemëve për qëllime të përfitim të karbonit; shërbime për 

shkatërrimin e barërave të këqija; shërbime për  shkatërrimin e parazitëve për bujqësi, 

akuakulturë, hortikulturë dhe pylltari; shërbime për kujdes ndaj shëndetit të kafshëve; 

këshilla për ushqimin e kafshëve; konsulentë në lidhje me bujqësinë, kopshtarinë dhe 

pylltarinë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/55 

(220) 14/01/2021 

(731) TEKNOROT OTOMOTİV 

ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A. Ş 

Huzur Mah. Cendere Cad. No: 114 B 

Skyland İstanbul B Ofis Blok,5. Kat, Ofis 

No: 85 P.K. 34485 Sarıyer İstanbul 

(540)   
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TÜRKİYE, TR 

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

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

Prishtinë 
 

     

 

(511) 7  Makina, mjete makinerish dhe robotë industrialë për përpunimin dhe formësimin e 

drurit, metaleve, qelqit, plastikës dhe mineraleve, printerë 3D, makina ndërtimi dhe 

mekanizma robotikë (makina) për përdorim në ndërtim, buldozerë, gërmues (makina), 

ekskavatorë, ndërtim rrugësh dhe rrugë, makineritë e trotuareve, makineritë e shpimit, 

makineritë e shpimit të shkëmbinjve, makineritë e pastrimit të rrugëve, makineritë e 

ngritjes, ngarkimit dhe transmetimit dhe mekanizmat robotikë (makineritë) për qëllime 

ngritjeje, ngarkimi dhe transmetimi, ashensorë, shkallët lëvizëse dhe vinça, makina dhe 

mekanizmat robotikë (makineritë) për përdorim në bujqësia dhe mbarështimi i kafshëve, 

makineritë dhe mekanizmat robotikë (makineritë) për përpunimin e drithërave, frutave, 

perimeve dhe ushqimit, makinat për përgatitjen dhe përpunimin e pijeve, motorëve dhe 

motorëve, përveç atyre për automjetet tokësore, pjesëve dhe pajisjeve të tyre, kontrollet 

hidraulike dhe pneumatike për motorët dhe motorë, frena të tjerë përveç automjeteve, 

rreshtime frenash për motorë, boshte boshtesh, kuti ingranazhesh, përveç atyre për 

automjete tokësore thikat, kutitë e shpejtësisë, cilindrat për motorët, pistonat për motorët, 

turbinat, jo për automjetet tokësore, filtrat për motorët dhe motorët, filtrat e vajit, ajrit dhe 

karburantit për motorët e automjeteve tokësore, shkarkimet për motorët e automjeteve 

tokësore, kolektorët e shkarkimit për motorët e automjeteve tokësore, motori cilindra për 

automjete tokësore, kokat e cilindrave të motorëve për automjete tokësore, pistona për 

motorët e automjeteve tokësore, karburatorë për automjete tokësore, aparate konvertimi të 

karburantit për motorë të automjeteve tokësore, injektorë për motorë të automjeteve 

tokësore, ekonomizues të karburantit për motorë të automjeteve tokësore, pompa për 

motorë të automjeteve tokësore, valvule për motorët e automjeteve tokësore, motorët starter 

për automjetet tokësore, dinamot për motorët e automjeteve tokësore, kandelet për motorët 

e automjeteve tokësore, kushinetat (pjesët e makinave), kushinetat me rul ose topin, 

makinat për montimin dhe shkëputjen e gomave, alternatorët, gjeneratorët e rrymës, 

elektrike gjeneratorë, gjeneratorë aktualë që operojnë me energji diellore, makina për 

lyerje, armë automatike për lyerje, goditje elektrike, hidraulike dhe pneumatike karamele 

dhe armë, shpërndarës elektrik shiritash ngjitës (makina), armë elektrike për gaz të 

kompresuar ose makina për spërkatje të lëngshme, stërvitje elektrike dore, sharra elektrike 

dore, makina elektrike me bashkim figurash, makina spirale, makina me ajër të kompresuar, 

kompresorë (makina), instalime për larje automjetesh mekanizmat robotikë (makineritë) me 

funksionet e sipërpërmendura, aparatet elektrike dhe ato të gazit, aparate saldimi me hark 

elektrik, aparate elektrike për bashkim, aparate elektrike për prerje të harkut, elektroda për 

makina saldimi, robotë (makina) industriale me funksionet e sipërpërmendura, makina 

shtypëse, makina paketimi, makina mbushëse, mbyllëse dhe mbyllëse, etiketues (makina), 

makina klasifikuese, robotë (makina) industriale me funksionet e sipërpërmendura, makina 

elektrike për paketim për mbylljen dhe shkallëzimin e plastikës, makina për përpunimin e 
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tekstilit, makina qepëse, robotë industriale (makineritë) ) me funksionet e lartpërmendura, 

pompat përveç pjesëve të makinave ose motorëve, pompat e shpërndarjes së karburantit për 

stacionet e shërbimit, pompat e karburantit vetë-rregullues, makineritë elektrike të kuzhinës 

për copëtimin, bluarjen, thërrmimin, përzierjen dhe grirjen e produkteve ushqimore, 

makinat larëse, lavatriçet, pjatalarësit, tharëse rrotulluese (jo të nxehta), makineritë 

elektrike të pastrimit për pastrimin e dyshemeve , qilima ose dysheme, pastruesit e vakumit 

dhe pjesët e tyre, makinat automatike të shitjes, makinat e galvanizimit dhe 

elektroplatingut, hapësit dhe mbyllësit e dyerve elektrike, copë litari për motorë dhe 

motorë.  

12  Automjete tokësore me motor, motoçikleta , mopedë , motorë dhe motorë për automjete 

tokësore, kthetra për automjete tokësore, transmisione, rripa transmetimi dhe zinxhirë 

transmetimi për automjete tokësore, ingranazhe për automjete tokësore, frena, disqe frenash 

dhe rreshtime frenash për automjete tokësore, shasi automjetesh, kapuçë automobilash, 

susta pezullimi automjeti, amortizues për automjete, kuti ingranazhesh për automjete 

tokësore, timon për automjete, shina për rrota automjetesh, biçikleta dhe trupat e tyre, 

mbajtëse dore dhe mbrojtëse për biçikleta, trupa të automjeteve, trupa kthyes për kamionë, 

rimorkio për traktorë, trupa frigorifikë për automjete tokësore, goditje rimorkio për 

automjete, sedilje automjetesh, mbështetëse për sediljet e automjeteve, sedilje sigurie për 

fëmijë, për automjete, mbulesa vendesh për automjete, mbulesa automjetesh (në formë), 

roletna dielli të përshtatura për automjete, sinjale drejtimi dhe krahët për sinjalet e drejtimit 

për automjetet, fshirësit e xhamave dhe krahët e fshirësit për automjetet, gomat e 

brendshme dhe të jashtme për rrotat e automjeteve, gomat pa tub, rregullimi i gomave 

komplete të përbëra nga arna gomash dhe valvule gomash për automjete, dritare për 

automjete, dritare sigurie për automjete, pasqyra të pasme dhe pasqyra krahu për automjete, 

zinxhirë kundër rrëshqitjes për automjete, transportues valixhe për automjete, transportues 

biçikletash dhe skish për makina, shalë për biçikleta ose motoçikleta, pompa ajri për 

automjete, për fryrje të gomave, alarme kundër vjedhjes për automjete, brirë për automjete, 

rripa sigurie për sediljet e automjeteve, çanta ajri (pajisje sigurie për automobila), karroca 

për fëmijë, karroca, karrocë, karroca, karroca pazar, karroca me rrota të vetme ose me 

shumë rrota, karroca për blerje, karroca ushqimore, karroca të trajtimit, automjete 

hekurudhore, lokomotiva, trena, tramvaj, vagonë, teleferikë, karrige ngritëse, automjete për 

lëvizje nga uji dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të tyre, automjeteve për 

lëvizja nga ajri dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të tyre.  

17  Gome, gutta-perka, gomë , asbest, mikë dhe sende sintetike gjysëm të gatshme të bëra 

nga këto materiale në formë pluhuri, shufra, panele dhe fletë metalike të përfshira në këtë 

klasë, materiale izoluese, ndaluese dhe mbyllëse, bojra izoluese, pëlhura izoluese, shirit 

izolues dhe brez, mbulesa izoluese për makineritë industriale, përbërje bashkuese 

bashkuese për nyje, copë litari, unaza O për qëllime ngjitjeje (përveç rondelave për motorë, 

cilindra dhe rondele për çezmat e ujit), tuba fleksibël të bërë prej gome dhe plastike, tuba të 

bërë prej plastike dhe gome, duke përfshirë ato që përdoren për automjete, kryqëzimet për 

tuba prej plastike dhe gome, xhaketa tubi prej plastike dhe gome, tuba prej materiali tekstil, 

kryqëzime për tuba, jo prej metali, xhaketa tubi, jo prej metali, çorape lidhëse për 

automjetin radiatorë, pllaka profili të bëra nga materiale sintetike për automjete për qëllime 

zbukurimi.  

35  Reklamim, marketing dhe marrëdhënie me publikun, organizim i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese, dizajn për reklama, sigurim i një 
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tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve, funksionet e zyrës, 

shërbimet e sekretarisë, rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët, përpilimi e 

statistikave, dhënie me qira e makinave të zyrës, sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike, përgjigje telefonike për parapaguesit  e padisponueshëm, menaxhim 

i biznesit, administrim i biznesit dhe konsulencë e biznesit, kontabiliteti, shërbimet e 

këshillimit komercial, rekrutimi i personelit, vendosja e personelit, agjencitë e punësimit, 

agjencitë e eksport-importit, shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit, organizim 

të ankandit, bashkimit, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, 

përkatësisht, kimikatesh të përdorura në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, hortikulturë 

dhe pylltari, rrëshira artificiale të papërpunuara dhe plastikë të papërpunuar, përbërje për 

shuarjen e zjarrit, adhesive jo për qëllime mjekësore, shtëpiake dhe shkrimi, ngjyra, bojra, 

llaqe, mbrojtës kundër ndryshkut, mbrojtës kundër dëmtimit të drurit, hollues dhe lidhës për 

bojra, pigmente, mbrojtës për metale, dyll të këpucëve, ngjyra për shtypje dhe bojë, tonerë 

(duke përfshirë fishekë toneri), ngjyrues për ushqim, farmaceutikë dhe pije, rrëshira 

natyrore të papërpunuara, metale në fletë metalike dhe formë pluhuri për piktorë, dekorues, 

printerë dhe artistë, përgatitje zbardhuese dhe pastruese, detergjentë të tjerë përveç 

përdorimit në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, lavanderi zbardhues, 

zbutës pëlhure për përdorim lavanderie, pastrues njollash, detergjentë larës enësh, 

parfumeri, kozmetikë jo-mjekësore, aromë, deodorantë për përdorim personal dhe kafshë, 

sapunë, preparate për kujdesin dentar, dentifrices, lustrues protezash, zbardhje dhëmbësh, 

larës goje qëllime mjekësore, preparate gërryese, rroba zmerile, letër zmerile, gur shtufi, 

gërryes pasta, përgatitje lustruese për lëkurë, vinil, metal dhe dru, lustrues dhe kremëra për 

lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyllë për lustrim, vajra dhe yndyrna industriale, lëngje prerëse, 

përbërje thithëse pluhuri, lagështimi dhe lidhës, lëndë djegëse të ngurta, qymyr, dru zjarri, 

lëndë djegëse të lëngshme dhe gazi, benzinë, naftë, gaz i lëngshëm i naftës, gaz natyror, 

naftë dhe shtesat e tyre jo-kimike, qirinj, fitila, dyll gjysëm të gatshëm, dyll dhe parafinë 

për qëllime ndriçimi, energji elektrike, farmaceutike dhe veterinare përgatitje për qëllime 

mjekësore, përgatitje kimike për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagens kimikë për 

qëllime farmaceutike dhe veterinare, kozmetikë mjekësore, shtesa dietike për qëllime 

farmaceutike dhe veterinare, shtesa dietike, shtesa ushqimore, përgatitje mjekësore për 

qëllime hollimi, ushqim për foshnje, barishte dhe pije bimore të adaptuara për qëllime 

medicinale, përgatitje dhe artikuj dentarë, material për mbushjen e dhëmbëve, shoku i 

përshtypjes dentare rial, ngjitës dentar dhe material për riparimin e dhëmbëve, preparate 

sanitare për përdorim mjekësor, jastëk higjienik, tampona higjienik, suva, materiale për 

veshje, pelena prej letre dhe tekstili për foshnje, të rritur dhe kafshë shtëpiake, përgatitje për  

shkatërrimin e parazitëve, herbicide, fungicide, përgatitje për shkatërrimin e brejtësve, 

deodorantëve, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët, preparate për pastrimin e ajrit, 

preparate për deodorizimin e ajrit, dezinfektues, antiseptikë, detergjentë për qëllime 

mjekësore, sapunë mjekësorë, sapunë dezinfektues, losione dore antibakteriale, xehe prej 

metali jo të çmuar, metalet e zakonshëm dhe lidhjet e tyre dhe produktet gjysëm të gatshme 

të bëra nga këto materiale, hekurat për ndërtim, dyshekët dhe shtyllat e metaleve të 

zakonshëm për ndërtesa, metalet e zakonshëm në formën e pllakave, shufrave, 

shkëlqimeve, profilit, fletëve dhe fletëve, mallrave dhe materialeve të metali i zakonshëm 

që përdoret për qëllime magazinimi, ambalazhi, paketimi dhe strehimi, kontejnerë metali 

(magazinim, transport), ndërtesa prej metali, korniza prej metal për ndërtim, shtylla prej 

metali për ndërtim, kuti metalike, kontejnerë paketimi prej metali, letër alumini, gardhe prej 
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metali, barriera mbrojtëse prej metali, tuba metali, kontejnerë magazinimi prej metali, 

kontejnerë metalikë për transportin e mallrave, shkallë prej metali , mallra prej metali të 

zakonshëm për qëllime filtrimi dhe shoshitje, dyer, dritare, grila, xhadesë dhe pajisjet e tyre 

prej metali, kabllo joelektrik dhe tela prej metali, hekurishte, pajisje të vogla prej metali, 

vida metali, gozhda, bulona të metal, vidha  prej metali, kunja metali, thekse metali, gropa 

metali, zinxhirë metali, kastorë prej metali, pajisje metalike për mobilje, rrota metalike 

industriale, doreza metali, doreza metali, mentesha metali , brava metalike, çelësa metalikë 

për brava, unaza metali, rrotulla metalike, kanale ventilimi, shfryn, mbulesa shfryse, tuba, 

kapakë oxhaqesh, mbulesa pusesh, grila prej metali për ventilim, ngrohje, kanalizim, 

telefon, instalime elektrike nëntokësore dhe kondicionimi, panele ose tabela metalike (jo-

ndriçuese dhe jo-mekanike) të përdorura për sinjalizim, shfaqje rruge, qëllime publiciteti, 

tabela prej metali, kolona reklamimi prej metali, panele sinjalizimi prej metali, shenja jo të 

ndritshme dhe jo-mekanike të trafikut prej metali, tuba metali për transportimin e lëngjeve 

dhe gazit, tubacionet e shpimit të metaleve dhe pajisjet e tyre metalike, valvulat prej metali, 

bashkuesit e metaleve për tuba, bërrylat prej metali për tuba, kapëse metalike për tuba, 

lidhëset e metaleve për tuba, kasaforta (rr. kuti ong) prej metali, materiale hekurudhore 

metalike, shina metalike, gënjeshtra hekurudhore metali, çelësa hekurudhorë, shtylla 

metalike, doke lundruese prej metali, vozitje metalike ankoruese, spiranca, kallëpe metali 

për hedhje, përveç pjesëve të makinës, vepra arti të bëra të metaleve të zakonshëm ose 

lidhjeve të tyre, trofetë e metaleve të zakonshëm, mbylljet e metaleve, kapakët e shisheve 

prej metali, shtyllat metalike, shtyllat metalike, skelat prej metali, kunjat e metaleve, kulla 

metalike, paletat metalike dhe litarët metalikë për qëllime ngritjeje, ngarkimi dhe transporti, 

metali varëse rrobash, tika, rripa, shirita dhe shirita që përdoren për ngritjen e ngarkesave 

dhe mbajtjen e ngarkesave, bllokimet e rrotave të bëra kryesisht nga metali, shiritat e 

profilit metalik për automjetet për qëllime zbukurimi, makineritë, mjetet e makinës dhe 

robotët industrialë për përpunimin dhe formësimin e drurit, metale, qelq, plastikë dhe 

minerale, printerë 3D, makina ndërtimi dhe mekanizma robotikë (makina) për përdorim në 

ndërtim, buldozerë, gërmues (makina), ekskavatorë, ndërtim rrugësh dhe makina për 

asfaltim rrugësh, makineri shpimi ine, makina shpuese shkëmbore, makina pastrimi 

rrugësh, makina ngritëse, ngarkuese dhe transmetuese dhe mekanizma robotikë (makina) 

për qëllime ngritjeje, ngarkese dhe transmetimi, ashensorë, shkallët lëvizëse dhe vinça, 

makina dhe mekanizmat robotikë (makina) për përdorim në bujqësi dhe mbarështim të 

kafshëve, makina dhe mekanizma robotikë (makina) për përpunimin e drithërave, frutave, 

perimeve dhe ushqimit, makinat për përgatitjen dhe përpunimin e pijeve, motorëve dhe 

motorëve, përveç atyre për automjete tokësore, pjesë dhe pajisje për to, kontrollet 

hidraulike dhe pneumatike për motorët dhe motorët, frenat përveç automjeteve, rreshtimet e 

frenave për motorët, boshtet e dorezave, kutitë e ingranazheve, përveç për automjetet 

tokësore, kutitë e shpejtësisë, cilindrat për motorët, pistonët për motorët, turbinat, jo për 

automjetet tokësore, filtrat për motorët dhe motorët, filtrat e vajit, ajrit dhe karburantit për 

motorët e automjeteve tokësore, shkarkimet për motorët e automjeteve tokësore, kolektorët 

e shkarkimit për motorët e automjeteve tokësore, cilindrat e motorëve për automjetet 

tokësore, kokat e cilindrave të motorëve për automjetet tokësore, pistonët për motorët e 

automjeteve tokësore, karburatorët për automjetet tokësore , aparate konvertimi të 

karburantit për motorët e automjeteve tokësore, injektorët për motorët e automjeteve 

tokësore, ekonomizuesit e karburantit për motorët e automjeteve tokësore, pompat për 

motorët e automjeteve tokësore nes, valvola për motorët e automjeteve tokësore, motorë 
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starter për automjete tokësore, dinamo për motorët e automjeteve tokësore, kandela për 

motorët e automjeteve tokësore, kushineta (pjesë të makinerive), kushineta rul ose top, 

makina për montimin dhe shkëputjen e gomave, alternatorë, gjeneratorë të rrymës , 

gjeneratorë elektrikë, gjeneratorë aktualë të operuar me energji diellore, makina për lyerje, 

pistoleta automatike për bojë, aparate shpuese elektrike dhe hidraulike dhe pneumatike dhe 

armë, shpërndarës elektrik shiritash ngjitës (makina), armë elektrike për gaz të kompresuar 

ose makina për spërkatje të lëngshme, dore elektrike stërvitje, sharra elektrike dore, makina 

elektrike me bashkim figurash, makina spirale, makina me ajër të kompresuar, kompresorë 

(makina), instalime për larjen e automjeteve, mekanizma robotikë (makina) me funksionet 

e sipërpërmendura, aparate saldimi elektrike dhe me gaz, aparate saldimi me hark elektrik, 

elektrike aparate bashkimi, aparate elektrike për prerje harkesh, elektroda për makina 

saldimi, robotë (makina) industriale wi funksionet e lartpërmendura, makineritë e shtypjes, 

makineritë e paketimit, makinat mbushëse, mbyllëse dhe mbyllëse, etiketuesit (makineritë), 

makinat e klasifikimit, robotët industrialë (makineritë) me funksionet e lartpërmendura, 

makineritë elektrike të paketimit për mbylljen dhe mbylljen e plastikës, makineritë për 

përpunimin e tekstilit , makina qepëse, robotë industriale (makina) me funksionet e cekura 

më lart, pompa të tjera përveç pjesëve të makina ose motorë, pompa për shpërndarjen e 

karburantit për stacionet e shërbimit, pompa karburanti vetërregulluese, makina elektrike 

kuzhine për copëtim, bluarje, dërrmim, përzierje dhe grirje të produkteve ushqimore, 

lavatriçe, lavatriçe, pjatalarëse, tharëse rrotulluese (jo të nxehta), pastrim elektrik makina 

për pastrimin e dyshemeve, qilimave ose dyshemeve, pastruesit e vakumit dhe pjesëve të 

tyre, makinat automatike të shitjes, makinat galvanizuese dhe elektroplating, hapëse dhe 

mbyllëse elektrike të dyerve, copë litari për motorë dhe motorë, pirunë, lugë, thika dhe 

prerës jo-elektrik, prerës, pastrues për përdorim në kuzhinë, duke përfshirë ato të bëra prej 

metaleve të çmuar, krahëve anësorë dhe tehutë (armëve), mjeteve dhe aparateve të përfshira 

në këtë klasë për përdorimin e kujdesit personal të bukurisë, mjetet dhe aparatet e përfshira 

në këtë klasë për rruajtje, epilim, manikyr dhe pedikyr, dore elektrike mjete për drejtimin 

dhe kacavjerrjen e flokëve, gërshërët, veglat e dorës të përdorura me dorë [jo elektrike] për 

riparimin e makinave, aparateve dhe automjeteve dhe për përdorim i n ndërtimtari, bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari, asnjë prej tyre nuk janë vegla elektrike, hekura elektrike ose 

joelektrike, hekura me avull, doreza për vegla dore të operuara me dorë, aparate dhe pajisje 

matëse përfshirë ato për shkencore, detare, topografike, meteorologjike, industriale dhe 

qëllime laboratorike, termometra, jo për qëllime mjekësore, barometra, ampermetra, 

voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime mjekësore, teleskopë, periskopë, 

busulla drejtuese, tregues të shpejtësisë, aparatura laboratorike, mikroskopë, syze 

zmadhuese, fotografi, dylbi, furra dhe furrat për eksperimente laboratorike, aparatet për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve, kamerat, kamerat 

fotografike, aparatet televizive, regjistruesit e videove, lexuesit dhe regjistruesit CD dhe 

DVD, lojtarët MP3, kompjuterët, kompjuterat desktop, kompjuterat tabletë, pajisjet 

teknologjike që vishen ( orë inteligjente, rripa dore, pajisje të montuara në kokë), 

mikrofona, altoparlantë, kufje, telekomun aparate kationesh, aparate për riprodhimin e zërit 

ose imazheve, pajisje periferike kompjuterike, telefona celularë, mbulesa për telefona 

celularë, aparate telefonike, printera kompjuterash, skaner [pajisje për përpunimin e të 

dhënave], fotokopjues, bartës të të dhënave magnetike dhe optike dhe programe 

kompjuterike dhe programe të regjistruara atje, botime elektronike të zbritshme dhe të 

regjistrueshme, karta të koduara magnetike dhe optike, filma, seri televizive dhe klip 
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muzikor video të regjistruar në media magnetike, optike dhe elektronike, antena, antena 

satelitore, përforcues për antena, pjesë të mallrave të lartpërmendura, shpërndarës biletash, 

automatike makina treguese (ATM), përbërës elektronikë të përdorur në pjesët elektronike 

të makinave dhe aparateve, gjysmëpërçues, qarqe elektronike, qarqe të integruar, çipa 

[qarqe të integruar], dioda, tranzistorë [elektronikë], koka magnetike për aparate 

elektronike, brava elektronike, fotocelë, aparate për telekomandë për hapjen dhe mbylljen e 

dyerve, sensorë optikë, sportele dhe kuanti treguesit për matjen e sasisë së konsumit, 

ndërprerës automatik të kohës, veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, 

jelekë sigurie dhe aparate dhe pajisje shpëtuese, syze, syze dielli, lente optike dhe kaseta, 

kontejnerë, pjesë dhe përbërës të tyre, aparate dhe instrumente për përcjelljen, 

transformimin, akumulimin ose kontrolli i energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë e 

kyçjes [energjia elektrike], çelësat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakëllët ndriçues, 

kabllot e fillimit të baterisë, bordet e qarqeve elektrike, rezistencat elektrike, bazat 

elektrike, transformatorët [energjia elektrike], adaptorët elektrikë, ngarkuesit e baterive, 

dera elektrike këmbanat, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, akumulatorët elektrikë, 

panelet diellorë për prodhimin e energjisë elektrike, alarme dhe alarme kundër vjedhjes, 

përveç atyre për automjete, këmbanat elektrike, aparatet dhe instrumentet sinjalizues, 

shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim të trafikut, aparatet për shuarjen e zjarrit , 

makina zjarrfikëse, gypa zjarri dhe gypa zjarri, aparate radari, sonare, shikim natën aparate 

dhe instrumente, magnet dekorativë, metronome, aparate dhe instrumente kirurgjikale, 

mjekësore, dentare dhe veterinare, mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, 

gjymtyrë dhe proteza artificiale, artikuj ortopedikë mjekësorë, korse për qëllime mjekësore, 

këpucë ortopedike, fasha elastike dhe fasha mbështetëse, fustane kirurgjikale dhe çarçafë 

sterilë kirurgjikalë, ndihma seksuale për të rritur, prezervativë, shishe foshnjesh, biberona 

foshnjesh, cicëra, dhëmbë për foshnje, rrathë dhe unaza për qëllime mjekësore, rrathë 

antireumatizëm, unaza antireumatizëm, instalime ndriçimi, drita për automjete dhe 

hapësirat e brendshme-të jashtme, instalimet e ngrohjes duke përdorur lëndë djegëse të 

ngurta, të lëngshme ose të gazit ose energji elektrike, kaldaja për ngrohje qendrore, kaldaja 

për instalime ngrohëse, radiatorë [ngrohje], këmbyes nxehtësie, jo pjesë makinerish, soba, 

soba kuzhine, kolektorë termikë diellorë [shërimi ], gjeneratorë me avull, gaz dhe mjegull, 

kaldaja me avull, përveç kazanëve të makinave, gjeneratorë acetileni, gjeneratorë oksigjeni, 

gjeneratorë azoti, instalime për ajër të kondicionuar dhe ventilim, instalime ftohëse dhe 

ngrirje, pajisje elektrike dhe me gaz, instalime dhe aparate për gatim, tharje dhe zierje, 

tenxhere, enë elektrike për gatim, ngrohës elektrik të ujit, barbecues, tharëse elektrike për 

lavanderi, tharëse flokësh, aparate për tharjen e duarve, instalime sanitare, çezma 

[rubineta], instalime dushi, tualete | dollapë uji], kabina dushi dhe banje, vaska banje, vende 

tualeti, lavamanë, legena për larje [pjesë të instalimeve sanitare], rondele për çezmat e ujit, 

mbushje (valvola rubineti), aparate për zbutjen e ujit, aparate për pastrimin e ujit, instalime 

për pastrimin e ujit, instalime për pastrimin e ujërave të zeza, ngrohës elektrik të shtratit 

dhe batanije elektrike, jo për përdorim mjekësor, ngrohës elektrik jastëkësh, elektrik 

këmbësorë ose jo elektrikë, shishe me ujë të nxehtë, çorape të nxehta elektrike, filtra për 

akuariume dhe aparate për filtrim akuariumi, instalime të tipit industrial për qëllime gatimi, 

tharje dhe ftohje, pasterizues dhe sterilizues, automjete tokësore motorike, motorë, motorë 

dhe motorë për tokë automjete, kthetra për automjete tokësore, transmisione, rripa 

transmetimi dhe zinxhirë transmetimi për automjete tokësore, ingranazhe për automjete 

tokësore, frenim es, disqe frenash dhe rreshtime frenash për automjete tokësore, shasi 
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automjetesh, kapuç automobilash, susta pezullimi automjetesh, amortizues për automjete, 

kuti ingranazhesh për automjete tokësore, timon për automjete, shina për rrota automjetesh, 

biçikleta dhe trupat e tyre, timon dhe mbrojtës biçikleta, trupat e automjeteve, trupat 

përmbysës për kamionë, rimorkiot për traktorë, trupat frigoriferë për automjete tokësore, 

goditjet e rimorkios për automjete, sediljet e automjeteve, mbështetëset e kokës për sediljet 

e automjeteve, sediljet e sigurisë për fëmijë, për automjetet, mbulesat e sediljeve për 

automjetet, mbulesat e automjeteve (në formë ), blinds dielli përshtatur për automjete, 

sinjalet e drejtimit dhe armët për sinjalet e drejtimit për automjetet, fshirëse xhamat dhe 

krahët e fshirëse për automjetet, gomat e brendshme dhe të jashtme për rrota automjeteve, 

gomë pa tub, grupe fiksimin e gomave të përbërë nga arna gomave dhe valvulat e gomave 

për automjete, dritare për automjete, xhama sigurie për automjete, pasqyra të pasme dhe 

pasqyra krahu për automjete, zinxhirë kundër rrëshqitjes për automjete, transportues 

bagazhesh për automjete, transportues biçikletash dhe skish për makina, shalë për biçikleta 

ose motoçikleta, pompa ajri për automjete, për fryrja e gomave, alarme kundër vjedhjes për 

automjete, brirë për automjete, rripa të sigurta për sediljet e automjeteve, çanta ajri (pajisje 

sigurie për automobila), karroca për fëmijë, karrige me rrota, karrocë, karrocë ow, karroca 

pazar, karroca me rrota një ose me shumë rrota, karroca pazar, karroca ushqimore, karroca 

transportuese, automjete hekurudhore, lokomotiva, trena, tramvaj, vagonë, teleferikë, 

karrige, automjete për lëvizje nga uji dhe pjesët e tyre, përveç motorëve të tyre dhe motorët, 

automjetet për lëvizje nga ajri dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të tyre, 

armëve të zjarrit, pistoletave ajrore (armëve), armëve të zjarrit të ngarkuara me sustë, 

kasave të përshtatura dhe rripave të shpatullave të tyre, armë të rënda, mortaja dhe raketa, 

fishekzjarre, spërkatje për qëllime të mbrojtjes personale, bizhuteri, bizhuteri, ari, gurë të 

çmuar dhe bizhuteri të bëra prej tyre, mansheta, kunja kravatë, statuja dhe figura prej metali 

të çmuar, orë, orë dhe instrumente kronometrike, kronometra dhe pjesët e tyre, shiritat e 

orës, trofetë prej metali të çmuar , tespihe, instrumente muzikorë dhe kuti për instrumente 

muzikorë, letër dhe karton, letër dhe karton për paketim dhe ambalazh, kuti kartoni, 

peshqirë letre, paletë tualeti r, peceta letre, materiale plastike për qëllime paketimi dhe 

ambalazhi, blloqe shtypi dhe lloje, material për lidhjen e librave, botime të shtypura, 

materiale të shtypura, libra, revista, gazeta, libra fatura, dërgim të shënime shtypur, kupona 

të shtypur, kalendarë, posterë, fotografi [të shtypura], piktura, afishe [shkrimi], pulla 

postare, shkrimi, shkrimi zyre, material udhëzues dhe mësimor [përveç mobiljeve dhe 

aparateve], mjete për të shkruar dhe vizatuar, materiale artistësh, produkte letre për qëllime 

shkrimi, ngjitës për qëllime shkrimi, stilolapsa, lapsa, goma, shirita ngjitës për qëllime 

shkrimi, kartona kartoni [materiale artistësh], letër shkrimi, letër kopjimi, rrotulla letre për 

arka, materiale vizatimi, dërrasa, lapsa pikture , bojëra uji [piktura], kushtet e zyrës, 

rrotullat e bojës dhe penelët për pikturë, gome, gutta-perka, çamçakëz, asbest, mikë dhe 

sende sintetike gjysëm të gatshme të bëra nga këto materiale në formën e pluhurit, shufrave, 

paneleve dhe fletëve, izolim , materialet e ndalimit dhe mbylljes, bojërat izoluese, pëlhura 

izoluese, shiritin izolues dhe shiritin, mbulesat izoluese për makineritë industriale, përbërjet 

bashkuese të ngjitësve për nyje, gaz kets, unaza O për qëllime shkallëzimi (përveç 

rondelave për motorë, cilindra dhe rondele për çezmat e ujit), tuba fleksibël të bërë prej 

gome dhe plastike, tuba prej plastike dhe gome, përfshirë ato që përdoren për automjete, 

kryqëzimet për tuba prej plastike dhe gome, xhaketa tubi prej plastike dhe gome, tuba prej 

materiali tekstili, kryqëzime për tuba, jo prej metali, xhaketa tubi, jo prej metali, çorape 

lidhëse për radiatorët e automjeteve, pllaka profili të bëra nga materiale sintetike për 
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automjete për qëllime dekorimi, të papunuara lëkura ose lëkura gjysmë të përpunuara dhe 

kafshësh, imitime lëkure, lëkure të forta, lëkurë të përdorura për rreshtime, mallra prej 

lëkure, imitime lëkure ose materiale të tjera, të krijuara për bartjen e sendeve, çantave, 

kuletave, kutive dhe trungjeve prej lëkure ose trupi të trashë lëkurë, çelësa çelësash, bagazh 

[bagazh], valixhe, çadra, cadra, çadra dielli, shkopinj, kamxhikë, parzmore, shalë, tuba, 

rripa lëkure (shalë), rërë, zhavorr, gur i grimcuar, asfalt, bitum, çimento, gips, suva, beton, 

blloqe mermeri për ndërtim, materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra prej betoni, 

gipsi, argjile, balta poçari, guri, mermeri, druri, plastika dhe materiale sintetike për ndërtim, 

ndërtim, qëllime të ndërtimit të rrugës, jo -ndërtesa metalike, materiale ndërtimi jometalike, 

shtylla jo prej metali për linjat e energjisë, barriera jo prej metali, veshje natyrale dhe 

sintetike në formën e paneleve dhe fletët, duke qenë materiale ndërtimi, veshje kartoni 

bitumi për mbulim, shtresë bitumi për mbulim, dyer dhe dritare prej druri dhe materiale 

sintetike, shenja të trafikut jo prej metali, jo-dritë dhe jo-mekanike, për rrugë, monumente 

dhe statuja prej guri, beton dhe mermer, xham ndërtimi, pishina të parafabrikuara not prej 

metali (struktura), rërë akuariumi, mobilje, të bëra nga çdo lloj materiali, dyshekë, jastëkë, 

dyshekë ajri dhe jastëkë, jo për qëllime mjekësore, shtretër uji, pasqyra, koshere bletësh, 

huall mjalti artificial dhe seksione druri për huall mjalti, karrige kërcimi për foshnje, 

hapësira për foshnje, djepe, këmbësorë për foshnje, dërrasa për shfaqje, korniza për 

fotografi dhe piktura, pllaka identifikimi, etiketat identifikuese, tabelat e emrave, etiketat 

identifikuese të bëra prej druri ose materiale sintetike, paketimi kontejnerë prej druri ose 

plastike, vaska për përdorim në transport ose magazinim, fuçi, daulle magazinimi, 

rezervuarë, kuti, kontejnerë magazinimi, kontejnerë transporti, kraharorë, l lyerja e paletave 

dhe mbylljeve për mallrat e lartpërmendura, prej druri ose plastika, artikuj të vegjël prej 

druri ose materiale sintetike të përfshira në këtë klasë, pajisje mobiljesh, prej druri ose 

materiale sintetike, mekanizma hapës dhe mbyllës të drurit ose materialeve sintetike, 

zbukurime dhe sende dekorative prej druri, tape, kallami, kallami, thurje, briri, kocke, 

fildish, balenash, guaskë, qelibar, nënë-margaritar, meerschaum, dyll blete, plastike ose 

suva, përkatësisht figura, zbukurime pushimesh për mure, skulptura, trofe, shporta, shporta 

peshkimi, lukuni, kuti folesh dhe shtretër për kafshë shtëpiake, shkallë portative dhe shkallë 

konvikte lëvizëse prej druri ose sintetike materiale, perde bambu, blinds shtëpie me rul [për 

ambiente të brendshme], blinds shtëpie me shirita, perde shiritash, perde me rruaza për 

zbukurim, grepa perdesh, unaza perde, mbrapa lidhësish perdesh, shufra perde, bllokime 

rrotash jo-metalike, jo - instrumente dhe pajisje elektrike për pastrim, furça, përveç furçave 

të bojës, copëza çeliku për pastrim, sfungjer për pastrim, lesh çeliku për pastrim, lecka 

tekstili për pastrim, doreza për larjen e enëve, makina jo-elektrike për lustrim për qëllime 

shtëpiake, fshesa për qilima, mops , furça dhëmbësh, furça dhëmbësh elektrike, pe 

dhëmbësh, furça rroje, furça flokësh, krehje, enë kuzhine shtëpiake ose elektrike, [përveç 

pirunëve, thikave, lugëve], shërbime [enët], tenxheret dhe tiganët, hapëse shishesh, vazo 

lulesh, kashtë për pirje, enë gatimi jo elektrike, dërrasa hekurosëse dhe mbulesa të 

formësuara për të, tharëse për larje, varëse rrobash për tharjen e rrobave, kafaze për kafshët 

shtëpiake, akuariume të brendshme, vivariume dhe terrariume të brendshme për kafshë dhe 

plan kultivim, zbukurime dhe sende dekorative prej qelqi, porcelani, enë prej argjile ose 

argjile, përkatësisht statuja, figura, vazo dhe trofe, kurthe miu, kurthe insektesh, pajisje 

elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e mizave dhe insekteve, kapëse mizash, mizakë, djegëse 

parfumesh, parfume spërkatës, avullues parfumesh, pajisje elektrike ose jo elektrike për 

heqjen e përbërjes, pudra pluhuri, tualete, grykë për zorrën e spërkatës, grykë për lotim 
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kanaçe, pajisje për ujitje, kanaçe për ujitje të kopshtit, xham të papunuar ose gjysëm të 

punuar, përveç qelqit të ndërtimit mozaikë prej qelqi dhe qelqi pluhur për zbukurim, përveç 

ndërtimit, leshit të qelqit përveç për izolim ose përdorim tekstili, litarë, tela, shkallë litarësh, 

hamak, rrjeta peshkimi, çadra, tendë, tarapa, vela, mbulesa automjetesh, jo të montuara, 

çanta prej tekstili, për paketim, mbushje dhe materiale mbushëse, përveç gomës dhe 

plastikës, përfshirë ato prej leshi dhe pambuku, fibra tekstili, fibra të papërpunuara të pe, 

fibra qelqi për përdorim tekstili, fije dhe fije për tekst përdorimi i thjeshtë, fijet dhe fijet për 

qepje, qëndisje dhe thurje, fije, jame elastike dhe fije për përdorim tekstili, pëlhura tekstili 

të endura ose jo të endura, mallra tekstili për përdorim shtëpiak, perde, mbulesa shtrati, 

çarçafë (tekstili), jastëk, batanije, jorganë, peshqirë, etiketa, stilolapsa, etiketa të tekstilit, 

batanije, thasë gjumi për kamping, veshje, përfshirë të brendshme dhe veshje të jashtme, 

përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta, çorape, shallë [veshje], shall, banda, 

shalle, rripa [veshje], këpucë, këpucë, pantofla, sandale, mbulesa koke, kapele, kapele me 

vizore, bereta, kapele [veshje koke], kapele kafke, lidhëse dhe qëndisje, guipure, festa, 

shirita (gdhendje), shirita dhe bishtalec, shirita fiksues për veshje, kordonë për veshje, 

shkronja dhe numra për shënimin e lirit, të qëndisura emblemat, shenjat për veshin, jo prej 

metali të çmuar, jastëkët e shpatullave për veshje, butonat për veshje, mbajtëset për veshje, 

vrimat e rrobave, zinxhirët, kopsat për këpucë dhe rripat, mbajtëset, kopsat e këpucëve dhe 

rripave, kunjat, përveç stolive, ngjitësit pa kanale për zbukurimin e artikujve tekstilë, 

lidhëse, gjilpëra, hala qepëse, gjilpëra për makina qepëse, gjilpëra për thurje dhe qëndisje, 

kuti për gjilpëra, jastëkë gjilpëra, lule artificiale, fruta artificiale, kunja flokësh, kopsa 

flokësh, rripa flokësh, artikuj dekorativë flokët, jo të bërë nga metali i çmuar, parukat, 

zgjatimet e flokëve, curlers elektrike ose jo elektrike, përveç mjeteve të dorës, qilimave, 

qilimave, dyshekëve, qilimave të lutjes, linoleumit, terrenit artificial, linoleumit për 

mbulimin e dyshemeve, dyshekëve të gjimnazit, letër-muri , varëse muri jo prej tekstili, 

lojëra dhe lodra, makina lojërash Arcade, aparate lojërash dhe makina për përdorim me një 

ekran ekrani dhe monitori të jashtëm, përfshirë ato që operojnë me monedha, lodra për 

kafshë, lodra për terrene të jashtme, parqe dhe parqe lojërash, artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv, mjete peshkimi, breshër artificial peshkimi, mashtrues për gjueti dhe peshkim, 

pemë të Krishtlindjeve me material artificial, zbukurime për pemët e Krishtlindjeve, dëborë 

artificiale për pemët e Krishtlindjeve, zhurma (lojëra), risi për ahengje, vallëzime (favore 

për parti), kapele për festa letre, mish, peshk, shpendë dhe lojë, produkte të përpunuara të 

mishit, pulse të thara, supa, shuplaka, ullinj të përpunuar, pastë ulliri, qumësht me origjinë 

shtazore, qumësht origjina bimore, produktet e qumështit, gjalpi, vajrat ushqimor, frutat dhe 

perimet e thata, të ruajtura, të ngrira, të gatuara, të tymosura ose të kripura, pastë domate, 

arra të përgatitura dhe fruta të thata si meze, shtresa lajthie dhe gjalpë kikiriku, tahini (pasta 

e farës së susamit), vezë dhe vezë pluhur, patate të skuqura patate, kafe, kakao, kafe ose 

pije me bazë kakao, pije me bazë çokollate, makarona, peta të mbushura, petë, pasta dhe 

produkte buke bazuar në miell, ëmbëlsira të bazuara në miell dhe çokollatë, bukë, simit 

[unaza turke bagel në formë të mbuluar me farat e susamit], poğaça [bagel turke], pita, 

sanduiçe, katmer [pastë turke], pite, ëmbëlsira, bakllava [ëmbëlsirë turke bazuar në brumë 

të veshur me shurup], kadayıf [ëmbëlsirë turke bazuar në brumë], ëmbëlsira në bazë të 

brumit të veshur me shurup, pu gatime, krem kosandibi [buding turke], buding orizi, keşkül 

[buding turke], mjaltë, ngjitës bletësh për konsum njerëzor, propolis për qëllime ushqimore, 

erëza për ushqime, vanilje (aromatizues), erëza, salca (aroma), salcë domatesh , maja, 

pluhur pjekje, miell, bollgur, niseshte për ushqim, sheqer, sheqer kubik, sheqer pluhur, çaj, 
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çaj akulli, ëmbëlsira, çokollatë, biskota, krisur, meshë, çamçakëz, akullore, akuj të 

ngrënshëm, kripë, drithëra ushqim me bazë rostiçeri, kokoshka, tërshëra të shtypura, patate 

të skuqura misri, drithëra mëngjesi, grurë të përpunuar për konsum njerëzor, elb të grimcuar 

për konsum njerëzor, tërshëra të përpunuara për konsum njerëzor, thekër të përpunuar për 

konsum njerëzor, oriz, melasë për ushqim, produkte bujqësore dhe kopshtarie , fara, 

produkte pyjore, kafshë të gjalla, vezë të fekonduara për çelje, bimë, bimë të thata për 

zbukurim, bimë të freskëta kopshtesh, bimë kopshtesh të thata për zbukurim, ushqime për 

kafshë, malt jo për konsum njerëzor, shtresa për kafshë shtëpiake, pjellë macesh, birra, 

parapërgatitje aracione për të bërë birrë, ujë mineral, ujë burimi, ujë tryeze, ujë sode, lëngje 

frutash dhe perimesh, koncentrate frutash dhe perimesh dhe ekstrakte për prodhimin e 

pijeve, pijeve joalkoolike të tokës, pijeve energjike, pijeve sportive të pasuruara me 

proteina, pijeve alkoolike përveç birrave), verërat, raki [pije alkoolike tradicionale turke], 

uiski, pije alkoolike, kokteje alkoolike, duhan, duhan përtypës, cigare, puro, artikuj për 

duhanpirësit, duke përfshirë ato të bëra prej metaleve të çmuar, tuba, gryka për puro dhe 

cigare, tavëllë, kuti duhani, aparate xhepi për cigare, letër cigare, tuba duhani, gurë zjarri, 

çakmakë për duhanpirësit, cigare elektronike dhe gëzhojat e tyre, ndeshje, duke ju 

mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla mund të 

ofrohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë , me anë të mediave 

elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë.  

37  Shërbime ndërtimi, dhënie me qira e makinave dhe pajisjeve të ndërtimit, shërbime 

pastrimi për ndërtesa (të brendshme dhe të jashtme), hapësira publike, ambiente industriale, 

dezinfektim, shërbime shfarosëse të parazgjedhjeve, përveç bujqësisë, marrja me qira e 

makinave dhe pajisjeve pastruese, stacionet e shërbimit të automjeteve për automjete 

tokësore , mirëmbajtjen, riparimin dhe karburantin e automjeteve tokësore, stacionet e 

shërbimit të automjeteve për automjetet detare, mirëmbajtjen, riparimin dhe karburantin e 

automjeteve detare, riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve ajrore, tapiceri, riparimin 

dhe restaurimin e mobiljeve, instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e ngrohjes, ftohjes dhe 

instalimet sanitare, pastrimi, kujdesi dhe riparimi i veshjeve, instalimi, mirëmbajtja dhe 

riparimi i makinave dhe pajisjeve industriale, makinerive dhe pajisjeve të zyrës, aparateve 

të komunikimit, pajisjeve elektrike dhe elektronike, riparimi dhe mirëmbajtja e 

ashensorëve, riparimi i orës dhe orës, shërbimet e minierave dhe nxjerrja e minierave, 

riparimi i këpucëve, çantave dhe rripave.  

42  Shërbime të analizës dhe kërkimit shkencor dhe industrial, shërbime inxhinierike, 

inxhinierike dhe arkitektonike të projektimit, shërbime testimi për çertifikimin e cilësisë 

dhe standardeve, shërbime kompjuterike, përkatësisht, programim kompjuterik, shërbime të 

mbrojtjes së virusit kompjuterik, dizajn të sistemit kompjuterik, krijimin, mirëmbajtjen dhe 

azhurnimin e faqeve të internetit për të tjerët, dizajnimi i programeve kompjuterikë, 

azhurnimi dhe marrja me qira e programeve kompjuterikë, sigurimi i motorëve të kërkimit 

për internet, mbajtja e faqeve në internet, konsulencë për pajisje kompjuterike, marrje me 

qira e pajisjeve kompjuterike, shërbime të dizajnit industrial, përveç dizajnit inxhinierik, 

kompjuterik dhe arkitektonik; dizajnimin e arteve grafike, vërtetimin e veprave të artit. 
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(210) KS/M/ 2021/57 

(220) 15/01/2021 

(731) Company for wholesale and retail 

trade MAKO-MARKET  

DOO Skopje Str.Prvomajska bb, 1000 

Skopje, MK 

(591) Vjollcë, e bardhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Brumëra dhe ëmbëlsira, biskota, ëmbëlsira, petëz katërshe [ëmbëlsira], krem 

karamele, ëmbëlsira, shkumë  çokollate, shtresa çokollate që përmbajnë arra, tarts, role të 

ëmbla, produkte me bazë kakao, krem që përmban kakao dhe lajthi, krem çokollatë bazuar 

në lajthi, produkte me bazë çokollate  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/58 

(220) 15/01/2021 

(731) Atlantik Group Sh.p.k. 

Peroc, p.n. Graçanicë, KS 

(591) E Bardhë, Ari dhe e Kuqe.   

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/59 

(220) 15/01/2021 

(731) Atlantik Group Sh.p.k. 

Peroc, p.n. Graçanicë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 

(540)  DIDO 
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Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/60 

(220) 15/01/2021 

(731) Atlantik Group Sh.p.k. 

Peroc, p.n. Graçanicë, KS 

(591) E Bardhë, Ari dhe e Gjelbër.   

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/61 

(220) 15/01/2021 

(731) Atlantik Group Sh.p.k. 

Peroc, p.n. Graçanicë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)  HALLEY 

 

 
     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.  
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(210) KS/M/ 2021/62 

(220) 15/01/2021 

(731) Unilever IP Holdings B.V.     

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

Netherlands, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  FOODLES 

 

 
     

 

(511) 30  Petë të menjëhershme (çasti); petë; ushqime rostiçeri (grimësira) dhe   

ushqime rostiçeri te menjëherëshme të përbërë kryesisht nga petët; vaktet e menjëhershme 

(shujtat) të përbëra kryesisht nga petët;  brumëra (makarona)  të menjëhershme (pasta); 

brumëra - makarona (pasta); ushqime me bazë brumërash; brumëra të thara ose të ziera; 

oriz i menjëhershëm (instant); oriz; ushqime me bazë orizi; ushqime të përgaditura dhe 

grimësira (petë) të cilat kryesisht përbehën nga brumërat , petët, orizi ose produkteve tjera 

me bazë drithërash; produkte ushqimore të cilët kryesisht përbehën nga drithërat ose që 

kryesisht përmbajnë drithëra; grimësira me bazë mielli dhe drithërash; preparate të punuara 

nga drithërat; ushqime të gatshme dhe shuajta të menjëherëshme (instant); ushqim i 

gatshëm; salca (melmesa),  melmesa dhe erëza. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/63 

(220) 18/01/2021 

(731) Foshan Haitian Flavouring & Food 

Co., Ltd. No. 16, Wen Sha Road Foshan 

City Guangdong Province, CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  vajra për ushqim; vaj susami për ushqim; yndyrna të ngrënshme; vaj luledielli për 

ushqim; vaj Colza për ushqim; vaj misri për ushqim; vaj ulliri për ushqim; Perime, të 

ruajtura; turshi; gjizë e fermentuar; speca të ruajtura; Koncentratet e supave; Shpendët, jo të 

gjalla; Ushqime me bazë peshku; Meze kryesisht me fruta dhe perime; Tahini [pasta e farës 

së susamit]; Perime, të konservuar; ekstrakte të algave për ushqim; Arra, të përgatitura; 

shkopinj Beancurd; Vezë; Gjalpë; Qumësht; Kërpudha të thata të ngrënshme; Xhelatinë; 

Arra beteli të përpunuara; Zorrë suxhuku, natyrore ose artificiale; kokrra soje, të ruajtura, 

për ushqim; kokrra soje, të përpunuara. 
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30  salcë soje; uthull; salcë guaske deti [erëza]; paste soje [erëza]; pluhur thelbi i pulës 

[erëza]; glutamate monosodium përdoret si një përmirësues i aromës për ushqim; ketcap 

[salcë]; perzirje [erëza]; Gatimi i verës; erëza pikante; Salcë soje e stinës (Chiyou); Douchi 

(soje e zezë e fermentuar); erëza; Salca; lezetim; Salcat [erëza]; leng mishi; melmesa 

[erëza]; kripë gatimi; sheqer i bardhë; sheqer kafe; Sheqeri i kristalizuar i gurit; sheqer 

kubik; sheqer; përgatitje drithërash; oriz; Miell gruri; Petë të thata; Petë; Petë të 

menjëhershme; oriz i menjëhershëm; dreka në kuti; ushqim meze të lehtë me bazë drithëra; 

Ushqim rostiçeri me bazë orizi; Zemër; Amidoni për ushqim; Pije me bazë çaji; Bukë; 

maja; aromatizues të ushqimit, përveç vajrave thelbësorë; tenderues të mishit për qëllime 

shtëpiake; karamele; aromatizues kafeje; çaj; 45, akuj të ngrënshëm; Përgatitjet për 

ngurtësimin e kremit te rrahur; gluteni i përgatitur si ushqim; Erëza nga mish ii shterur ne 

lengun e vet.  

31  Drithëra [drithëra]; susam i ngrënshëm, i papërpunuar; liri i ngrënshëm, i papërpunuar; 

sane; Qoshk ushqim për kafshët; tagji; Sillazh; Farat e drithërave, të papërpunuara; Butak, 

te gjalle; Malt për pirje dhe distilim; Perime, të freskëta; Fruta, të freskëta; Pemë; Bimët; 

shtroje kashte për kafshë; fasule, të papërpunuara; kokrra soje, të freskëta  

32  Pije joalkoolike; pije me lëng frutash jo-alkoolike; Pije me bazë orizi, përveç 

zëvendësuesve të  qumështit; hektarë frutash, jo-alkoolike; pije bathe; pije bimore; pije 

freskuese; ekstrakte frutash jo-alkoolike; Birra; Preparate joalkoolike për të bërë pije  

33  Alkooli i orizit; vere orizi te verdhe; Ekstrakte frutash, alkoolike; Pije alkoolike, përveç 

birrës; Pije alkoolike që përmbajnë fruta; Sake; Verë; alkool i ngrënshëm; Baijiu [pije 

alkoolike e distiluar kineze]; Spirits [pije]  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/65 

(220) 18/01/2021 

(300)  

(731) Burger King Corporation 

5707 Blue Lagoon Drive 

Miami, FL 33126, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Aplikacion softueri për mobil I shkarkueshëm për marrjen e informatave të 

restoranit, porosinë online të ushqimit dhe pijeve për marrje dhe dërgim, qasjen në 

programet e shpërmbilimit të besnikërisë së klientave, përfshirë dhe informatat eprofilit, 

promovimin, dhe informatat e statusit të shpërblimit.”  

43  “Shërbimet e restoranit; shërbimet e restoraneve me ushqim-të shpëjtë; shërbimet e 
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shpejta të restoraneve; ofrimin e ushqimeve të përgaditura; përgaditjen e ushqimit dhe 

obrokeve për konsumim në apo jasht lokalit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/66 

(220) 19/01/2021 

(300) 018281689  03/08/2020  EU 

(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)  SodaWorld twin 

 

 
     

 

(511) 6  Cilindra gazi nën presion të punuar prej metali; Cilindra gazi nën presion të punuar 

prej metali; Pjesë dhe pajisje (akcesorë) për mallrat e lartëpërmendura  

7  Makineri për prodhimin e pijeve; Makineri për prodhimin e pijeve të gazuara   

(elektrike)   

11  Njësi të kondicionimit të ujit; Aparate për filtrimin e ujit për pije.  

21  Shishe.  

32  Pije të lehta.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/67 

(220) 19/01/2021 

(300) 018289392  08/01/2021  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) Gjelbër, kuqe, ardhë, zezë, arit, teget 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Mish dhe produkte të mishit; Peshk dhe produkte të peshkut; Shpezë dhe   

produkte nga shpezët; Shtazë gjahu dhe produkte nga shtazët e gjahut; Suxhuk dhe 

produkte nga suxhuku; Molusqe dhe krustac (jo të gjalla), prdukte nga molusqet dhe 

krustacet (jo të gjalla); Fruta të detit (jo të gjalla), Produkte nga frutat e detit jo të gjalla); 

Ekstrakte mishi, ekstrakte peshku, ekstrakte shpezesh, shtazë gjahu, ekstrakte të molusqeve  

dhe krustacëve, ekstrakte të frutave dhe përimeve; Pashtetë frutash dhe perimesh; Produkte 

të të gjitha llojeve të patateve, nese janë të përfshira në klasën 29; Të gjitha produktet e 

lartëcekura të ruajtura, konzervuara, ziera, thara dhe/ose të ngrirë thellë; Fruta dhe perime 

të pasterizuara, konzervuara, ngrira,thara dhe ziera; Prduktet e cekura më lartë  të cilat 

gjithashtu mund të jenë të embël dhe/ose të thartuar; Xhelatinë; Reçel, Marmeladë, Mus 
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frutash, Lyrës të embë për buk nga frutat dhe përimet, Lyrës të embë për buk nga  lajthitë; 

vezë; djathëra [djath për lyerje], Qumësht pluhur për ushqim; Deserte nga frutat, fruta 

arrash, jogurt, djath I njom dhe /ose krem; Fruta arrash dhe bajame (të përpunuara), 

Përzierje të frutave arrore, Përzierje nga arrat e të gjitha llojeve, gjithashtu me fruta të thara; 

Vaj dhe yndyrë për ushqim (përpos vajit të ullirit); Paragjella, të cilat në masën më të 

madhe përbehën nga mishi dhe/ose peshku dhe/ose frutat e detit  dhe /ose shpezët dhe/ose 

shtazë gjahu dhe /ose suxhuku dhe/ose perimet dhe/ose frutat (nese janë të përfshira ne 

klasën 29); Supa; Përgaditje për përgaditjën e supave; Supa, të kthjellta, mishi [bujon]; 

Sallata të cilat kryesisht përbehen nga mishi, peshku, shpezet, shtazë gjahu, molusqet dhe 

krustacet, përime, fruta dhe/ose produkte të qumështit; Gjella të gatëshme të cilat kryesisht 

përbehën nga  mishi, peshku, shpezet, shtazë gjahu, molusqet dhe krustacet, patatet, 

përimet, frutat dhe/ose produktet e qumështit; Ushqim I ngrirë thellë i cili kryesisht 

përbehet nga mishi peshku, shpezet, shtazë gjahu, molusqet dhe krustacet, perimet,frutat 

dhe/ose produktet e qumështit; Zarzavate dietike për nevoja jo mjekësore të cilat kryesisht 

përbehen nga mishi, peshku, shpezet, shtazë gjahu, molusqet dhe krustacet përimet, frutat 

dhe/ose produktet e qumështit; Vaj për pjekëje (perpos vajit eterik).  

30  Kafe, çaj, kakao; Sheçer; Oriz, tapioka, sago; Zavendësues të kafës; Pije me bazë të 

kafës, çaji, kakao dhe çokollate; Përgaditës të kafës ose kakaos për prodhimin e  pijeve 

alkoolike ose jo alkoolike; Miell dhe produkte nga drithërat; Bollgur-thërrime; Buk; Peta 

(toptha) të ferguara; Drithëra; Musli; Produkte nga drithërat e plotë;Brumëra ushqimorë; 

Peta;Brumëra; Zamra te gatëshme me bazë petesh; Sallata nga brumërat; Pica dhe produkte 

nga Picat; Lazanae; Lazanja; Sushi; Bukë; Produkte bukëpjekësish; Përzierje të gatësjme 

për pjekëje; Produkte pastiçërësh dhe biskota; Embëlsira; çokollada; Produkte çokollatash; 

Pralina çokolladash (çokollata të mbushura); Të gjitha produktet e cekura më lartë 

gjithashtu më perdorimin e embëltuesve  artificial; Përzierje të gatëshme për përgaditjen e 

topthave të te gjitha llojeve; Produkte nga brumi të gatëshme për pjekëje, veçanërisht brum 

për toptha, Brum me tharëm, Brum për pjekurina; Produkte bukëpjekësish, përkatësisht 

pluhur për pjekurina; Shkumë [tharëm]; Lustrime për kuleç të embël; Lustrime; Lustrime 

sheqeri; Përgaditje për fortësimin e qumështit të rrahurra; Aroma për embëlsira; 

Grumbuj(gunga) sheqeri; Marcipan; Pasta nga  bajamet; lajthi; Patispanja për pjekje; 

Sheqer nga vanilla dhe sheqer vanile;Shkopa vanile; Nisheste, mjete lidhese për lyres; 

Puding, përzierje për përgaditjen e pudingut; Akullore dhe akullore qumështi; Mjaltë, 

melasë; Aroma për ushqim; Krip; Njelmës [mustardë]; Majonez; Keçap- salc; Tartar lyres; 

Brum [salcë]; Uthull, salcë (melmesë), salca për sallata;Melmesa, ekstrakte melmesash, 

bimë melmesash të thara; Rrikë [shtojca]; Ushqime te gatshme të embëla, posaçërisht orizi 

ne qumësht, Qullë nga griza, krepa, i shtypuri perandorak(lloj embelsire); Ushqime të 

gatëshme  të cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, drithërave te plota, 

brumërat,petat,orizi,buka,dhe/ose produktet e bukëpjekësve ose pastiçërëve; Ushqime me 

ngirje te thella te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, drithërat e plota, brumërat,petat, 

orizi, buka,dhe /ose produktet e bukëpjekësve ose pastiçërve; Zarzavate dietale për nevoja 

jo mjekësore të cilat kryesisht përbehen prej  përgaditjeve nga 

drithërat,brumërat,petat,orizi,buka, dhe/ose produktet e bukëpjekesve ose pastiçërve.  

31  Fruta dhe perime të freskëta; Bajame të freskëta dhe fruta të arrive të freskëta të të 

gjitha llojeve  

32  Birra dhe përzierje e pijeve më birrë; Ujë mineral, gazuar; Pije jo alkoolike; Lemunata; 

Pije frutash; Lëngje; Lëngje nga përimet; Kafe e ftohët nga frutat; Shurupe dhe preparate 
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tjera për përgaditjen e pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrave, verë, pije të cilat përbejnë verë dhe verërave me gaz); 

Pije të forta alkoolike (pije); Të gjitha produktet paraprake te cekura më lartë  përpos  

vinjakut; Vinjak I cili I pergjigjet specifikimeve te shenjes se mbrojtur të prejardhjes 

gjeografike "Brandy Italiano"; Liker; Pije të përziera  alkoolike; Kokteje; Aperitiv; 

Përgaditje alkoolike për përgaditjën e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/71 

(220) 20/01/2021 

(731) Diamond Quest Ltd 

OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands, VG 

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  SAAT 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan; artikuj për duhanpirësit; shkrepësa, cigare; kuti cigaresh; filtra cigaresh; 

mbajtëse cigaresh; letër cigaresh; letra për cigare; gryka për mbajtëse cigaresh; tuba duhani 

(llulla); cigarllok; puro; tavëllë për duhanpirësit (taketuke); çakmakë (skrepsa) për 

duhanpirësit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/73 

(220) 20/01/2021 

(300) 018277819  21/11/2020  EU 

(731) F.DIVELLA S.P.A.  

Largo Domenico Divella,  

1-70018 Rutigliano (Bari), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  DIVELLA 

 

 
     

 

(511) 29  “Perime, në konzervuara; Perime, të thara; Perime, të ziera; Perime, të 

konzervuara; Fruta të konzervuara; Xhelatinë frutash; Fruta të konzervuara; Ushqim i lehtë 

me bazë-frutash; Fruta të thara; Këpurdsh, të konzervuara; Arra të konzervuara; Qumsht; 

Xhem; Vajëra për ushqim; Vaj ulliri; Vaj ulliri extra i virgjër për ushqim; Perime të 

konzervuara; Patate të skuqura; kafshë gjahu, jot ë gjalla; Domate të konzervuara; Domate 

të qëruara; Domatë të konzervuara; Pure domatesh; Salca; Vezë zogjësh dhe produkte 

vezaësh; Jogurt.”  

30  “Uthull; Sheqer; Ëmbëlsues natyral; Krem ëmbëlsirash; Glazurë dhe mbushës të ëmbël; 

Mjaltë; Tortelini; Salcë paste; Salca për oriz; Zëvendësues kafeje [kafe artificiale ose 

preparate perimesh për përdorim si kafe]; Shpageta; Meze e lehtë e shijshme me bazë 

mielli; Ushqim meze me përmbajtje kryesisht te bukës’ Salcë paste; Salcë për pica; Krypë, 
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melmesa, shije dhe erëza; Oriz; Ravioli; Pasta të thata; Pjekurina; Përzierje tortash; Pica; 

Ushqime të përgaditura me përmbajtje [kryesisht] të pastave; Kuskus [bollgur]; Pasta; Pasta 

të thara; Brumë sfoliat; Pasta të freskëta; Pasta; Pasta më përmbajtje të vezëve; Pasta të 

mbushura; Pasta më përmbajtje të mbushjeve; Pasta integrale; Bukë e freskët; Bukë 

integrale; Bukë e thekur; Peksimadhe; Bukë dhe simite; Biskota të përziera; Përzierje mielli 

për përdorim në gatim; Miell I përzier për ushqim; Miell i përzier; Maja buke dhe përbërës 

që lihen’ Brumë pice; Brum pice I gatshmë për pjekje; Peskimadhe; Miell; Farina e pasurur 

[ushqime]; Torte e ngrirë; Biskota çaji; Torte mëngjesi; Simite; Kroasant; Kafe [e pjekur, 

pluhur, grimcuar, apo në pije]; Pije kakao me qumsht; Kakao [e pjekur, pluhur, grimcuar, 

apo në pije]; Biskota bule; Biskota orizi; Biskota [të ëmbla apo të njelmëta]; Biskota; 

Kakao e përgaditur dhe pije me bazë-kakao; Aromatizues për ushqim; Pastika të freskëta; 

Ëmbëlsira me qëndrueshmëri-të gjatë; Copa të vogla buke të thekura (Croûtons); Polentë; 

Pesto [salcë].”      

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/80 

(220) 21/01/2021 

(731) Cash Flow Group SH.P.K. 

Rr. Esat Berisha p.n., 60000 Gjilan, 

Kosovë., KS 

(591) E kuqe, e zezë 

(740)  Avokat Arton Haziri SH.P.K. 

Rr. Marie Shllaku, pn. (Agmia Center) 

60000 Gjilan – Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automjete dhe mjete transporti; aparate për lëvizje në tokë; aparatë për lëvizje në 

ajër; aparate për lëvizje në ujë; pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në ajë dhe 

automjete që lëvizin në hapësirë; pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në ujë; 

pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në tokë  

35  Kontabilitet, mbajtje e librave të shitjes dhe auditim; shërbime të konsulencës së 

biznesit; hulumtim të tregut; grumbullim dhe sistematizim të të dhënave të biznesit; 

reklamime; menaxhim të biznesit; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing; 

shërbime promocionale; shërbime të marrëdhënies me publikun; shërbime të demonstrimit 

dhe shfaqjes së produkteve; shërbime të ekspozitave dhe shfaqjeve; shërbime të tregtisë 

komerciale dhe informatave të konsumatorëve; ndihmesë biznesi; procesim të të dhënave 

administrative; shërbime të analizave, hulumtimit dhe informatave biznesore; shërbime të 

programeve të besnikërisë, stimulimit dhe bonusit; ofrime të hapësirës, kohës dhe mediave 

të reklamave; shërbime të rekrutimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore; shërbime 

klerikale; dënie me qira të makinave të zyrës.  

39  Shërbime të transportit; aranzhime të udhëtimeve; paketim dhe magazinim të mallrave; 

shpërndarje përmes transportimit me tubacione dhe kabllo; shërbime orientimi; transportim 

dhe dërgesa të mallrave; dhënie më qira të mënyracve të transportit; transportim dhe 
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udhëtim udhëtarëve; shpëtim, gjetje, tërheqje dhe sanim; parkim dhe magazinim, ankorim 

të automjeteve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/82 

(220) 21/01/2021 

(731) Aroma SH.P.K. 

Llapllasellë, Magj. Prishrinë Ferizaj 10500 

Graçanicë, KS 

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

ndritshme. 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Vajra ushqimorë dhe yndyrat ushqimore të përfshira në klasën 29.  

30  Miell dhe prodhime nga mielli; prodhime nga drithërat; prodhime nga misri; miell 

gruri; miell misri; miell elbi; miell thekre; bollgur i përpunuar; miell i zi gruri; miell 

integral gruri; miell tërshëre; miell nga perimet; miell nga semolina; miell soje;  brumë; 

bukë; pasta dhe ëmbëlsira; makarona; petë, produkte brumi të bazuara në miell, ëmbëlsira 

të bazuara në miell; pica; torta; kekë; tharmë buke; pluhur për pjekurina; tapioka.    

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime të zyrave; Shitje me 

shumicë dhe pakicë të miellit dhe  prodhimeve nga mielli, drithërave dhe ëmbëlsirave të 

bëra prej miellit, shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të vajit ushqimor dhe yndyrave 

ushqimore  

43  Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime restorantesh dhe bufesh; 

shërbime restorantesh me vetëshërbim; bar-rostiçeritë; shërbime kafeterish.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/83 

(220) 21/01/2021 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

(540)  VAXPRUMI 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate vaksinash.”  
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(210) KS/M/ 2021/84 

(220) 21/01/2021 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  VAXNEUVANCE 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate vaksinash.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/85 

(220) 21/01/2021 

(731) CERAGEM Co., Ltd. 

10, Jeongja 1-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-

gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 31045 

Republic of Korea, KR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MASTER V3 

 

 
     

 

(511) 10  “Aparate masazhesh për përdorim personal, aparate masazhi, aparatët e terapisë 

elektromagnetike me frekuencë të lartë, aparatet e fizioterapisë, aparatura estetike e 

masazhit, makineritë dhe aparatet mjekësore, aparatet dhe instrumentet mjekësore,  aparate 

masazhesh [për qëllime mjekësore], dyshekët e ajrit për qëllime mjekësore, aparat i terapisë 

elektrike me frekuencë të ulët, pajisjet terapeutike galvanike, aparate për terapi akupresure, 

aparati i vibromasazhit, makinat dhe aparatet e terapisë me valë ultra të shkurtra, makinat 

dhe aparaturat e terapisë ultrasonike, batanije elektrike për qëllime mjekësore,  jastekët 

elektrik për ngrohje për qëllime mjekësore, shtresa elektrike për ngrohje për qëllime 

mjekësore, aparate elektrike masazhesh për përdorim shtëpiak”.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/86 

(220) 22/01/2021 

(731) TAIZHOU GRANDFAR 

INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 

Room 2308, Building B, Junyue 

Mansion,Jiaojiang,Taizhou, Zhejiang (CN), 

CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 7  pompa [makineri]; çezma e rubineta [si pjesë të makinave, motorëve lëvizës ose 

motorëve]; makineri me ajër të kompresuar; makina bujqësore; makineri saldimi elektrike; 

aparate larëse; pompa ajrosëse për akuariume; makina prerëse, vegla që mbahen në dorë, 

por që nuk funksionojnë me fuqine e dorës; dinamo  

8  instrumente gërryese [instrumente dore]; mjete bujqësore që vihen në punë me dorë; 

mjete për kopshtari, që vihen në punë me dorë; tyrjela [që vihen në punë me dorë]; vegla 

dore, që vihen në punë me dorë; gërshërë; mjete gravure [mjete që vihen në punë me dorë]; 

mjete prerëse [vegla dore]; avullues/vaporizues për insekticide [ spreje që vihen në punë me 

dorë]; vegla tip çelësa englez [vegla që vihen në punë me dorë].  

9  program kompjuterik, i regjistruar; makina për peshim; masat e aparateve dhe 

instrumenteve të rilevimit; te matjeve dhe survejimit; kabllo elektrikë; çelësa për kycje 

elektrikë; pompa kundër zjarrit; pajisje mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; 

instalime për parandalimin e vjedhjeve elektrike; bateri elektrike.  

11  aparate dhe instalime ndriçimi; enë pajisje gatimi elektrike; instalime të furnizimit me 

ujë; instalime për shpërndarjen e ujit; instalime dhe aparate për ventilim [ajer-klimatizim]; 

çezmat dhe aparate e instalime sanitare; aparate dhe makina për pastrimin e ujit; radiatorë, 

elektrikë; pajisje dhe instalime frigoriferike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/87 

(220) 22/01/2021 

(731) TAIZHOU GRANDFAR 

INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 

Room 2308, Building B, Junyue 

Mansion,Jiaojiang,Taizhou, Zhejiang, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  pompa [makineri]; çezma e rubineta [si pjesë të makinave, motorëve lëvizës ose 

motorëve]; makineri me ajër të kompresuar; makina bujqësore; makineri saldimi elektrike; 

aparate larëse; pompa ajrosëse për akuariume; makina prerëse, vegla që mbahen në dorë, 

por që nuk funksionojnë me fuqine e dorës; dinamo  

8  instrumente gërryese [instrumente dore]; mjete bujqësore që vihen në punë me dorë; 

mjete për kopshtari, që vihen në punë me dorë; tyrjela [që vihen në punë me dorë]; vegla 

dore, që vihen në punë me dorë; gërshërë; mjete gravure [mjete që vihen në punë me dorë]; 

mjete prerëse [vegla dore]; avullues/vaporizues për insekticide [ spreje që vihen në punë me 

dorë]; vegla tip çelësa englez [vegla që vihen në punë me dorë].  

9  program kompjuterik, i regjistruar; makina për peshim; masat e aparateve dhe 

instrumenteve të rilevimit; te matjeve dhe survejimit; kabllo elektrikë; çelësa për kycje 

elektrikë; pompa kundër zjarrit; pajisje mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; 

instalime për parandalimin e vjedhjeve elektrike; bateri elektrike.  
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11  aparate dhe instalime ndriçimi; enë pajisje gatimi elektrike; instalime të furnizimit me 

ujë; instalime për shpërndarjen e ujit; instalime dhe aparate për ventilim [ajer-klimatizim]; 

çezmat dhe aparate e instalime sanitare; aparate dhe makina për pastrimin e ujit; radiatorë, 

elektrikë; pajisje dhe instalime frigoriferike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/88 

(220) 22/01/2021 

(731) George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  ALPHEROL 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/89 

(220) 22/01/2021 

(731) George Cvetkovski 33 Wilcox St.  

Rochester, NY 14607, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  BIOZYM-Q10 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/90 

(220) 22/01/2021 

(731) George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  BISYN 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 
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veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/91 

(220) 22/01/2021 

(731) George Cvetkovski 33 Wilcox St.  

Rochester, NY 14607, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  KOVITAL SYNERGY 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/92 

(220) 22/01/2021 

(731) George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  NEUROCOMPLEX-B 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/93 

(220) 22/01/2021 

(731) George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  OSTEOFIT 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 
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preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/94 

(220) 22/01/2021 

(731) George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  PRENALACT 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/95 

(220) 22/01/2021 

(731) George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  SYNCADOL 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/96 

(220) 22/01/2021 

(731) George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  SYNERGY 

VITAMINS 

 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide.  

 



Buletini Zyrtar Nr. 97 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

132 

 

 
 

(210) KS/M/ 2021/97 

(220) 22/01/2021 

(731) George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  SYNFOLINE 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/98 

(220) 26/01/2021 

(731) KAM DOO ul. Industriska bb 

R. North Macedonia, MK 

(591) E bardhë, e zezë  

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe përgatitje të bëra nga drithëra, bukë, brumëra dhe ëmbëlsira, tharmi,  

pluhur për pjekje, byrekë, brumë ëmbëlsirash, ëmbëlsira puff (petë me gjalpë), fletë 

ëmbëlsirash të ngrira, embëlsira filo (petë te holla), embëlsira afatgjate  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime për 

eksport-import dhe shitje me shumicë dhe pakicë në fushën e: miell dhe përgatitje të bëra 

nga drithëra, bukë, brumëra dhe ëmbëlsira, tharmi, pluhur per pjekje, byrekë, brumë 

ëmbëlsirash, ëmbëlsira puff (petë me gjalpë), fletë ëmbëlsirash të ngrira, embëlsira filo 

(petë te holla), embëlsira afatgjate.  
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(210) KS/M/ 2021/99 

(220) 26/01/2021 

(731) OLGARLAR SPOR 

MALZEMELERİ TURİZM İLAN 

REKLAM AJANSLIĞI YAYINCILIK VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Ulus Mahallesi Öztopuz Cad. No:30 Ulus 

34340 Beşiktaş İstanbul TÜRKİYE, TR 

(591) E zezë 

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, përfshirë veshjet e brendshme dhe veshjet e jashtme, përveç veshjeve 

mbrojtëse për qëllime të veçanta; çorape, shallë (veshje), shall (mbulesa trupi), shamia, 

shalle, rripa (veshje). Veshmbathje, këpucë, pantofla, sandale. Mbulesa për koke, kapele, 

kapele me strehë (kaqketa), bereta, kapele (mbulesa koke), kapele për koke.  

35  Reklama, marketing dhe marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese. Funksionet e zyrës; shërbime 

sekretarie; rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave; marrja me 

qira e makinave për zyre; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

përgjigjja telefonike për abonentët e interesuar. Menaxhimi i biznesit, administrimi i 

biznesit dhe konsulenca e biznesit; kontabilitet; shërbime këshillimi tregtar; rekrutimi i 

personelit, vendosja e personelit, pozitat e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime 

të vendosjes së përkohshme të personelit. Shërbime te përbashkëta, për të mirën e të 

tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, përkatësisht lëkure të papunuar ose gjysmë të 

punuar dhe lëkure kafshësh, imitime lëkure, lëkure të trashë, lëkurë të përdorur për 

rreshtime, lëkurë të papunuar ose gjysmë të punuar dhe lëkurë kafshësh, imitime lëkure, 

lëkure të fortë, lëkurë të përdorur për astarë, Mallra prej lëkure, imitime prej lëkure ose 

materiale të tjera, të krijuara për bartjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë; çanta, kuleta, 

kuti dhe mbathje të bëra prej lëkure ose lëkure të trashë; valixhet, bagazhet [valixhet], 

valixhet; Çadra; çadra te mëdha dielli; çadra dielli; shkopinj për ecje, kamxhikë; lidhëse 

nga konopi – sigurie dhe për kafshe; shale për kuaj; shkelëse qe lidhen ne shalën e kuajve 

për ngritje - ngjitëse; rripa lëkure (shale). Veshje, përfshirë të brendshmet dhe veshjet e 

jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta; çorape, shallë (veshje), shall 

(mbulesa trupi), shamia, shalle, rripa (veshje); Veshmbathje, këpucë, pantofla, sandale, 

mbulesa për koke, kapelë, kapele me strehë (kaqketa), bereta, kapele (mbulesa koke), 

kapele për koke, duke ju mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra, 

shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, me 

anë të media elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë. 
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(210) KS/M/ 2021/100 

(220) 26/01/2021 

(300) 81992  17/11/2020  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mençur; pajisje komunikimi pa tela 

(wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, si dhe përmbajtjeve audio, video 

dhe atyre multimediale; aparate të rrjetit të komunikimit; pajisje dixhitale elektronike që 

mbahen në dorë të afta për të siguruar qasje në internet dhe për të dërguar, pranuar, dhe 

ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale; pajisje dixhitale 

elektronike që vishet që janë të afta për të siguruar qasje në internet, për të dërguar, 

pranuar, dhe ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale; ora të 

mençura; gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument matës]; lexues i 

librave elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin, 

konfigurimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që 

vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike kompjuterike, kuti instalimi, televizione, dhe 

audio dhe veideo pllejer; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat 

kompjuterike; shkarkimin e audio, video dhe përmbajtjeve të tjera multimediale 

paraprakisht të-regjistruara; pajisje periferike për kompjuterë; pjesë periferike të 

kompjuterëve, telefonave mobilë, pajisjet elektronike mobile, pajisjet elektronike që mund 

të vishen, ora të mençura, syze të mençura, kufje, ndëgjojse, kuti instalimi (set up boxes), 

dhe audio dhe video pllejer dhe regjistrues; pjesë periferike kompjuterike që mund të 

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

pajisje mobile elektronike, ora të mençura, syze të mençura, televizion, kuti instalimi (set 

up boxes), dhe audio dhe video pllejer dhe regjistrues; akselerometer (matës i rritjes së 

shpejtësisë); altimeter (matës i lartësisë); aparate për matjen e distancës; aparate për 

regjsitrimin e distancës; pedometer (matës i hapave); aparat për matjen e tensionit; 

indikatorë tensioni; monitorë, ekran, ekranë montues, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mençur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, orat e mençura, syze të mençura, televizione, dhe pleyer dhe regjistrues audio dhe 

video; syze të mençura; syze 3D; syza; syza dielli; lense kontakti; xham optik; mallëra 

optike;  aparate optike dhe instrumente; kamera; blic për kamera; ekran për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mençura, syze të mençura, television si dhe pllejer dhe regjistrues audio dhe video; 

tastaturë, mouse, mbajtës mousi, printer, drive disk, dhe hard drives; aparate për regjistimin 
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dhe riprodhimin e zërit; dixhital audio dhe video pllejer dhe regjistrues; altoparlantë; 

zmadhues zëri dhe pranues; aparate zëri për automjete motorrike; aparet për regjistrimin 

dhe njohjen e zërit; kufje, ndëgjojse mikrofonë; televizionë; pranues televizioni dhe 

monitor; kuti instalimi; radio; radio transmetues dhe pranues; sistemet e pozicionimit global 

(GPS pajisje); instrumente navigimi; kontrollimin nga distanca për kompjuterët e kontrollit, 

telefonat mobilë, pajisjet elektronike mobilë, pajisjet elektronike që mund të vishen, orat e 

mençura, syzet e mençura, audio dhe video pllejer dhe regjistrues, televizionë, altoparlantë, 

përforcues, sistemet e teatrit shtëpiak, dhe sistemet e argëtimit; pajisje që mund të vishen 

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

elektronike mobile që mund të vishen, orave të mençura, syzeve të mençura, plejerëve dhe 

regjistruesve audio dhe video, televizionit, altoparlantëve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

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

kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave; pagesa elektronike dhe pikat e 

terminaleve të transaksionit; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave; pagesa 

elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; bateri; mbushës të baterive; konektorë 

elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe 

adapterë për përdorim me me të gjitha mallërat e lartpërmendura; ndërfaqe për kompjuterë, 

pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi, 

dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë 

kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për 

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

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video 

pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; kollare 

elektronike për trajnimin e kafshëve; axhendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën 

e vulosur; regjistër kace; aparate mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e mondedhave në 

to; makina diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallëra; 

makinë për selektimin e çmimeve; makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese dhe 

matës; tabela njoftimi elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqet e 

integruara; zmadhues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fije që lidhet me dritë [fibra 

optike]; instalime elektrike për kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale; 

burgosës me dritë; elektrolizer; aparate për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për 

qëllime industriale; aparate për shpëtimin e jetës  dhe pajisje; alarme fishkëlluese; filma 

vizatimor të animuar; qirinj-vezë; fishkëllues për qenë; magnetë dekorues; gardh 

elektrizues; automjet i transferueshëm për persona me aftësi të kufizuar; qorape që ngrohen 

me rrymë; 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; aparate për rregullimin e nxehtësisë; termostat; ekran, senzorë dhe 

kontroller për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë dhe sistemet dhe pajisjet e ventilimit; 

aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave elektrike (me dritë të zbehtë); 

aparate për kontrollimin e ndriçimit; prizë elektrike; ndërprerës eklektrikë dhe elektronik; 

alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve; detektorë për tym dhe 

karbon monoksid; brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për dyer dhe dritare; 

kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; sistemet e sigurisë dhe 

survejimit të banimeve.”  

42  “Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softvare, pjesëve periferike dhe 
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kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe 

softuerëve; programim kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike; 

magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; dhenien me qira te 

harduerit, softuerit dhe pjeseve periferike kompjuterike; ofrimin online të softuerit jo të 

shkarkueshëm; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të 

dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë së të 

dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimin online të informatave për harduer 

dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e harduerit kompjuterik, 

softuerit, pjesëve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes teknike, 

diagnostifikim dhe zgjedhjen e problemeve të harduerit  kompjuterik dhe problemeve të 

softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit, dizenjimit dhe 

mirëmbajtjes së uebfaqeve; shërbimet e uebfaqes së internetit; ofrimin e motorëve të 

kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimeve elektronike; krijimin online të indekseve të informacionit, faqeve dhe 

burimeve të tjera të disponueshmen në internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve 

elektronike; kartografi dhe shërbimet e hartës; ofrimi i një portali të internetit që u 

mundëson përdoruesve të shohin dhe shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe 

dokumente tjera; ofrimin e një portali të internetit që ju mundëosn përdoruesve të shikojne 

dhe të shkarkojnë librat elektronikë, publikimet dhe dokumente të tjera; shërbimet 

shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale dhe 

shërbime kërkimore; hulumtime medicinale; laboratore medicinale; informacione, shërbime 

këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër.” 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/101 

(220) 26/01/2021 

(731) “Sole Kosova” Sh.p.k. 

Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. Soliteri 

Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  KORAL 

 

 
     

 

(511) 3  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  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  

6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre;metali ndërtimor prej metali;konstruksionet e 

transportueshme metalike;materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat 

prej metaleve të thjeshta;hekurishtet;artikuj të vegjël metali;gypa dhe tuba 

metalikë;kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera;xehet  
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19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumoni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike. Materiale ndërtimore (jo nga metali), material profili nga plastika, dritare dhe 

dyer të bëra nga plastika; materiale ndërtimi (jo nga metali) në veçanti profile, gypa, pllaka, 

fleta dhe cipa (shtresa) për dritare, dyer, porta, ballkone, konservatoriume, çati, kolektorë 

solar dhe korniza; dritare, dyer, porta, shkallë, mure ndarës, ballkone, konservatoriume, 

tenda, korniza, shtresa mbështjellëse dhe komponentë të parafabrikuara, grila dritaresh për 

instalime të krijimit të hijeve, grila dritaresh, jo nga metali, pragje dritaresh, profile për 

largimin e shiut, ndërtesa të transportueshme jo nga metali, duke përfshirë pavijone lëvizëse 

dhe tribuna për ekspozita, të gjitha mallrat e përmendura jo nga metali apo vetëm në 

kombinim me metalin, të përfshira në klasën)  

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

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjaltë, melasa;tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat (mëlmesa);erëzat;akulli  

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

në klasat e tjera;kafshët e gjalla;pemët dhe perimet e freskëta;farat, bimët dhe lulet 

natyrore;ushqimi për kafshë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/103 

(220) 26/01/2021 

(731) Stichting BDO Dr. Holtroplaan 27 

5652 XR Eindhoven The Netherlands, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BDO 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik; aplikacione (softuer); aplikacione mobil; publikime 

elektronike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/104 

(220) 26/01/2021 

(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)     RUFIXALO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare; antikoagulantë 
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(210) KS/M/ 2021/105 

(220) 27/01/2021 

(731) Kellogg Europe Trading Limited 

3, Dublin Airport Central (DAC),  

Dublin Airport Dublin K67X4X5 

IRELAND, IE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  PRINGLES SIZZLN' 

 

 
     

 

(511) 29  Ushqime rostiçeri (snack) me bazë patate dhe perime, skuqje patatesh (crisps), 

patate të skuqura (chips), fruta dhe perime të thata, ushqime rostiçeri me bazë djathi, vajra 

ushqimor, ushqime rostiçeri me arra dhe farëra; përzierje që përmban fruta, arra dhe 

perime, mish të thatë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/106 

(220) 27/01/2021 

(300) 30 2020 118 783.8   23/12/2020  DE 

(731) thyssenkrupp AG ThyssenKrupp 

Allee 1 45143 Essen, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Ashensorë; ashensor platformash; Platforma për ngritjen e personave; Motorë 

elektrikë për dyert e ashensorit; Hapëse elektrike të dyerve për dyer automatike të 

ashensorëve; ashensor shkallësh; ashensor shtëpije; Shkallë lëvizëse mekanike; Vendkalime 

lëvizëse mekanike; Ura për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve; Pjesët strukturore të 

ashensorëve, ashensorë platformash, ashensorë platformash për persona, ashensor 

shkallësh, ashensorë shtëpie, shkallë lëvizëse mekanike, vendkalime lëvizëse mekanike, ura 

për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve  

9  Aparate për regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe imazheve; 

Kompjutera; Aparate dhe instalime elektrike dhe elektronike për automatizimin e 

teknologjisë; Kontrolle ndërvepruese (interaktive) dhe telekomandë për kontrollin, 

shpërndarjen e sinjalit, monitorimin dhe vizualizimin e infrastrukturës teknologjike; 

Instalime elektrike dhe elektronike të kontrolluara nga aplikacionet mobile; Pajisjet 

elektrike dhe elektronike për regjistrimin dhe kontrollimin e rrjedhave të vizitorëve; 

Sisteme elektronike të kontrollit për autorizimin e hyrjes; Sensorë elektrikë, elektronikë dhe 

elektro-optikë; Sensorë për kontrollimin e motorëve; Sensorë për kontrollin e sistemit; 
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Detektorë lëvizjesh; Lexues kartelash; Sisteme të menaxhimit të kartelave chip me kartela 

identifikimi (magnetike) dhe lexuesit (përpunimi i të dhënave); Syze të realitetit virtual; 

Syze të realitetit të shtuar;  Të gjitha mallrat e lartpërmendura në lidhje me ashensorët, 

ashensorët e platformave, ashensorët e pasagjerëve, ashensorë shkallësh, ashensorët e 

shtëpisë, shkallët lëvizëse mekanike, vendkalimet mekanike lëvizëse, urat për vendosjen 

(hipjen) e pasagjerëve, sistemet udhëzuese të ankorimit vizual për aeroportet dhe pajisjet e 

mbështetjes tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen (hipjen) e 

pasagjerëve; Softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për kontrollimin, mirëmbajtjen, 

monitorimin dhe optimizimin e ngarkesës së punës, monitorimin e funksioneve të sigurisë 

dhe zbulimin dhe raportimin e situatave të rrezikshme në lidhje me ashensorët, ashensorët e 

platformave, platformat për ngritjen e njerzve, ashensorë shkallësh, ashensorët e shtëpiese, 

shkallëve lëvizëse mekanike, vendkalimet lëvizëse mekanike, urat për vendosjen (hipjen) e 

udhëtarëve; Softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për përpunimin dhe vlerësimin e 

mesazheve në fushën e regjistrimit të kohës, identifikimin e personave, automatizimin e 

ndërtesës, kontrollimin e ndriçimit, kontrollimin e klimës në lidhje me ashensorët, 

ashensorët e platformave, ashensorët e platformave për persona, shkallët lëvizëse 

mekanike, vendkalimet lëvizëse mekanike, për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve; Softueri 

kompjuterik dhe aplikacione mobile për shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht 

transmetimin e zërit, të dhënave, grafikëve, zërit dhe videos përmes rrjeteve me brez të 

gjerë dhe pa tel për monitorimin dhe kontrollin e ashensorit, për sigurimin e informacionit 

dhe argëtimit në kabinat e ashensorit dhe për mundësimin e thirrjeve emergjente nga kabina 

e ashensori; Softueri kompjuterik dhe aplikacionet mobile që kanë të bëjnë me ashensorët, 

ashensorët e platformave, ashensorët e pasagjerëve, ashensorë shkallësh, ashensorët e 

shtëpive, shkallët lëvizëse mekanike, vendkalimet mekanike të lëvizjes, urat për vendosjen 

(hipjen) e pasagjerëve dhe pajisjet mbështetëse në tokë të avionëve të lidhura me urat për 

vendosjen (hipjen)  e pasagjerëve për syzet e realitetit  virtual dhe syzet e realitetit të shtuar; 

sisteme vizuale udhëzuese (paije vizuale dhe softuer) për aeroportet; softuer kompjuterik 

dhe aplikacione mobile për të kontrolluar dhe mirëmbajtur sisteme vizuale udhëzuese për 

sistemet e aeroporteve; softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për të kontrolluar dhe 

mirëmbajtur pajisjet mbështetëse tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen 

(hipjen) e pasagjerëve;  

11  Pajisje për gjenerim të ajrit; Pajisje dhe sisteme për ventilim dhe kondicionim të ajrit, 

sisteme për furnizim me ujë; të gjitha mallrat e lartpërmendura të lidhura me urat për 

vendosjen (hipjen) e pasagjerëve dhe për mbështetjen e aeroplanëve në tokë. 

37  Ndërtim i ashensorëve, ashenasorëve të platformave, ashensorëve të udhëtarëve, dyerve 

automatike të ashensorëve, ashensorë shkallësh, ashensorë të shtëpive, shkallëve lëvizëse 

mekanike, vendkalime lëvizëse mekanike, urave për vendosjen (hipjeje) e pasagjerëve; 

sisteme vizuale udhëzuese për sistemet e aeroporteve,         sistemeve të mbështejes 

tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen (hipjen) e pasagjeëve. Instalim i 

ashensorëve, ashensorëve të platformave, ashensorëve të pasagjerëve, dyerve automatike të 

ashensorëve, ashensorëve të shkallëve, ashensorëve të shtëpive, shkallëve lëvizëse 

mekanike, vendkalime mekanike lëvizëse, ura hipje (vendosjen) e pasagjerëve në bord, 

sisteme udhëzuese vizuale për aeroporte, sisteme të mbështetjes tokësore të avionëve të 

lidhura me urat e hipjes (vendosjes) së pasagjerëve; Riparim, mirëmbajtje dhe modernizim i 

ashensorëve, ngritësve të platformave, ashensorëve të udhëtarëve, dyerve automatike të 

ashensorëve, ashensorëve të shkallëve, ashensorëve të shtëpive, shkallëve lëvizëse 
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mekanike, vendkalimeve lëvizëse mekanike, ura e hipjes (vendosjen) e pasagjerëve në 

bord, sistemeve udhëzuese vizuale për aeroporte, pajisjet e mbështetjes tokësore të 

avionëve të lidhura me urat e hipjes (vendosjes) së pasagjerëve.   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe shërbime lidhur me dizajnit; 

analiza industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnerëve industrial; Shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe autenticitetit; Këshillime inxhinierike; Shërbime këshilluese 

teknologjike; Shërbime këshillimi në lidhje me planifikimin e kosntruksionit; Dizajnim dhe 

këshilla inxhinierike; Dizajnim dhe zhvillim i softverit kompjuterik; zhvillim dhe dizajnim i 

aplikacioneve mobile; Shërbime këshilluese lidhur me sistemet kompjuterike; Shërbime 

këshilluese të programeve kompjuterikë; Shërbime këshilluese për aplikacione mobile; 

Instalimi i softuerit për kontrollin e qasjes si shërbim [AcaaS]; Platforma të inteligjencës 

artificiale si softuer si shërbim [SaaS]; hosting i serverave dhe softverit për kontroll të 

qasjes si shërbim [AcaaS]; Softueri si shërbim [SaaS]; Të gjitha shërbimet e mësipërme në 

lidhje me ashensorët, shkallët lëvizëse, vendkalimet lëvizëse, ashensorë shkallësh, 

ashensorë shtëpie, urat për vendosjen (hipjen) e pasagjereve, sistemetve të drejtimit vizual 

per aeroporte, pajisjet e mbështetjes tokësore të avionëve të lidhura me urat e vendosjes 

(hipjes) së pasagjerëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/107 

(220) 28/01/2021 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) 

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex,  

Arteixo (A Coruña), Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  “Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë; mbathje për motoristë dhe 

çiklistë; përparëse jo nga letra; shirita për kokë, (veshje); robdeshambër; mbathje për larje; 

kapele për larje dhe sandale; qafore (përparëse); mbrojtëse të jakës; qizme për sport dhe 

këpucë për plazh; kapele (mbathje); shall; rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); bikine 

të lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për mbathje; shall 

i madh gëzofi; shall; kaçketë (mbathje për kokë); dorëza (mbathje); mbathje rezistente ndaj 

ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof (mbathje); pizhama; 

lidhëse për këpucë; këpucë me take; rroba për foshnje të porsalindura; (mbathje); mbulesa 

(veshje); varese; paje per femijet e posalindur (veshje); xhaketa, kravata (mbathje); dorëza 

pa gishta; veshore (mbathje për veshët); thembra të brendshme; pranga; manzheta 

(mbathje); mbulesë mbrojtëse për fustan; mbathje për plazh; xhepa për veshje; llastik për 

qorape; llastik për qorape të gjata; zhupon; shtrëngues; përparëse, (mbathje); kostume për 

maskaradë; uniforma; kaçketë me kapak; qizme llastiku; këpucë nga druri; llastik për 

qorape; pallto; këpuca apo sandale esparto; paisje kundër rrëshqitjes për qizme dhe këpucë; 
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veshje për banjo; pantofla për banjo, pantollona të gjëra; kominoshe (mbathje të 

brendshme); bereta (kapele); mbathje për këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë elektrike; 

qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për qizme, kopsa për qizme futbolli, gjysmë-

qizme, paisje nga metali për këpucë; mbajtëse për këpucë; anësore për këpucë, taka për 

këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të bluzave; bluza me mëngë të 

shkurtëra; bluza, korset (të brendshme), brekë, jelekë, bluza, xhaketa (veshje), veshje për 

peshkim, xhaketa të mbushura (veshje), konbinime (veshje),  mbathje të lirshme (të 

brendshme), veshje të gatshme, kravatë që mund të ndahet; veshje nga lëkura; veshje nga 

imitimi I lëkurës; kapela për larje; funde; veshje të lirshme të gatshme (pjesë të veshjeve), 

pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine (veshje), këpucë për gjimnastikë, fanellë (veshje), 

xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri (veshje), mbulesa dore nga 

gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, gëzof me kapuç, pelerina, 

peliçe, pantollona, geta, geta deri të nyja e këmbës, tuta të ngushta, artikuj nga trikotazhi, 

artikuj nga leshi (veshje), bluza, pantollona të shkurtëra, veshje për gjimnastikë, veshje të 

sipërme, veshje të brendshme, sandale, saris (material aziatik), fustana, mbathje të 

brendshme, kapele, shami koke, togë (veshje zyrtare), shirita për rroba, shirita për 

pantollona, kapele grash, kostume, pantofla; këpucë, këpucë sportive”. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/108 

(220) 28/01/2021 

(731) GREEN MOTION LIMITED 

Medina House, 334 Silbury Boulevard,  

Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 

2AE,  UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  GREEN MOTION 

 

 
     

 

(511) 39  “Qiradhënie e automjeteve motorike dhe automjeteve tokësore; qiradhënie me 

kontratë dhe lizing të automjeteve motorike dhe automjeteve tokësore; qiradhënie të 

veturave pa vozitës (veturat autonome); qiradhënie të automjeteve motorike pa vozitës dhe 

automjeteve tokësore pa vozitës; qiradhënie me kontratë dhe lizing të automjeteve motorike 

pa vozitës dhe automjeteve tokësore pa vozitës; qiradhënie të pajisjeve dhe aksesorëve të 

automjeteve; ndarje me tjerët të veturës; bashkim me tjerët në një veturë; shërbime shoferi; 

qiradhënie të automjeteve që voziten nga shoferë; shërbime të taksive; shërbime të 

rezervimit të automjeteve dhe transportit.”  
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(210) KS/M/ 2021/109 

(220) 28/01/2021 

(731) BLERINA SELIMAJ - KOLA 

Ina BEAUTY rr. Bardhyl Qaushi Objekti 

Celesi i Prishtines Hyrja F, Lokali nr.1 

Prishtine, KS 

(591) e verdhe, e zeze  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 44  Sherbimet mjeksore; te veterinaris; kujdes higjienik dhe i bukurise per njerezit 

dhe kafshet; sherbimet bujqesore, te kopshtaris dhe pylltaris. sallone te bukuris, qe 

perfshijne prejrjen e flokve, frizuren , fenirimin , ombre, dredhast me figaro, shatirimi, 

ngjyrosjen, hapjen e flokve me blanzh, zgjatjen e flokut, ajkune, lisap, shenka, tretmane me 

keratine, rregullim i vetullave, krijimi i bistekeve, vetulla tatu dhe depilim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/110 

(220) 28/01/2021 

(731) Hazir Suma Rr. “ Martirët Bushi ” 

nr.10, Hani Elezit, KS 

(591) Ngjyrë bakri me nuancë të ngjyrës 

kafe .Ngjyrë  kafe, Ngjyrë kafe me nuancë 

të mbylltë, Ngjyrë kafe me nuancë te hapur 

në të verdhë  

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2021/113 

(220) 29/01/2021 

(731) Ismet Mustafa Fshati Gurëz-Ferizaj, 

KS 

(591) E Kaltërt, E Gjelbërt, dhe E Bardhë. 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike  dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/114 

(220) 29/01/2021 

(731) EMONA SH.P.K. Rr. “Ajet Gerguri” 

nr. 42, Vushtrri 42 000, KS 

(591) E KUQE, E ZEZË, E VERDHË 

(740)  Arlinda Gërxhaliu 

Studime e Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

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

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.  
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(210) KS/M/ 2021/115 

(220) 29/01/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) E KUQE, E ZEZË, E VERDHË 

(740)  Arlinda Gërxhaliu 

Studime e Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

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

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/116 

(220) 29/01/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) E KUQE, E ZEZË, E VERDHË 

(740)  Arlinda Gërxhaliu 

Studime e Poshtme, Vushtrri 
 

(540)  

 

 

     

 

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

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 
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për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/117 

(220) 29/01/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) E KUQE, E ZEZË, E VERDHË 

(740)  Arlinda Gërxhaliu 

Studime e Poshtme, Vushtrri 
 

(540) 

 

 

     

 

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

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/118 

(220) 29/01/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) E KUQE, E ZEZË, E VERDHË 

(740)  Arlinda Gërxhaliu 

Studime e Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   
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(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/119 

(220) 29/01/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) E KUQE, E ZEZË, E VERDHË 

(740)  Arlinda Gërxhaliu 

Studime e Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

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

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/120 

(220) 29/01/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) E KUQE, E ZEZË, E VERDHË 

(740)  Arlinda Gërxhaliu 

Studime e Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   
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(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/121 

(220) 29/01/2021 

(731) Wind River Tobacco Company, LLC 

4792 Potato House Court Wilson, North 

Carolina, USA, 27893, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  American Bison 

 

 
     

 

(511) 34  “Cigare.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/122 

(220) 29/01/2021 

(731) Wind River Tobacco Company, LLC 

4792 Potato House Court Wilson, North 

Carolina, USA, 27893, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  Nashville 

 

 
     

 

(511) 34  “Cigare.”  
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(210) KS/M/ 2021/123 

(220) 29/01/2021 

(731) “Sach” L.L.C Rr. Luan Haradinaj Nr.1 

Prishtinë, KS 

(591) e kuqe, e gjelbert, e zeze, e hirit, e kaft 

dhe e bardhe 

(740)  Shita&Ibrahimaga L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamimi, menagjimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyrës.  

39  Transportimi, paketimi dhe magazinimi i mallit, arranzhimi i udhëtimit.  

43  Ushqimi dhe pijet, si dhe sherbime me porosi, pije jo alkoholike, pije nga bylmeti  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/127 

(220) 29/01/2021 

(731) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o., 

Planinska 15, 10000 Zagreb, 

Republika e Kroacisë, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. 

Rr. Sulejman Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  PUCI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate vitamin.  

28  Lodra prej pelushi; kukulla; kukulla nuskë; lodra të mbushura  

30  Torta sfungjer; ëmbëlsira(bombone); dekore ëmbëlsirash për torte; çaj; keksa çaji; petit 

fours (embelsira); çokollatë; mus çokollatë; ushqim rostiçeri me bazë orizi; ushqim rostiçeri 

me bazë drithërash; çamçakëz; biskota petit-beurre; loze jo mjekuese; praline; akuj të 

ngrënshëm; akullore; ëmbelsira; sheqerka; çamçakëz për freskimin e frymëmarrjes; biskota.  

32  Ujë mineral dhe i gazuar; pije joalkoolike; pije frutash; lëngje; shurupe dhe preparate 

tjera joalkoolike për bërjen e pijeve, pije joalkoolike me vitamina të shtuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/128 

(220) 29/01/2021 

(731) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o., 

Planinska 15, 10000 Zagreb, 

Republika e Kroacisë, HR 

(591) Ngjyrë e zezë dhe hiri 

(540)   
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(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. 

Rr. Sulejman Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

     

 

(511) 5  Preparate vitamin.  

28  Lodra prej pelushi; kukulla; kukulla nuskë; lodra të mbushura  

30  Torta sfungjer; ëmbëlsira(bombone); dekore ëmbëlsirash për torte; çaj; keksa çaji; petit 

fours (embelsira); çokollatë; mus çokollatë; ushqim rostiçeri me bazë orizi; ushqim rostiçeri 

me bazë drithërash; çamçakëz; biskota petit-beurre; loze jo mjekuese; praline; akuj të 

ngrënshëm; akullore; ëmbelsira; sheqerka; çamçakëz për freskimin e frymëmarrjes; biskota.  

32  Ujë mineral dhe i gazuar; pije joalkoolike; pije frutash; lëngje; shurupe dhe preparate 

tjera joalkoolike për bërjen e pijeve, pije joalkoolike me vitamina të shtuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/129 

(220) 29/01/2021 

(731) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o., 

Planinska 15, 10000 Zagreb, 

Republika e Kroacisë, HR 

(591) Ngjyrë e zezë, hiri dhe e bardhë. 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. 

Rr. Sulejman Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate vitamin.  

28  Lodra prej pelushi; kukulla; kukulla nuskë; lodra të mbushura.  

30  Torta sfungjer; ëmbëlsira(bombone); dekore ëmbëlsirash për torte; çaj; keksa çaji; petit 

fours (embelsira); çokollatë; mus çokollatë; ushqim rostiçeri me bazë orizi; ushqim rostiçeri 

me bazë drithërash; çamçakëz; biskota petit-beurre; loze jo mjekuese; praline; akuj të 

ngrënshëm; akullore; ëmbelsira; sheqerka; çamçakëz për freskimin e frymëmarrjes; biskota.  

32  Ujë mineral dhe i gazuar; pije joalkoolike; pije frutash; lëngje; shurupe dhe preparate 

tjera joalkoolike për bërjen e pijeve, pije joalkoolike me vitamina të shtuar.  
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(210) KS/M/ 2021/130 

(220) 01/02/2021 

(731) Dermals SH.P.K. Rr. Agim Ramadani, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E bardhë, portokalli 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  aparate për trajtimin, mirëmbajtjen, pastrimin e lëkures së fytyrës dhe lëkurës së 

trupit; aparate masazhi estetik; aparate për trajtimin e lëkurës me lazer; aparate për heqjen e 

rudhave në lëkurë; aparat i elektrostimulimit të muskujve; aparate për stimulimin terapeutik 

të trupit; aparate për tonifikimin e trupit dhe të lëkurës [terapeutike]; Aparate dhe 

instrumente për mikorgërryerjen e lëkurës [skrubin] dhe largimin e puçrave të fytyrës; 

aparate për nxirrjen e lëkurës dhe filtra për rreze ultraviolet për qëllime mjeksore; furça për 

pastrimin e zgavrave të trupit;  gota për hedhje kupash vakumi për muskujt e lëkurën; 

kompresa termoelektrike për lëkurën;  pajisje për implantim te ilaçeve nën lëkurë; paruke; 

veshje kompresive për drejtim dhe dobësim të trupit; pajisje elektro-mjekësore për trajtime 

hollimi; pajisje elektronike për përdorim mjekësor; aparate vibromasazhi; pajisje dhe 

instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë, sy dhe dhëmbë 

artificialë; artikuj ortopedikë; materiale të qepjes së lëkurës së dëmtuar  

44  trajtime bukurie; konsulencë diete; shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi i 

higjinës dhe bukurisë për njerëz ose kafshë; shërbime të bujqësisë, hortikulturës dhe 

pylltarisë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/131 

(220) 02/02/2021 

(731) Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych Spółka Akcyjna 

ul. Żółkiewskiego 20/26 

PL-87-100 Toruń , Poland, PL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  BELLA PANTY 

 

 
     

 

(511) 5  Vata higjienike (prodhime sanitare).  
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(210) KS/M/ 2021/132 

(220) 02/02/2021 

(731) Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych Spółka Akcyjna 

ul. Żółkiewskiego 20/26 PL-87-100 Toruń , 

Poland, PL 

(591) E kaltër, e kuqe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Pelena për një përdorim për persona të papërmbajtur, pelena breke për një 

përdorim për persona të papërmbajtur, brekë për një përdorim për persona të papërmbajtur, 

vata urologjike, vata urologjike per bura, vata anatomike urologjike per gra.  

10  Mbulesa shtrati (nen shtrat) për persona të papërmbajtur  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/133 

(220) 02/02/2021 

(731) Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych Spółka Akcyjna 

ul. Żółkiewskiego 20/26 PL-87-100 Toruń, 

Poland, PL 

(591) E kaltër, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Fill pambuku për qëllime kozmetike, mallra të bëra nga filli i pambukut për 

qëllime kozmetike, shkopinj pambuku për qëllime kozmetike, vata kozmetike, vata 

pambuku, facoleta të lagura me lëngje kozmetike, peceta për heqjen e shminkave (make-

up).   

5  Peshqir sanitar, vata higjienike, tampon të menstruacioneve, peceta për higjenën intime, 

lëngje për higjiene intime, vata urologjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/134 

(220) 02/02/2021 

(731) Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych Spółka Akcyjna 

ul. Żółkiewskiego 20/26 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 97 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

152 

 

PL-87-100 Toruń , Poland, PL 

(591) E kaltër,e verdhë, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 3  Fill pambuku për qëllime kozmetike, mallra të bëra nga filli i pambukut për 

qëllime kozmetike, shkopij pambuku për qëllime kozmetike, vata kozmetike, vata 

pambuku.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/135 

(220) 02/02/2021 

(731) Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych Spółka Akcyjna 

ul. Żółkiewskiego 20/26 

PL-87-100 Toruń , Poland, PL 

(591) E kaltër, vjollce, bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Shami (lecka) për një përdorim të impregnuara me lëngje kozmetike, fill pambuku 

për qëllime kozmetike, mallra të bëra nga filli i pambukut për qëllime kozmetike, shkopinj 

pambuku për qëllime kozmetike  

5  Pelena për një përdorim të bëra nga letra dhe/ose celuloza, brekë-pelena për një përdorim 

të bëra nga letra dhe/ose celuloza, nën shtroje higjienike për një përdorim.  

16  Peshqir letre për një përdorim, përparëse për një përdorim të bëra nga letra dhe/ose 

celuloza  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/136 

(220) 02/02/2021 

(731) TUNAMAR SHPK Bradashesh Fshati 

Kusarth, rruga Kadri Hoxha, zona kadastrale 

2346, pasuria nr. 428/5/4, Elbasan, Shqiperi 

, AL 

(591) E zezë, ngjyrë hiri, e kaltër 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 9  Aparat matës; instrumente matëse; pajisje matëse; elektrike; peshore; aparat matës 

të saktësisë  

37  Shërbime instalimi;riparime;Instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve 

kompjuterike;Instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e makinerive;Makineri për zyra dhe 

instalimi i pajisjeve, mirëmbajtja dhe riparimi;Rindërtimin e makinerive që janë konsumuar 

ose pjesërisht të shkatërruara;informacione riparimi.  

42  Kalibrim (matese); testimin e materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/137 

(220) 02/02/2021 

(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH 

Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover, Germany 

, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  Curly 

 

 
     

 

(511) 29  Snack-ushqime (rostiçeri) me bazë patate; ushqime snack me bazë arrash (fruta te 

forta); arra (të përpunuara); kikirikë (të përpunuara).   

30  Snack-ushqime me bazë drithërash; snacks të grurit; snacks të misrit; pretzel snacks.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/138 

(220) 02/02/2021 

(731) Shanghai Ramentalk E-Commerce 

Co., Ltd. Room 2153, Building No. 2, 

Zixing Road No. 588, Minhang 

District, Shanghai, CN 

(591) E bardhë, e zezë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Ramen; pasta (brumëra); pasta udon; pasta të menjëhershme udon; ramen 

japonez; pasta orizi; salca [erëza]; salcë me lëng mishi; farat e susamit [erëza]; piccalilli;  

chow-chow [erëza]; Bechamel (salcë e bera nag qumshti yndyra dhe mielli);  oriz i 

menjëhershëm; pasta  të menjëhershme; shpageti.  

35  Reklamim; asistencë për menaxhim biznesi; organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; aranzhimi dhe organizimi i promovimeve të tregut për të tjerët; 

marketingu i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; promovimi i shitjeve për të tjerët;  

marketingu; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; marketingu i synuar; azhurnimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të 
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dhënave kompjuterike; indeksimi në internet për qëllime komerciale ose reklamuese;  

marrja me qira e makinave shitëse; shërbime me pakicë për përgatitjet farmaceutike, 

veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/139 

(220) 02/02/2021 

(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH 

Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover, Germany 

, DE 

(591) E gjelbër, e bardhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Snack-ushqime (rostiçeri) me bazë patate; ushqime snack me bazë arrash (fruta te 

forta); arra (të përpunuara); kikirikë (të përpunuara).   

30  Snack-ushqime me bazë drithërash; snacks të grurit; snacks të misrit; pretzel snacks.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/140 

(220) 02/02/2021 

(731) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI 

VE TICARET ANONIM SIRKETI     

4.Organize Sanayi Bölgesi, 83412 Nolu 

Cad., No:4 Şehitkamil Gaziantep, Turkey, 

TR 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë 

“Judex”  Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 

1, Prishtinë 

 
 

(540)  MILANGO 

 

 
     

 

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

përgatitje nga drithërat; bukë, pasta; sheqer, mjaltë, melasë; tharm, pluhur pjekje; kripë; 

mustardë; uthull, salca (erëza); erëza; akull; Ëmbëlsira, çokollata, biskota, biskota të 

njelmëta, politanka, çokollatë me përbërje qumështi, tarta, ëmbëlsira, çokollata dhe 

ëmbëlsira me karamel. Çamçakëza. Akullore, akuj të ngrënshëm. Ushqim rostiçeri me bazë 

drithërash, kokoshka, tërshërë e grimcuar, patate të skuqura misri, drithëra mëngjesi, gruri i 

përpunuar për konsum njerëzor, elb i  grimcuar për konsum njerëzor, tërshërë e përpunuar 

për konsum njerëzor, thekër e përpunuar për konsum njerëzor  
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(210) KS/M/ 2021/141 

(220) 03/02/2021 

(300) 018292890  18/08/2020  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) kaltër, kuqe, bardhë dhe verdhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, nautike, gjeodete, fotografike, 

kinematografike dhe optike si dhe aparate dhe instrumente për matje, peshim, snjalizim, 

kontrollim (inspektim), shpëtim dhe aftësim; Aparate, kabllo dhe instrumente për përçimin, 

lidhjen, shpërndarjen, konvertimin, ruajtjen, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë 

elektrike; Pajisje, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; Teknologjia informative dhe 

pajisje për reprodukimin e regjistrimeve zanore, video regjistrimeve dhe  përmbajtjeve 

multimediale dhe pajisjeve për fotografime; Pajisje për peshim, zbulimin, monitorim dhe 

kontrollim; Pajisje për navigim, udhëzimi, gjurmimi, shënjestrimi dhe hartëzim (punimin e 

hartave); Stacione për mbushje të automjeteve elektrike; Pajisje për mbushje të baterive të 

akumuluesve  të mjeteve  motorike; Stacione për mbushje të automjeteve; Softuere; Softuer 

aplikimi; Drejtues softueri të programeve për pajisje elektronike; Aplikime mobile; 

Aplikime softueri të cilat mund të shkarkohën; Softueri kompjuterik dhe hardueri për 

lidhjen e automjeteve në qarkun elektrik në sistemin e energjisë së stacioneve të karikimit 

elektronik dhe pompave elektrike; Softueri kompjuterik dhe hardueri për menaxhim 

komercial dhe teknik të stacioneve të karikimit elektronik dhe pompave elektrike; Softuere 

për kontrollimin dhe mbikqyrjen e pajisjeve elektrike, mbushëse dhe stacione për mbushje; 

Pajisjet dhe instrumentet për vendndodhjen gjeografike; Pajisje për shënimin e cakut 

[elektrike]; Softuer për GPS sisteme navigimi; Softueri kompjuterik për sisteme për 

pozicionimin global [GPS]; Pajisje për përpunimin e të dhënave; Kompjutera; Pajisje të 

kontrollit të kalimit; Programe kompjuterike për kontrollimin e qasjes dhe hyrjes; Kartela 

për kontrollimin e qasjes [të koduara ose magnetike]; Pajisjet për marrjen, leximin, 

transmetimin, përpunimin, publikim dhe reprodukim të dhënave, zërit, tekstit, sinjalit, tonit 

dhe fotografisë; Bateri elektrike për qarkun e automjteve elektrike; Bateri (Akumulues) për 

automjete elektrike; Aparate dhe instrumente për përçimin, shpërndarjen, transformimin, 

akumulimin, përshtatjën ose menaxhimin e energjisë elektrike; Bateri elektrike për 

automjete; Kabllo elektrike; Transformatorë elektrik; Indikatorë elektrik; kontaktues - 

lidhëse (energji elektrike), Pajisje elektrike; Sandek dhe kuti lidhëse (elektricitet); Pajisjet 

elektrike të kontrollit për menaxhimin e energjisë; Priza (Elektrike); Programe 

kompjuterike për informim, analizim dhe i raportimit të përdorimit të energjisë, efikasitetit 

të energjisë, kursimit të energjisë, analizes së shpenzimeve, për administratë, analizë 

energjetike dhe menaxhim me fatura; Aplikime mobile për informacion, analizim dhe 

raportim të përdorimit të energjisë, efikasitetit të energjisë, kursimit të energjisë, analizimit 
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të shpenzimeve, për administratë, analizen energjike dhe menaxhim të faturave; Pajisje dhe 

instrumente matëse, mbikëkyrëse dhe kontrolluese për transport, distribuim të energjisë 

elektrike i furnizimi me energji elektrike; Kuti për shpërndarjen e energjisë; Pajisjet e 

karikimit të energjisë elektrike; Aparate për furnizimin me energji elektrike.  

35  Shërbimet e ndihmës afariste, menaxhimi dhe administrimi; Shërbime  

reklamimi, marketingu dhe publiciteti; Konsultime profesionale afariste; Hulumtimi i 

tregut; Shërbimet e marrëdhenieve me publikun; Organizimi i ekspozitave dhe panaireve 

me qëllim publikimi; Fakturimi; Leximi i njehsorit për qëllime faturimi; Shërbimet e 

faturimit të energjisë; Negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për përsona të 

tretë; Përgaditja e  faturave; Shërbime administrative lidhur me regjistrimin në internet për 

shfrytëzimin e stacioneve për mbushje elektrike dhe pompa elektrike; Shërbime 

administrative lidhur me dhënien e aksesit në stacionet e karikimit elektronik dhe pompat 

elektrike; Shërbimet e krahasimit të çmimit të energjisë; Monitorimi dhe kontrolli i 

konsumit të energjisë për të tjerët me qëllim të auditimit të faturave; Shërbime të ndihmës 

dhe këshillimit në sektorin e energjisë; Shërbime reklamimi në lidhje me energjinë elektrike 

dhe automjetet elektrike; Këshillime afariste dhe informacion mbi biznesin në lidhje me 

shitjen e automjeteve elektrike. 

36  Shërbime financiare dhe monetare dhe bankare; Shërbimet e sigurimeve; Shërbime 

financiare, posaçërisht shërbime të decentralizuara financiare; Këshillime në lidhje me 

financimin e projekteve të energjisë, Këshillime financiare në sektorin e energjisë; Sigurimi 

i kartelave dhe tokenëve të parapaguara  

37  Instalacione, ofrimi, administrimi, shërbime të riparimit dhe të mirëmbajtjës; Mbushës, 

stacione për mbushje të energjisë elektrike dhe pompave elektrike për automjete; Shërbime 

të riparimit, shërbime të instalimit dhe mirëmbajtjës së pajisjeve elektrike dhe elektronike, 

pajisje dhe instrumente; Mbushja e baterive të automjeteve; Shërbimet e ndrrimit të 

baterive për automjete motorike; Shërbime të mbushjes së baterive për automjete; Shërbime 

të stacioneve për mbushjen e automjeteve elektrike.   

38  Shërbime telekomunikuese; Telekomunikime përmes internetit për mundësim të 

rezervimi, aktivizimi dhe pagese të shfrytëzimit të stacioneve për mbushje për mbushjen e 

automjeteve elektrike nga ana e përdoruesit; Bartja elektronike e të dhënave lidhur me 

matjen; Bartja dhe distribuimi digjital elektronik dhe elektrik dhe distribuimi i të dhenave, 

sinjalit dhe porosive përmes rrjeteve të të dhënave; Ofrimi i lidhjeve dhe kohës me qera në 

lidhje me rrjetin e të dhënave dhe bazës kompjuterike të të dhënave; Huazimi i kohës së 

qasjes për lidhje me bazën e të dhënave; Ofrimi i lidhjeve telekomunikuese dhe lidhjet në 

bazën e të dhënave, rrjete kompjuterike dhe internet; Transmetimi në distancë i të dhënave 

përmes rrugëve telekomunikuese; Mundësimi i qasjes në bazën e të dhënave; Mundësimi i 

qasjes në uebfaqe të internetit; Ofrimi i qasjes së stacioneve për mbushje elektrike dhe 

pompave elektrike.   

40  Shërbimet e mbushjeve të baterive; Dhënia me qera /lizing/e pajisjeve të karikimit-

mbushjeve; Gjenerimi i energjisë elektrike.   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe shërbime përkatese të hulumtimit dhe 

koncepcionit; Shërbime të dizajnit; Shërbime të teknologjisë informatike; Testimi, vërtetimi 

dhe kontrolli i cilësisë; Koncepcioni dhe zhvillimi i kompjuterit dhe programeve 

kompjuterike [softueri]; Zhvillimi i softuerit, zhvillimi i softuer arçitekturës, modulit dhe 

lidhjes së vendeve; Programimi i softuerit për menaxhimin e energjisë, shërbime 

këshilluese  lidhur me shpenzimin e energjisë dhe efikasitetit të energjisë; Programimi 
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kompjuterik për industrinë energjetike, shërbime inzhinjerie të cilat kanë të bëjnë me 

sistemet e furnizimit me energji elektrike; Dizajni dhe zhvillimi i  softuerit për drejtimin e 

energjisë; Zhvillimi i sistemit të menaxhimit të energjisë; Shërbime keshilluese lidhur me 

shfrytëzimin e energjisë; Shërbime konsulente teknologjike në lëminë e prodhimit dhe 

përdorimit të energjisë; Projektimi dhe zhvillimi i softueit për kontrollim, rregullimi dhe 

monitorimi i sistemeve të energjisë; Ofrimi i informacioneve lidhur me hulumtimet dhe 

studimet e projektet teknike lidhur me përdorimin e energjisë elektrike; Shërbime të 

menaxhimit të projekteve inzhinjerike; Mbikqyrja teknike dhe vlerësimi dhe këshillimi në 

lëminë e matjes së energjisë elektrike; Këshillimi në lëminë e kursimit të energjisë dhe  

efikasitetit të energjisë; Hulumtime dhe analiza në leminë e energjisë; Lëshimi i 

çertifikatave ne lidhje me efikasitetin e energjisë së ndërtesave; Shërbime të analizave 

teknologjike lidhur me nevojat energjike për tjerët; Shërbimet e mbikqyrjes teknike lidhur 

me prodhimin, transferimin dhe distribuimin e energjisë elektrike; Shiqimi dhe kontrollimi 

automatik i njehsorëve dhe matësve të energjisë elektrike; Kontroll i largët i cilësisë për 

tensionin e ngarkesës; Shërbime për krijimin e mjedisit në rrjet, sisteme kompjuterike dhe 

programe kompjuterike në lidhje me pagimin e tarifave të mbushjes-karikimit; Shërbimet e 

menaxhimit të mbështetjes së klientit, përkatësisht informacioni teknik ose shërbimet 

mbështetëse për shkëmbimin e informacionit në situata emergjente ose të veçanta përmes 

telefonit, postës elektronike, Internetit ose mesazheve me tekst; Shërbime këshillimi 

teknike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/142 

(220) 03/02/2021 

(731) Scotch & Soda B.V. Jacobus 

Spijkerdreef 20 2132 PZ Hoofddorp 

Netherlands, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SCOTCH & SODA 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, mbathje, mbulesa koke  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/143 

(220) 03/02/2021 

(731) LUKSOR TRADE DOOEL  

Blvd Jane Sandanski 35/2-13, 1000, Skopje  

Republic of North Macedonia, MK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë të syzeve   

44  Shërbime optike   
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(210) KS/M/ 2021/144 

(220) 03/02/2021 

(731) Bahlsen GmbH & Co. KG   

Podbielskistraße 11 30163 Hannover, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ZOO 

 

 
     

 

(511) 29  Mish; peshk; shpezë; kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta të ngrira; fruta të 

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

të thata; perime të gatuara; xhelatinë; reçel; komposto; vezë; qumësht; produktet e 

qumështit; vajra ushqimore; yndyra ushqimore; ushqime me patate të skuqura; rrush i thatë; 

arra të thata; arra të pjekura; arra të kripura; arra me erëza; fruta të thata; xhelatinë (rriska 

buke); jogurt; produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit  

30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; miell palme; zëvendësuesit e kafesë; miell; 

preparatet e bëra nga drithërat; bukë; pastë; ëmbëlsira; akuj; mjaltë; melasë; maja; pluhur 

për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca (erëza); erëza; akull; cookies ( biskota të bëra nga 

mielli i trash) ; biskota aperitiv (biskota me përmbajtje alkooli për stimulim oreksi); vafer i 

mbeshtjellur (vafer me formë cilindrike i mbushura, biskota); torte; çokollatë; produkte me 

çokollatë; shufër çokollate; pralina (kek me arra dhe bajame); ëmbëlsira prej sheqeri ; 

sheqerka; marzipan( ëmbëlsira prej kremi me ngjyra te ndryshme) ; produkte ushqimore të 

shtrydhura të bëra nga gruri; produkte ushqimore të shtrydhura të bëra nga orizi; produkte 

ushqimore të shtrydhura të bëra nga misri;  produkte të fryra me përbërje prej  misri; vafer 

(biskota).   

41  Argëtim; aktivitete sportive; aktivitete kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/145 

(220) 03/02/2021 

(731) “KORAL & KRAS” Sh.p.k. 

Zona Industriale Veternik p.n., Prishtinë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)  KORAL HYGIENE 

 

 
     

 

(511) 3  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  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  

 



Buletini Zyrtar Nr. 97 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

159 

 

 
 

(210) KS/M/ 2021/146 

(220) 04/02/2021 

(731) Leonora Dobroshi B.I. 

Kolasinska B.B. Mitrovice Veriore, KS 

(591) E kuqe e mbyllet, e kuqe e qelet, e 

zezë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 17  Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), llastik,goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike, te presuara te përdorura ne fabrikim; lende plastike 

në formë të shtrydhur për përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe 

izolim; gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali.  

19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/147 

(220) 04/02/2021 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” sh.p.k, Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, Kosovë, KS 

(591) E kuqe, e bardhë  

(740)  Adelina Isufi “Avokat Adelina Isufi 

B.I” Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, Kati III-të, 

Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13   Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 
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Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; pushkë gjuetie, Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; 

Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të 

blinduara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/148 

(220) 04/02/2021 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” sh.p.k,  Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, Kosovë, KS 

(591) E zezë, e bardhë  

(740)  Adelina Isufi “Avokat Adelina Isufi 

B.I” Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, Kati III-të, 

Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; pushkë gjuetie, Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; 

Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të 

blinduara.  
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(210) KS/M/ 2021/149 

(220) 04/02/2021 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” sh.p.k, Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, Kosovë, KS 

(591) E kuqe, e zezë  

(740)  Adelina Isufi “Avokat Adelina Isufi 

B.I” Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, Kati III-të, 

Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; pushkë gjuetie, Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; 

Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të 

blinduara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/150 

(220) 04/02/2021 

(731) AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z 

o.o. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice, 

POLAND, PL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  Duopect 
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(511) 5  Preparate dhe artikuj dentarë; Preparate dhe artikuj për kontrollin e dëmtuesve; 

Preparate dhe artikuj higjienik; Preparate dhe artikuj mjekësorë dhe veterinarë; Shtesat 

dietike dhe përgatitjet dietike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/151 

(220) 04/02/2021 

(731) Milazim Ademi “Alfa Minerals and 

Alloys” L.L.C. rr.”Vilson” nr.21, Pejë, KS 

(591) Ngjyrë portokallët, e kaltër e mbyllët 

dhe e bardhë 

(740)  Ardi Sheholli rr.”Sylejman 

Vuçitërna” kompl.Blerti, obj.3, kati 1, nr.3, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e zakonshëm dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për ndërtim dhe 

ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllo dhe tela joelektrik prej metali të 

zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport; kasaforta  

37  Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; nxjerrja e minierave, shpimet e 

naftës dhe gazit.  

40  Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbeturinave dhe mbeturinave; pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit; shërbime shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/152 

(220) 04/02/2021 

(731) ATLANTIC GRUPA d.d. 

Miramarska 23, 10000 Zagreb, 

 Republika Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. 

Rr. Isa Kastrati, Kompleksi Erta A3 nr.2/4, 

Prishtinë 
 

(540)  JIMMY 

 

 
     

 

(511) 29  Gjalpë kakao për ushqim; shtrëngime qumështi; pije qumështi, mbizotërues 

qumështi; produkte qumështi; qumësht; përhapje me bazë arrë; petka me bazë patate  

30  Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale; Aromatizues kafeje; biskota / torta; 

Bonbonat e bëra nga sheqeri; Petits fours [ëmbëlsira] ¸ Çokollatë; Musa me çokollatë; 

Përhapje çokollate që përmbajnë arra; Dekorime çokollate për torta; Musa për desert 

[ëmbëlsira]; Mbrojtës ëmbëlsire [ngricje]; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëlsirave]; Kakao; Pije 

kakao me qumësht; Karamele [bombone]; Biskota Petit-Beurre; Ëmbëlsira; Biskota me 
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bajame; Marzipan; Kek xhenxhefili; Pije çokollate me qumësht; Përhapje me bazë 

çokollatë; Arra të veshura me çokollatë; Krepa; Pije me bazë çokollatë; Pije me bazë kakao; 

Praline; Pastiçeri; Krem karamel; Akullore; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Ëmbëlsira [bombone]; Brumë; Brumë i rrahur për torte; tortë; Waffles; Brumë i ngrirë.  

32  Esenca për prodhimin e pijeve; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Shurupe për pije

   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/153 

(220) 04/02/2021 

(731) ATLANTIC GRUPA d.d. 

Miramarska 23, 10000 Zagreb, 

 Republika Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. 

Rr. Isa Kastrati, Kompleksi Erta A3 nr.2/4, 

Prishtinë 
 

(540)  JIMMY FANTASTIC 

 

 
     

 

(511) 29  Gjalpë kakao për ushqim; shtrëngime qumështi; pije qumështi, mbizotërues 

qumështi; produkte qumështi; qumësht; përhapje me bazë arrë; petka me bazë patate  

30  Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale; Aromatizues kafeje; biskota / torta; 

Bonbonat e bëra nga sheqeri; Petits fours [ëmbëlsira] ¸ Çokollatë; Musa me çokollatë; 

Përhapje çokollate që përmbajnë arra; Dekorime çokollate për torta; Musa për desert 

[ëmbëlsira]; Mbrojtës ëmbëlsire [ngricje]; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëlsirave]; Kakao; Pije 

kakao me qumësht; Karamele [bombone]; Biskota Petit-Beurre; Ëmbëlsira; Biskota me 

bajame; Marzipan; Kek xhenxhefili; Pije çokollate me qumësht; Përhapje me bazë 

çokollatë; Arra të veshura me çokollatë; Krepa; Pije me bazë çokollatë; Pije me bazë kakao; 

Praline; Pastiçeri; Krem karamel; Akullore; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Ëmbëlsira [bombone]; Brumë; Brumë i rrahur për torte; tortë; Waffles; Brumë i ngrirë.  

32  Esenca për prodhimin e pijeve; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Shurupe për pije

       

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/154 

(220) 04/02/2021 

(731) ATLANTIC GRUPA d.d. 

Miramarska 23, 10000 Zagreb, 

 Republika Hrvatska, HR 

(591) E bardhë 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Gjalpë kakao për ushqim; shtrëngime qumështi; pije qumështi, mbizotërues 

qumështi; produkte qumështi; qumësht; përhapje me bazë arrë; petka me bazë patate 
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30  Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale; Aromatizues kafeje; biskota / torta; 

Bonbonat e bëra nga sheqeri; Petits fours [ëmbëlsira] ¸ Çokollatë; Musa me çokollatë; 

Përhapje çokollate që përmbajnë arra; Dekorime çokollate për torta; Musa për desert 

[ëmbëlsira]; Mbrojtës ëmbëlsire [ngricje]; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëlsirave]; Kakao; Pije 

kakao me qumësht; Karamele [bombone]; Biskota Petit-Beurre; Ëmbëlsira; Biskota me 

bajame; Marzipan; Kek xhenxhefili; Pije çokollate me qumësht; Përhapje me bazë 

çokollatë; Arra të veshura me çokollatë; Krepa; Pije me bazë çokollatë; Pije me bazë kakao; 

Praline; Pastiçeri; Krem karamel; Akullore; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Ëmbëlsira [bombone]; Brumë; Brumë i rrahur për torte; tortë; Waffles; Brumë i ngrirë.  

32  Esenca për prodhimin e pijeve; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Shurupe për pije

   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/155 

(220) 04/02/2021 

(731) ATLANTIC GRUPA d.d. 

Miramarska 23, 10000 Zagreb, 

Republika Hrvatska, HR 

(591) E Zezë 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Gjalpë kakao për ushqim; shtrëngime qumështi; pije qumështi, mbizotërues 

qumështi; produkte qumështi; qumësht; përhapje me bazë arrë; petka me bazë patate 

 

  

30  Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale; Aromatizues kafeje; biskota / torta; 

Bonbonat e bëra nga sheqeri; Petits fours [ëmbëlsira] ¸ Çokollatë; Musa me çokollatë; 

Përhapje çokollate që përmbajnë arra; Dekorime çokollate për torta; Musa për desert 

[ëmbëlsira]; Mbrojtës ëmbëlsire [ngricje]; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëlsirave]; Kakao; Pije 

kakao me qumësht; Karamele [bombone]; Biskota Petit-Beurre; Ëmbëlsira; Biskota me 

bajame; Marzipan; Kek xhenxhefili; Pije çokollate me qumësht; Përhapje me bazë 

çokollatë; Arra të veshura me çokollatë; Krepa; Pije me bazë çokollatë; Pije me bazë kakao; 

Praline; Pastiçeri; Krem karamel; Akullore; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Ëmbëlsira [bombone]; Brumë; Brumë i rrahur për torte; tortë; Waffles; Brumë i ngrirë.  

32  Esenca për prodhimin e pijeve; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Shurupe për pije
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(210) KS/M/ 2021/156 

(220) 04/02/2021 

(731) ATLANTIC GRUPA d.d. 

Miramarska 23, 10000 Zagreb, 

 Republika Hrvatska, HR 

(591) E bardhë 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Gjalpë kakao për ushqim; shtrëngime qumështi; pije qumështi, mbizotërues 

qumështi; produkte qumështi; qumësht; përhapje me bazë arrë; petka me bazë patate  

30  Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale; Aromatizues kafeje; biskota / torta; 

Bonbonat e bëra nga sheqeri; Petits fours [ëmbëlsira] ¸ Çokollatë; Musa me çokollatë; 

Përhapje çokollate që përmbajnë arra; Dekorime çokollate për torta; Musa për desert 

[ëmbëlsira]; Mbrojtës ëmbëlsire [ngricje]; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëlsirave]; Kakao; Pije 

kakao me qumësht; Karamele [bombone]; Biskota Petit-Beurre; Ëmbëlsira; Biskota me 

bajame; Marzipan; Kek xhenxhefili; Pije çokollate me qumësht; Përhapje me bazë 

çokollatë; Arra të veshura me çokollatë; Krepa; Pije me bazë çokollatë; Pije me bazë kakao; 

Praline; Pastiçeri; Krem karamel; Akullore; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Ëmbëlsira [bombone]; Brumë; Brumë i rrahur për torte; tortë; Waffles; Brumë i ngrirë.  

32  Esenca për prodhimin e pijeve; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Shurupe për pije

   
 
 

(210) KS/M/ 2021/157 

(220) 04/02/2021 

(731) ATLANTIC GRUPA d.d. 

Miramarska 23, 10000 Zagreb , HR 

(591) E zezë 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Gjalpë kakao për ushqim; shtrëngime qumështi; pije qumështi, mbizotërues 

qumështi; produkte qumështi; qumësht; përhapje me bazë arrë; petka me bazë patate  

30  Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale; Aromatizues kafeje; biskota / torta; 

Bonbonat e bëra nga sheqeri; Petits fours [ëmbëlsira] ¸ Çokollatë; Musa me çokollatë; 

Përhapje çokollate që përmbajnë arra; Dekorime çokollate për torta; Musa për desert 

[ëmbëlsira]; Mbrojtës ëmbëlsire [ngricje]; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëlsirave]; Kakao; Pije 

kakao me qumësht; Karamele [bombone]; Biskota Petit-Beurre; Ëmbëlsira; Biskota me 

bajame; Marzipan; Kek xhenxhefili; Pije çokollate me qumësht; Përhapje me bazë 

çokollatë; Arra të veshura me çokollatë; Krepa; Pije me bazë çokollatë; Pije me bazë kakao; 

Praline; Pastiçeri; Krem karamel; Akullore; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Ëmbëlsira [bombone]; Brumë; Brumë i rrahur për torte; tortë; Waffles; Brumë i ngrirë.  

32  Esenca për prodhimin e pijeve; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Shurupe për pije
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(210) KS/M/ 2021/158 

(220) 04/02/2021 

(731) ATLANTIC GRUPA d.d. 

Miramarska 23, 10000 Zagreb, HR 

(591) E bardhë 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Gjalpë kakao për ushqim; shtrëngime qumështi; pije qumështi, mbizotërues 

qumështi; produkte qumështi; qumësht; përhapje me bazë arrë; petka me bazë patate  

30  Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale; Aromatizues kafeje; biskota / torta; 

Bonbonat e bëra nga sheqeri; Petits fours [ëmbëlsira] ¸ Çokollatë; Musa me çokollatë; 

Përhapje çokollate që përmbajnë arra; Dekorime çokollate për torta; Musa për desert 

[ëmbëlsira]; Mbrojtës ëmbëlsire [ngricje]; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëlsirave]; Kakao; Pije 

kakao me qumësht; Karamele [bombone]; Biskota Petit-Beurre; Ëmbëlsira; Biskota me 

bajame; Marzipan; Kek xhenxhefili; Pije çokollate me qumësht; Përhapje me bazë 

çokollatë; Arra të veshura me çokollatë; Krepa; Pije me bazë çokollatë; Pije me bazë kakao; 

Praline; Pastiçeri; Krem karamel; Akullore; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Ëmbëlsira [bombone]; Brumë; Brumë i rrahur për torte; tortë; Waffles; Brumë i ngrirë.  

32  Esenca për prodhimin e pijeve; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Shurupe për pije

   
 
 

(210) KS/M/ 2021/159 

(220) 04/02/2021 

(731) Flamingo Pet Products Limited 

Company Hagelberg 14  

2440 Geel Belgium, BE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   Flamingo 

 

 
     

 

(511) 18  Jakë kafshësh shtëpiake; fjongat e kafshëve shtëpiake; Veshje për kafshë;   

Qafore-jaka elektronike për qen; udhëheqes për kafshë shtëpiake; qafore-jaka për kafshë 

shtëpiake të cilët përmbajnë të dhena mjekësore; Shala kuajsh pajisje dhe veshje për kafshë; 

Batanije dhe mbulesa për kafshë; Rripa për kafshë; Çanta për kafshë; Lidhëse - mbajtëse 

për kafshë; Kostume për kafshë; Çanta për ushqim të kafshëve; Qafore për kafshë; 

Udhëheqës për kafshë; Shirita të mosmbajtjes (nevoja fiziologjike) së qenve; Lidhëse nga 

lëkura dhe najlloni për kafshë, posaçërisht ebno zinxhirë të gjatë zvarritës, Litarë me të cilët 
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udhëheqësit mund të menaxhojnë pa përdorimin e dorës, litarë për biçikleta dhe vrapim, 

litarë trajnues, litarë të zgjatur dhe litarë ekspozite; Komplete për biçikleta, përkatësisht 

pajisje të lidhura për trajtimin e kafshëve në biçikletë, të cilët janë të përbërë nga ndarës 

dhe zinxhirë, jakë, parzmore, litarë në formë zinxhirësh, jakë në formë zinxhirësh, litarë për 

oborre, litarë të zgjatura, të gjitha për kafshë; Veshje për kafshë, posaçërisht xhempera, 

fustane, funda, kapela, këpucë, pallto për qen; çizme mbrojtëse për qen dhe maca, 

pantolona mbrojtëse për kafshë; Thasë për ushqimin e tharë te kafshëve, të cilët janë 

përfshirë në klasen e 18; çanta dore, çanta belie; çanta për transportimin e kafshëve.  

20  Folet e kafshëve shtëpiake; Furnizime për gjumë për kafshët shtëpiake; Tavolina për 

pastrimin e kafshëve shtëpiake; Kafaze kafshësh për kafshë shtëpiake; Shtëpi për kafshë 

shtëpiake; Jastëk për kafshë; Shtretër portabël për kafshë shtëpiake; Shporta gjumi, jo prej 

metali, për kafshët shtëpiake; Shporta, jo prej metali, për transportimin e kafshëve 

shtëpiake; Kutitë (jo metalike) për identifikimin e kafshëve shtëpiake; Gardhe sigurie, jo 

prej metali, për foshnje, fëmijë dhe kafshë shtëpiake [mobilje]; Shtëpi dhe shtretër 

kafshësh; Transportuesit e kafshëve në formën e kutive; Shenjat e identifikimit të plastikës 

për kafshët; Kushineta për kafshë; Shtëpitë e qenve; Shporta qensh; Jastëk, shtretër, divane 

dhe shtroja për fjetje  për kafshë shtëpiake; Shtretër makinash për kafshë; Dru dhe dërrasa 

gërvishtëse për macet; Gropa dhe tunele prej pelushi, thithëse [agave amerikane] dhe 

pëlhura kafshësh; Shtëpitë e zogjëve; Fole për zogj dhe kafshë të vogla; Shtëpi, ura, tunele, 

kështjella dhe labirinte për kafshët shtëpiake; Shenja paralajmëruese prej druri ose plastike; 

Pasqyra në kafaze për kafshë shtëpiake; Guaska dhe guaska bosh; Emërtues emrash (jo 

metalikë) për ngjitjen në jakë kafshësh; Shtëpitë e zogjëve, jo prej metali; Dyer për qen dhe 

mace prej plastike për përdorim në dyert e shtëpive dhe muret e shtëpive; Kuti transporti 

për kafshë; Kuti për transportin e kafshëve; Kuti plastike për transportimin e grabitqarëve 

dhe zvarranikëve.  

21  WC - ja për kafshë; Ushqyes për kafshë; Koritë uji; Krehër për kafshë; Brusha 

kafshësh; Ushqyes për kafshë që aktivizojnë kafshët; Ushqyes për kafshë të vogla; 

Terrariume shtëpiake për kafshë; Ushqyes jo-mekanik të kafshëve; Enë shtëpiake për 

mbajtjen e ushqimit të kafshëve shtëpiake; Brusha për kafshë shtëpiake, elektrike; Kafaze 

telash për kafshë shtëpiake; Krehër për kafshë shtëpiake; Brusha për kafshë shtëpiake; 

Kontejnerë për ushqim për kafshë shtëpiake; Kafaze për kafshë shtëpiake;Brusha për 

dhëmbë për kafshë shtëpiake; Ushqyes elektrik për kafshët shtëpiake; Lopata për 

mbledhjen e jashtëqitjeve të kafshëve shtëpiake; Tasa për ushqim dhe pije për kafshë 

shtepiake; Lopata për heqjen e jashtëqitjeve të kafshëve shtëpiake; Rezervuarë jo të 

mekanizuar të ujit për kafshë shtëpiake në formë të ujit portabël të kafshëve shtëpiake dhe 

shpërndarësve të lëngjeve; Kontejnerë plastikë - enë për pije për kafshët shtëpiake; 

Kavanoza për ushqime  te embëla për kafshë shtëpiake; Kontejnerë plastikë - ushqyes për 

kafshët shtëpiake; Shufra kafazi; Kontejnerë transporti për kafshë; Shishe për pije per 

kafshë, vaska, ushqyese të varura dhe shishe të varura për pije  për kafshë, tasa për pije për 

kafshet e vogla; Vaska për ushqimin e kafsheve, enë plastike për qen, maca dhe kafshë të 

vogla; Tasa-kupa për pije dhe ushqim në formë thesi; Brusha dhe krehër nga plastika dhe 

druri për qen, maca dhe kafshë të vogla nga qimet natyrale, metalike ose bronzi, krehra 

bagëtish, doreza për kujdesin e gëzofit; Brusha dhëmbësh për kafshë; Brusha për pastrim 

dhe mjete për pastrim qelqi për akuariume; Tasa-kupa qeramike dhe porcelani për qen, 

mace dhe kafshë të vogla, tasa-kupa prej çeliku qe nuk ndryshket; Kafaza dhe kafaza për 

transport të kafshëve shtëpiake; Kafaze për zogj, brejtës dhe lepuj; Shkallët për kafshë të 
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vogla; Tualete katrore për kafshë të vogla; Shkallë druri për zogj dhe kafshë të vogla; 

Vaskë për larje zogjesh; Shufra kafaze; Lugina për ushqim, ushqyes për kafshë; Kurthe 

minjësh; Shufra ecjësh për brejtësit; Kuti me rëre për macet; Akuariume shtëpiake; Muret e 

pasme të akuariumeve (pjesë për akuariume të brendshme); Shenja paralajmëruese prej 

porcelani ose qelqi; Dekorime akuariumi; Kapakë për akuariume të brendshme - dhome; 

Pjatat ushqimore dhe për pije nga plastika për kafshët; Terrariume shtëpiake, vivariume të 

brendshme për kafshë; Zbukurime terrariumi prej argjile dhe druri; Shtëpiza për ushqim në 

natyrë.   

28  Lodra për kafshë; Lodra për kafshë shtëpiake; Lodra nga litari për kafshë; Lodra, lojëra 

dhe gjësende për lojë për kafshë shtëpiake; Imitimi i kockës si lodër për qen; Lodra për 

kafshë, posaçërisht litarë për lojë dhe druri për kapje, lodra për kafshë nga druri, pëlhura, 

lëkura, goma, goma natyrale, vinili e lateksi, posaçërisht topa për lojë; Lodra të buta dhe 

pelushi, lodra plastike, minj të butë dhe pelushi dhe topa të butë për lojë, lodra për zogj, 

posaçërisht pasqyra dhe papagaj plastik, artikuj sportiv për qenj, të cilët janë të përfshirë në 

ketë klasë; Lodra gërvishtëse; Shtylla sllallomi, pengesa dhe rrotulla; Disqe fluturuese; 

Lodra edukative për kafshë; Rrjeta me doreza për akuariume; Lodra prej druri dhe plastike 

për qen, mace, kafshë të vogla dhe zogj; Bori për lojë  

31  Ushqim dhe ushqim kafshësh; Shtresë zhavori për kafshë, shtresë e dheut për maca; 

Përzierje mineralesh për kafshët, nëse nuk janë përfshirë në klasë tjera; Kultivimi i 

kafshëve; Fara të prodhuara për ushqim të kafshëve; Kashtë; Sonë; Shtresa dheu për kafshë; 

Materijale për shtroja dheu për kafshë; Misër për ushqim kafshësh; Misri i përpunuar si 

mbulesë toke; Shtroja dheu për mace dhe shtroja dheu për kafshë të vogla; Shtroja dheu për 

mace; Nënshtresat gërryese për kuti rëre për macet; Shtroja dheu për kafshët (Produkte për 

shtroja dheu për -); Copëza druri për shtratin e kafshëve; shtroja të bëra me silikat të 

kalciumit të hidratuar; Lëvozhgë druri si shtrojë për kafshët; Dhe fuler [argjili] për shtrojë 

për kafshet; Letër si shtrojë për krevate të kafsheve; Celuloza për shtrojë për kafshë; Shtroja 

prej litari për shtretër të kafshëve; Biskota për kafshët; Ushqim i përzier për kafshë; Ushqim 

sintetik; Pije për kafshë shtepiake; Ushqim për kafshë; Fara për ushqimin e kafshëve; 

Ushqim për kafshë i cili përmbanë sanë; Përtypëse ushqyese për kafshë; Të mbjella të 

konservuara për ushqim të kafshëve; Kocka për qen; Qumësht për maca, gurë për bluarje 

dhe gropëzim (ushqim për kafshë), grimësira për kuaj, ushqim për breshka, zogj dhe peshq; 

Grimësira për kafshë; Gjësende për përtypje dhe grimësim për kafshë; Bari për maca; Gurë 

për bluarje dhe gropëzim për zogj; Shtresa shtroje për kafshë shtepiake, në veçanti shtroja 

nga bentoniti dhe silikati; Pije për kafshë shtëpiake; Myshk; Dekorime natyrale dhe 

artistike për terrariume, dhe atë degë, liane (litarë druri për ngjitje), arra kokosi, mbeturina, 

dru mangrove, pemë mopan, rrënjë, bimë; Myshk për terrariume.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/160 

(220) 04/02/2021 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100  

Wilmington DE 19808-1674, US 

(591) zezë, hiri, bardhë, kaltër e ndritëshme 

dhe kaltër e errët 

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

(540)   
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Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i pa papërpunuar ose i përpunuar; mbështjell duhanin tuaj; duhan 

tubash; produkte duhani; zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; cigarillo 

(puro të holla); çakmakë cigaresh; çakmakë për puro; shkrepsa; artikuj për duhanpirësit; 

letër cigaresh; tuba cigaresh; filtra cigaresh; aparate xhepi për mbështjelljen e cigareve; 

makina të dorës për injeksion të duhanit në tuba letre; cigare elektronike; lëngje për cigare 

elektronike; produktet e duhanit me qëllim që të ngrohen.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/163 

(220) 05/02/2021 

(731) Lilly Pharmacy Sh.p.k. 

Rr. Graçanicë, p.n Graçanicë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  LILLY 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike.   

35  Tregtia me pakicë dhe shumicë e produkteve farmaceutike dhe higjienike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/164 

(220) 05/02/2021 

(731) Lilly Pharmacy Sh.p.k 

Rr. Graçanicë, p.n Graçanicë, Kosovë, KS 

(591) Kaltër dhe e verdhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike.   

35  Tregtia me pakicë dhe shumicë e produkteve farmaceutike dhe higjienike.   
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(210) KS/M/ 2021/165 

(220) 05/02/2021 

(731) ADAS Counsel Kosovo LLC 

Rr. “Agim Ramadani” A1 nr. 5, 

10000 Prishtinë, KOSOVË, KS 

 
 

(540)  adasip 

 

 
     

 

(511) 16  Libra dhe publikime të shtypura në fushën e pronësisë intelektuale; raporte të 

shtypura, gazeta, pamflete, udhëzues, manuale dhe fletëpalosje, qarkore informative, 

shkrimi dhe instrumente shkrimi; ditarë dhe gazeta, kalendarët, fotografitë, fotokopje, 

printime grafike, materiale mësimore dhe mësimdhënie (me përjashtim të aparaturave).  

35  Shërbime të reklamimit; krijimin e emrave për qëllime reklamimi, shërbimet e studimit 

të tregut, këshilla të biznesit dhe shërbimet e informacionit, shërbime hulumtuese per 

biznes; informacione të biznesit dhe tregtare; këshilla në lidhje me franchising, këshilla dhe 

konsultime në lidhje me marketingun, auditimin, llogarinë, dhe hetimet biznesore.  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; përkthime; shërbime të përkthimit dhe shërbimet të 

fotografisë.  

45  Menaxhimi i të drejtave të pronës intelektuale; kerkime e shërbime për 

përpunimin,  regjistrimin, oponenca, heqja, revokimi, pavlefshmëria, mirëmbajtja, 

rinovimi dhe zbatimi ligjor të gjitha  shërbime në fushën e pronësisë intelektuale; 

licencimin e pronës intelektuale dhe të shërbimeve të ndarjes-bashkimit, të emrit dhe 

regjistrimet e ndryshimit të adresave; shërbime ligjore në lidhje me patentën dhe markën 

dhe zyrat për avokati në lidhje me patentën dhe markën, këshillimore dhe shërbime 

konsultimi në fushën e pronësisë intelektuale, shërbimet ligjore, hulumtime ligjore, të 

ndërmjetësimit, arbitrazhit, pajtimit, shërbimet alternative të kontesteve; shërbimet e 

licencimit të softuerit ; shërbimet ligjore në lidhje me përfshirjen dhe regjistrimit të 

shoqërisë; shërbimet e informacionit në lidhje me pronën intelektuale, shërbimet e 

projektimit ne leter ose elektronikisht, përgatitja teknike e vizatimeve, shërbimet e reja të 

zhvillimit të produktit, menaxhimin e portofoleve te pronës intelektuale, të gjitha edhe 

nepermjet internetit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/167 

(220) 05/02/2021 

(731) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(591) E verdhë, e zezë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  
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(511) 30  Miell dhe Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; 

prodhime ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me shije 

te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit, zgarës; flipse.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/168 

(220) 05/02/2021 

(731) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(591) Ngjyrë kafe, e verdhë, e kuqe, e 

gjelbër, e zezë, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; 

prodhime ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me shije 

te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit, zgarës; flipse.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/169 

(220) 05/02/2021 

(731) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

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

bardhë, ngjyrë kafe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; 

prodhime ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me shije 

te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit, zgarës; flipse.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 
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dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/170 

(220) 05/02/2021 

(731) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

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

bardhë, ngjyrë kafe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; 

prodhime ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me shije 

te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit, zgarës; flipse.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/171 

(220) 05/02/2021 

(731) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

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

bardhë, ngjyrë kafe, ngjyrë portokalle. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; 

prodhime ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me shije 

te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit, zgarës; flipse.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës. 
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(210) KS/M/ 2021/173 

(220) 05/02/2021 

(731) Ilir Zejna “LIRA “ SHPK 

Rr.Epopeja e Jerzecit, Ferizaj-Republika e 

Kosoves, KS 

(591) Kuqe me shkelqim (pantone 485C) e 

kuqe (pantone 180C) e verdhë (pantone 

116C) dhe e zezë 

(740)  Ilir Zejna “LIRA “ SHPK 

Rr.Epopeja e Jerzecit, Ferizaj-Republika e 

Kosoves 
 

(540)   

 

 

     

 

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

perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatshme; xhelatinat, reçelet, 

komposto; vezët, qumësht dhe produktet e tij; vajra ushqimore dhe yndyrna  

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, pije me bazë çaji, çaj i 

ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, preparate 

bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje  

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

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 

të freskëta, thjerrëza, të freskëta    

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/174 

(220) 05/02/2021 

(731) Grünenthal GmbH Zieglerstrasse 6, 

52078 Aachen, Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  VIMOVO 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate dhe substanca farmaceutike.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/175 

(220) 05/02/2021 

(731) Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG 

Johanneswerkstraße 34-36 

33611 Bielefeld, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  HYBRID 
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(511) 3  “Artikuj toaleti; Preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesit ndaj bukurisë; 

Kozmetikë për përdorim në flokë; Shampon; Ngjyra për flokë; Llosion për flokë; Tonik për 

flokë; Lëng për flokë; Zbutës për flokë; Preparate për mbrojtjen e flokëve nga dielli; 

Preparate për mbrojtjen e lëkurës së kokës nga dielli.”  

5  “Preparate medicinale dhe veterinare; Shtojca dietale dhe preparate dietale; Ilace 

farmaceutike dhe natyrale; Preparate medicinale për përkujdesje të flokëve; Llosione 

kapilare (Medicinale); Llosione medicinale për flokë; Preparate medicinale për rritjen e 

flokëve; Preparate për mbrojtjen e kokës nga dielli për qëllime farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/176 

(220) 08/02/2021 

(731) Ballkan Special Sheshi Agim Hajrizi, 

49 Mitrovicë, KS 

(591) Zezë, bardhë , verdhë 

(740)  Hyra Dibra Kosovo Consulting 

Company SH.P.K. Muharrem Fejza 340,  

Royal H F/9, 10000 Prishtina, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, shurupi prej 

melasa; tharmi, pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli 

për ftohje  

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/ 2021/178 

(220) 08/02/2021 

(731) Europancolor SH.P.K 

Lagja Arbanë -Magj. Prizren-Gjakovë, 

Prizren, KS 

(740)  Florin Lata Avokat Florin Lata 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

(540)  SAMET 

 

 
     

 

(511) 6  Materiale ndërtimi nga metali, ndërtime metali të transportueshme, pishina noti 
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(struktura metalike), pishina noti të bëra nga metali, panele nga çeliku i rrudhur, hekurishte 

dhe gjësende të veshura me metal, tuba dhe gypa metali, direkë çeliku, fletë çeliku, gypa 

çeliku, tuba çeliku, avionë metali, unaza metali, materiale përforcimi nga metali për 

beton,materiale përforcimi nga metali për gypa, materiale përforcimi nga metali për 

ndërtimtari, frenuese dere nga metali, mbërthesa metali për gypa, manikotë frenuese metali, 

fenerë metali jo-ndriçues, shufra për kanella metalike, fllanxha metali, kasolle metalike, 

dry, shtroje metali kudër lagies, plaka metali për ndërtim, plaka metali për dysheme, varëse 

metalike, bulona metalik, valvule për tuba uji, valvule metalike për tuba uji, kurthe 

drenazhimi nga metali, rrethoja metalike, konstruksione metali, bërryla metalik për gypa, 

unaza bakri, kazanë metali, plaka metali për dysheme, këmbë (hapa) për shkallë metalike, 

gypa drenazhimi metalik, gypa metalik për ujë, shkallë metalike, gypa degëzues metalik, 

mbyllës dere jo-elektrik, grila (kulluese) nga metali, rrjeta metali, thumba metali, pllakë 

metalike për zhytje (kërcim), dorëza metalike për dyer, porta metalike, hapës jo-elektrik të 

dyerve, mbyllës jo-elektrik të dyerve, panele dyersh nga metali, bulona dyersh, veshje 

metalike, çelësa metalik (të ndryshëm nga ata elektrik), shenja metalike j-ndriçuese dhe 

jomekanike, fashë metali, rrotullues (drejtues) çeliku, brava, vaska metali për këmbë dhe 

pishina me mbushje (ajër), elementë të parafabrikuar posaçërisht barriera mbrojtëse për 

pishina noti, panele ndërtimi nga metali për pishina noti, ekran ndarës metalik, profile 

bordurash, porta, porta sigurie nga metali dhe veçanërisht për përdorim në pishina noti, 

dyer sigurie nga metali dhe veçanërisht që kanë qasje në baret e pishinave, ekrane sigurie 

nga metali për të mbuluar pishinat, rrotë metalike për dredhje për litarë fleksibël, për 

pëlhurë të gomuar, për rrjeta dhe mbuluese të pishinave; shkallë (shkelëz) nga metali, 

shkallë arka nga metali, mbrojtës për drunj nga metali.  

20  Mobilie; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; rafte [mobilie]; 

lavamanë [mobilie]; mengene-tavolina [mobilie]; këmbë për mobilie; këmbëza për mobilie; 

tavolina pune [mobilie]; mobilie me fryrje; ndarëse të lëvizshme [mobilie]; vitrina për 

ekspozim [mobilie]; dyer për mobilie; mobilie nga metali; mbajtëse për mobilie, jo 

metalike; rafte për regjistra [mobilie]; mbështetëse për kohë [mobilie]; këmbëza për 

tavolinë [mobilie]; karroca për shërbim [mobilie]; dollap për peshqirë [mobilie]; mbajtëse 

për libra [mobilie]; banka për prerje [mobilie]; karroca për kompjuterë [mobilie]; rolete të 

thurura prej druri [mobilie]; mbajtëse për saksia [mobilie]; rrjete mbrojtëse për dyer 

[mobilie]; skaje të plastikës për mobilie; ndarje nga druri për mobilie; rafte për dollapë për 

skedarë [mobilie]; rolete të brendshme për dritare [rolete] [mobilie]; karroca me rrota për 

shërbim [mobilie]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për mobilie që nuk 

janë prej metali; dyshekë për fjetje; krevate; krevate për fëmijë; pajisje për krevate që nuk 

janë prej metali;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/179 

(220) 08/02/2021 

(731) Europancolor SH.P.K 

Lagja Arbanë -Magj. Prizren-Gjakovë, 

Prizren, KS 

(591) E kuqe dhe e bardhë 

(740)  Florin Lata Avokat Florin Lata 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

(540)  
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Prishtinë 
 

     

 

(511) 6  Materiale ndërtimi nga metali, ndërtime metali të transportueshme, pishina noti 

(struktura metalike), pishina noti të bëra nga metali, panele nga çeliku i rrudhur, hekurishte 

dhe gjësende të veshura me metal, tuba dhe gypa metali, direkë çeliku, fletë çeliku, gypa 

çeliku, tuba çeliku, avionë metali, unaza metali, materiale përforcimi nga metali për 

beton,materiale përforcimi nga metali për gypa, materiale përforcimi nga metali për 

ndërtimtari, frenuese dere nga metali, mbërthesa metali për gypa, manikotë frenuese metali, 

fenerë metali jo-ndriçues, shufra për kanella metalike, fllanxha metali, kasolle metalike, 

dry, shtroje metali kudër lagies, plaka metali për ndërtim, plaka metali për dysheme, varëse 

metalike, bulona metalik, valvule për tuba uji, valvule metalike për tuba uji, kurthe 

drenazhimi nga metali, rrethoja metalike, konstruksione metali, bërryla metalik për gypa, 

unaza bakri, kazanë metali, plaka metali për dysheme, këmbë (hapa) për shkallë metalike, 

gypa drenazhimi metalik, gypa metalik për ujë, shkallë metalike, gypa degëzues metalik, 

mbyllës dere jo-elektrik, grila (kulluese) nga metali, rrjeta metali, thumba metali, pllakë 

metalike për zhytje (kërcim), dorëza metalike për dyer, porta metalike, hapës jo-elektrik të 

dyerve, mbyllës jo-elektrik të dyerve, panele dyersh nga metali, bulona dyersh, veshje 

metalike, çelësa metalik (të ndryshëm nga ata elektrik), shenja metalike j-ndriçuese dhe 

jomekanike, fashë metali, rrotullues (drejtues) çeliku, brava, vaska metali për këmbë dhe 

pishina me mbushje (ajër), elementë të parafabrikuar posaçërisht barriera mbrojtëse për 

pishina noti, panele ndërtimi nga metali për pishina noti, ekran ndarës metalik, profile 

bordurash, porta, porta sigurie nga metali dhe veçanërisht për përdorim në pishina noti, 

dyer sigurie nga metali dhe veçanërisht që kanë qasje në baret e pishinave, ekrane sigurie 

nga metali për të mbuluar pishinat, rrotë metalike për dredhje për litarë fleksibël, për 

pëlhurë të gomuar, për rrjeta dhe mbuluese të pishinave; shkallë (shkelëz) nga metali, 

shkallë arka nga metali, mbrojtës për drunj nga metali.  

20  Mobilie; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; rafte [mobilie]; 

lavamanë [mobilie]; mengene-tavolina [mobilie]; këmbë për mobilie; këmbëza për mobilie; 

tavolina pune [mobilie]; mobilie me fryrje; ndarëse të lëvizshme [mobilie]; vitrina për 

ekspozim [mobilie]; dyer për mobilie; mobilie nga metali; mbajtëse për mobilie, jo 

metalike; rafte për regjistra [mobilie]; mbështetëse për kohë [mobilie]; këmbëza për 

tavolinë [mobilie]; karroca për shërbim [mobilie]; dollap për peshqirë [mobilie]; mbajtëse 

për libra [mobilie]; banka për prerje [mobilie]; karroca për kompjuterë [mobilie]; rolete të 

thurura prej druri [mobilie]; mbajtëse për saksia [mobilie]; rrjete mbrojtëse për dyer 

[mobilie]; skaje të plastikës për mobilie; ndarje nga druri për mobilie; rafte për dollapë për 

skedarë [mobilie]; rolete të brendshme për dritare [rolete] [mobilie]; karroca me rrota për 

shërbim [mobilie]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për mobilie që nuk 

janë prej metali; dyshekë për fjetje; krevate; krevate për fëmijë; pajisje për krevate që nuk 

janë prej metali;  
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(210) KS/M/ 2021/180 

(220) 08/02/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) E verdhë, e kuqe, e artë, e portokalltë, 

e bardhë, e zezë, e gjelbër 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e 

Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

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

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/181 

(220) 08/02/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) E verdhë, e verdhë e hapur, e kuqe, e 

artë, e portokalltë, e bardhë, e zezë, e gjelbër 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e 

Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

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

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.  
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(210) KS/M/ 2021/182 

(220) 08/02/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) E gjelber, e gjelbër e mbyllur, e 

gjelbër shumë e hapur, e verdhë, e kuqe, e 

zezë, e bardhë  

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e 

Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

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

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/183 

(220) 08/02/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) E kaftë, e kaftë e hapur, krem (bezhë), 

e kuqe, e verdhë, e zezë, e gjelbër, e bardhë 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e 

Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

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

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë. 
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(210) KS/M/ 2021/184 

(220) 08/02/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) Rozë, rozë e ndritshme, e kuqe, e 

zezë, e verdhë, e bardhë, e gjelbër 

(740)  Arlinda Gërxhaliu 

Studime e Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

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

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/185 

(220) 08/02/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

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

kuqe e hapur, e zezë, e verdhë, e bardhë, 

gjelbër, e vjollcë 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e 

Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

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

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.  
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(210) KS/M/ 2021/186 

(220) 08/02/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

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

mbyllur, e zezë, e verdhë, e bardhë, e 

gjelbër, e portokalltë 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e 

Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

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

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/187 

(220) 08/02/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

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

verdhë, e zezë, e bardhë 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e 

Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

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

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë. 
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(210) KS/M/ 2021/188 

(220) 09/02/2021 

(731) EMONA SH.P.K. export-import 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) E kaftë, e kaftë shumë e hapur, e kuqe, 

e verdhë, e zezë, e bardhë, e portokalltë, e 

artë 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e 

Poshtme, Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

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

konservuara, thara dhe të ziera;zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/189 

(220) 09/02/2021 

(731) Vidasus sh.p.k  

Nivokaz, p.n, Gjakovë, KS 

(591) E bardhë, e zezë, e portokalltë 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra; pije joalkoolike; ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije.   

33  Pije alkoolike, përveç birrave; përgatitje alkoolike për prodhimin e pijeve.   

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/190 

(220) 09/02/2021 

(731) Vidasus sh.p.k Nivokaz, p.n, Gjakovë, 

KS 

(591) E bardhë, e zezë, e portokalltë 

(540) 
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(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k  

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 
 

     

 

(511) 32  Birra; pije joalkoolike; ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije  

33  Pije alkoolike, përveç birrave; përgatitje alkoolike për prodhimin e pijeve  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/191 

(220) 09/02/2021 

(731) Vidasus sh.p.k Nivokaz, p.n, Gjakovë, 

KS 

(591) E bardhë, e portokalltë 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra; pije joalkoolike; ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije.   

33  Pije alkoolike, përveç birrave; përgatitje alkoolike për prodhimin e pijeve  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/192 

(220) 09/02/2021 

(731) Vidasus sh.p.k Nivokaz, p.n, Gjakovë, 

KS 

(591) E bardhë, e zezë, e portokalltë 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k Rr. Rexhep 

Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, Prishtinë 10000, 

Kosovë 
 

(540)   
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(511) 32  Birra; pije joalkoolike; ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije.   

33  Pije alkoolike, përveç birrave; përgatitje alkoolike për prodhimin e pijeve.   

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/193 

(220) 09/02/2021 

(731) Vidasus sh.p.k Nivokaz, p.n, Gjakovë, 

KS 

(591) E bardhë, e zezë, e portokalltë 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k  

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra; pije joalkoolike; ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije.   

33  Pije alkoolike, përveç birrave; përgatitje alkoolike për prodhimin e pijeve.   

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/194 

(220) 09/02/2021 

(731) Mars, Incorporated 6885 Elm Street  

McLean, VA 22101, US 

(591)  E verdhe dhe e kaftë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   
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(511) 30  “Ëmbëlsira me çokollatë; ëmbëlsira me sheqer; çokollatë; karamele; ëmbëlsira; 

gjëra të ëmbëla; kafe; çaj; kakao; sheqer; drithëra dhe preparate drithërash; ushqim i lehtë 

me bazë drithërash; shufra me drithëra dhe shifra energjik; biskota; torte; pasta; ëmbëlsira; 

biskota; karamele; muesli; pije me bazë-kakao; vafer të ngrënshëm; akull i ngrënshëm; 

akullore; jogurt i ngrirë; akull (natyral apo artificial); pluhur për akullore; ëmbëlsira të 

ngrira; mus çokollate; sherbet; aromatizues për pije, ndryshe nga vajërat esenciale; 

aromatizues për ushqim ndryshe nga vajërat esenciale; fruta të mbështjellur me çokollatë; 

arra të mbuluara me çokollatë; ushqim i lehtë me bazë drithërash; granola; ushqim i lehtë 

me bazë granola në formë shkopinjësh; çokollatë për lyerje; kakao për lyerje; salcë me 

çokollatë; preparate për ngurtësimin e kremit të rrahur; shurup çokollate; shurup për 

mbushje; miell.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/196 

(220) 09/02/2021 

(731) Pediatrica Specialist S.r.l 

Via Nicolodi 28/A 57121 Livorno (LI), IT 

(591) zezë, bardhë, hirit 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Shtesa ushqimore; Substancat dietike për përdorim mjekësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/197 

(220) 09/02/2021 

(731) A DISTRIBUTION SH.P.K. 

Rr. Agim Qela,Kalabri, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(591) E kaltër,  bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapunë, parfumeri, vajra esencialë, produkte kozmetikë, locione për flokë; peceta 

të para-ngopura të letrës dhe / ose celulozës me deodorant dhe parfume; shami kozmetike 

për kujdesin e lëkures (të përfshira në këtë klasë); peceta të lagura (të përfshira në këtë 

klasë); lecka të paralagura për pastrim, skrub, heqje te njollave, makeup-it (të përfshira në 

këtë klasë).  

5  Pelena për kontrollimin dhe mirembajtjen e kryerjes se nevojave fiziologjike; shtresa 



Buletini Zyrtar Nr. 97 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

185 

 

(higjenike) per kete qellim; Peceta sanitare (prej letre); peshqirë sanitare, brekë sanitare; 

pelena në formë brekëve, pelena për të rritur nga letra dhe celuloza, pelena me hapje për 

vendosje mes këmbëve për bebe dhe për të rritur  

16  Letra; peshqirë e shtresa mbrojtese prej ujit e lageshtise te gjitha prej letrave te 

perpunuara per kete qellim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/198 

(220) 09/02/2021 

(731) PIAGGIO & C. S.P.A. 

VIALE RINALDO PIAGGIO 25 

56025 PONTEDERA, PISA  

ITALY, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MYMOOVER 

 

 
     

 

(511) 12  Automjete me dy- rrota, tri- rrota dhe katër- rrota; skuterë me energji elektrike; 

skuterë shtyrje elektrike [automjete]; trupa (konstruksioni) për automjete; frenat për 

automjete; kapakë rezervuari i automjeteve tokësore  me gaz; rrjeta bagazhi për automjete; 

mbulesa të ulëseve për automjete; susta për absorbimin goditjeve  për automjete; 

amortizues për  pezullimin e goditjeve për automjete; shasi automjetesh; ulëse e 

automjeteve; goma pneumatike; shtresa të jashtme për goma pneumatike; pajisje jo- 

rrëshqitëse për gomat e automjeteve; arna ngjitë për riparimin e brendshëm të tubave  të 

gomave; pompa ajri për biçikleta dhe motoçikleta; pajime për riparimin e tubave të 

brendshëm, përkatësisht, arna për riparimin e gomave; rima për rrotat e automjeteve; valvul 

për gomat e automjeteve; çanta ajri në natyrën e pajisjeve të sigurisë për automobila; 

çakmakë (shkrepëse) elektrik i cigareve për automjete tokësore; pajisje kundër-vjedhjes për 

automjete; alarme kundër vjedhjes për automjete; buri për automjete; ulëse sigurie e 

fëmijëve për automjete; zile e biçikletave; trupa  për biçikleta dhe motoçikleta si pjesë e 

biçikletave dhe motoçikletave; mbrojtëse e baltës; sinjalizuesit e drejtimit për automjetet; 

korniza për biçikleta dhe motoçikleta; transportues bagazhit për automjete; pedale për 

biçikleta dhe motoçikleta; pasqyra për shikim prapa; mbulesa shale për biçikleta dhe 

motoçikleta; çanta për shalë të përshtatura për biçikleta dhe motoçikleta; shalë për biçikleta 

dhe motoçikleta; motorë për automjete tokësore; motorë elektrikë për automjete tokësore; 

çanta të përshtatura posaçërisht për motoçikleta, përkatësisht çanta te përshtatura për 

rezervuar, çanta mbështetëse ankoruese (bar sissy), çanta tail (çanta për vendosje prapa), 

çanta anësore prej materialeve të forta, këllëfë (kutia) për vendosje sipër.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/199 

(220) 10/02/2021 

(731) Berat Brestovci EXPRESS POSTA 

L.L.C Rr. Trshevina, Uglar, Graçanicë, 

Kosovë, KS 

(540)  EXPRESS  
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(591) E kaltërt e qelë,  e hirit 

(740)  Fatos Zeqiri “Rexhepi&Zeqiri ”LLC 

Rr. Fehmi Agani nr. 79/8, Prishtinë, Kosovë 

 
 

     

 

(511) 38  Shërbime që lejojnë të paktën një palë të komunikojë me një tjetër, si dhe 

shërbime për transmetimin dhe transmetimin e të dhënave. 

Transmetimi i skedarëve dixhitalë dhe postës elektronike; sigurimi i aksesit të përdoruesit 

në rrjetet globale kompjuterike; radioja dhe transmetimi televiziv; transmetimi i videos 

sipas kërkesës; sigurimi i dhomave të bisedave në internet dhe forume në internet; 

shërbimet e telefonit dhe postës zanore; shërbime telekonferencë dhe video konferencë.  

39  Shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në tjetrin me 

hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime të lidhura domosdoshmërisht me një 

transport të tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depo , depot ose llojet e tjera të 

ndërtesave për prezervimin ose ruajtjen e tyre. 

Veprimi i stacioneve, urave, hekurudhave, trageteve dhe mjeteve të tjera të transportit;pjesa 

kryesore e automjeteve të transportit dhe punësimi i operatorëve të tyre, për shembull, 

shoferi dhe pilotimi;shërbimet kryesore në lidhje me transportin, magazinimin dhe 

udhëtimet, për shembull, qiraja e vendeve për parkim, qiraja e garazheve, marrja me qira e 

kontejnerëve të magazinimit;veprimi i tërheqjeve detare, shkarkimi, funksionimi i porteve 

dhe dokeve, dhe shpëtimi i anijeve të shkatërruara dhe ngarkesave të tyre;-paketimi, 

mbushja e shishave (bottling), ambalazhi dhe dorëzimi i mallrave;-plotësimi i makinave 

shitëse dhe makinerish automatike të shitjes;shërbime për sigurimin e informacionit në 

lidhje me udhëtimet ose transportin e mallrave nga ndërmjetësit dhe agjencitë turistike, si 

dhe për sigurimin e informacionit në lidhje me tarifat, oraret dhe metodat e 

transportit;inspektimi i automjeteve ose mallrave për qëllime të transportit;shpërndarja e 

energjisë dhe energjisë elektrike, si dhe shpërndarja dhe furnizimi me ujë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/200 

(220) 10/02/2021 

(731) Berat Brestovci EXPRESS POSTA 

L.L.C Rr. Trshevina, Uglar, Graçanicë, 

Kosovë, KS 

(591) E Zezë    

(740)  Fatos Zeqiri “Rexhepi&Zeqiri ”LLC 

Rr. Fehmi Agani nr. 138/5, Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)  Express 

 

 
     

 

(511) 38  Që lejojnë të paktën një palë të komunikojë me një tjetër, si dhe shërbime për 
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transmetimin dhe transmetimin e të dhënave. 

transmetimi i skedarëve dixhitalë dhe postës elektronike;-sigurimi i aksesit të përdoruesit 

në rrjetet globale kompjuterike; radioja dhe transmetimi televiziv; transmetimi i videos 

sipas kërkesës; sigurimi i dhomave të bisedave në internet dhe forume në internet; 

shërbimet e telefonit dhe postës zanore; shërbime telekonferencë dhe video konferencë  

39  Shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në tjetrin me 

hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime të lidhura domosdoshmërisht me një 

transport të tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depo , depot ose llojet e tjera të 

ndërtesave për prezervimin ose ruajtjen e tyre. 

Veprimi i stacioneve, urave, hekurudhave, trageteve dhe mjeteve të tjera të transportit;-

pjesa kryesore e automjeteve të transportit dhe punësimi i operatorëve të tyre, për shembull, 

shoferi dhe pilotimi;shërbimet kryesore në lidhje me transportin, magazinimin dhe 

udhëtimet, për shembull, qiraja e vendeve për parkim, qiraja e garazheve, marrja me qira e 

kontejnerëve të magazinimit;veprimi i tërheqjeve detare, shkarkimi, funksionimi i porteve 

dhe dokeve, dhe shpëtimi i anijeve të shkatërruara dhe ngarkesave të tyre;paketimi, 

mbushja e shishave (bottling), ambalazhi dhe dorëzimi i mallrave;-plotësimi i makinave 

shitëse dhe makinerish automatike të shitjes; shërbime për sigurimin e informacionit në 

lidhje me udhëtimet ose transportin e mallrave nga ndërmjetësit dhe agjencitë turistike, si 

dhe për sigurimin e informacionit në lidhje me tarifat, oraret dhe metodat e transportit; 

inspektimi i automjeteve ose mallrave për qëllime të transportit; shpërndarja e energjisë dhe 

energjisë elektrike, si dhe shpërndarja dhe furnizimi me ujë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/201 

(220) 10/02/2021 

(731) Berat Brestovci EXPRESS POSTA 

L.L.C Rr. Trshevina, Uglar, Graçanicë, 

Kosovë, KS 

(591) E Zezë    

(740)  Fatos Zeqiri “Rexhepi&Zeqiri ”LLC 

Rr. Fehmi Agani nr. 138/5, Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)  Express Posta 

 

 
     

 

(511) 38  Shërbime që lejojnë të paktën një palë të komunikojë me një tjetër, si dhe 

shërbime për transmetimin dhe transmetimin e të dhënave. 

transmetimi i skedarëve dixhitalë dhe postës elektronike; sigurimi i aksesit të përdoruesit në 

rrjetet globale kompjuterike; radioja dhe transmetimi televiziv; transmetimi i videos sipas 

kërkesës; sigurimi i dhomave të bisedave në internet dhe forume në internet; shërbimet e 

telefonit dhe postës zanore; shërbime telekonferencë dhe video konferencë  

39  Shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në tjetrin me 

hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime të lidhura domosdoshmërisht me një 

transport të tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depo , depot ose llojet e tjera të 

ndërtesave për prezervimin ose ruajtjen e tyre. 

Veprimi i stacioneve, urave, hekurudhave, trageteve dhe mjeteve të tjera të transportit;pjesa 

kryesore e automjeteve të transportit dhe punësimi i operatorëve të tyre, për shembull, 
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shoferi dhe pilotimi;shërbimet kryesore në lidhje me transportin, magazinimin dhe 

udhëtimet, për shembull, qiraja e vendeve për parkim, qiraja e garazheve, marrja me qira e 

kontejnerëve të magazinimit;veprimi i tërheqjeve detare, shkarkimi, funksionimi i porteve 

dhe dokeve, dhe shpëtimi i anijeve të shkatërruara dhe ngarkesave të tyre;paketimi, 

mbushja e shishave (bottling), ambalazhi dhe dorëzimi i mallrave;plotësimi i makinave 

shitëse dhe makinerish automatike të shitjes;shërbime për sigurimin e informacionit në 

lidhje me udhëtimet ose transportin e mallrave nga ndërmjetësit dhe agjencitë turistike, si 

dhe për sigurimin e informacionit në lidhje me tarifat, oraret dhe metodat e 

transportit;inspektimi i automjeteve ose mallrave për qëllime të transportit;shpërndarja e 

energjisë dhe energjisë elektrike, si dhe shpërndarja dhe furnizimi me ujë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/203 

(220) 10/02/2021 

(731) BESTA SH.P.K Prishtinë, Veternik 

p/n, 10000, Kosovë, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor VIS LEGAL SH.P.K  

Rr.Rexhep Mala nr.60, Prishtinë, 10000, 

Kosovë 
 

(540)  BESTA 

 

 
     

 

(511) 19   Materiale ndërtimore jometalikë; veçanërisht çimento dhe kordonë tjerë hidraulik 

joorganik; materiale të ngurta natyrore dhe sintetike; beton; beton i gatshëm i përzier; llaç, 

prodhime të betonit ose llaçit; Korniza te dritareve jo nga metalet, parket te dyshemeve, 

dyer dhe korniza jo nga metalet, panel për objekte jo metalik; Xhama (objekteve); granit; 

veshjet e brendshme te mureve (jo nga metalet); Tuba, ulluqe, kanal i posaçëm, ulluqe dhe 

tuba të poshtme, tuba instalimi, si dhe ato për ndarje, kapak oxhaku, materiale ndërtimore, 

gurë natyrorë dhe artificial, çimento, karton për çati, materiale për mbulim për çati, pllaka, 

teneqe për çati, kulm, gurë ulluku, mbështjellje të mureve dhe tavaneve me ndonjë material 

të përshtatshëm, pllaka, trotuare në çdo sipërfaqe të përshtatshme materiale ndërtimore me 

ose pa sipërfaqe të mirë, të buta, me hulli, të përvijuara, të zhubrosura; dritare të portave, 

shtëpi e lëvizshme, oxhaqe, govatë për pikim, tuba për shkarkimin e shtyllave drejtuese në 

materiale të përshtatshme, pllaka rrugore, tuba për lavabo; prodhime të çimentos dhe 

asbestit apo lidhëse tjera, me ose pa shtuar rërë apo material që përmbajnë kuarc, bitum dhe 

asbest ose me apo pa materiale shtesë për ndërtimin e aplikimeve, izolimit, projektim 

elektrik aerodinamik për veshjen e brendshme të aparateve për prodhimin dhe 

konstruktimin e mobileve; produkte të asbestit dhe lidhëse hidraulike në kombinim me dru, 

materiale fijezore, kashtë, kallam, shajakë, torfë, për suvatim taracash, për përdorim në 

ndërtimtari, izolimin dhe veshje elektrike dhe për prodhimin e mobileve; produkte të 

materialeve që përmbajnë asbest me shtresë gome, shtresë për mure dhe dysheme, mur 

izolues, ndarës i xixave, asbest i derdhur dhe formësuar, në kombinim me lidhëse 

hidraulike; produkte të asbestit; thuk, llaç për ndërtim  

36  Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime sigurimi; punët e pasurive të 

paluajtshme; shërbimet e transaksioneve financiare dhe të pagesave, për shembull, 

shkëmbimi i parave, transferimi elektronik i fondeve, përpunimi i kartave të kreditit dhe 

pagesave të kartave të debitit, lëshimi i çeqeve të udhëtarëve; menaxhim financiar dhe 
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hulumtim; vlerësimet financiare, për shembull, stoli, vlerësimi i artit dhe pasurive të 

patundshme, vlerësimi i kostove të riparimit; verifikimi i kontrollit; shërbime të agjencisë 

së pasurive të paluajtshme, menaxhim të pasurive të patundshme, marrje me qira të 

apartamenteve, mbledhje qiraje  

37  Ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si 

dhe shërbimeve në fushën e ndërtimit, për shembull, piktura e brendshme dhe e jashtme, 

suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve të ngrohjes dhe mbulimi; marrja me qira e 

mjeteve, makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit, marrja me qira e buldozerëve, marrja me 

qira e vinçave; shërbime të ndryshme riparimi, për shembull, ato në fushat e energjisë 

elektrike, pajisjeve kompjuterike, mobiljeve, instrumenteve, mjeteve; shërbime të ndryshme 

restauruese, për shembull, restaurimi i ndërtesave, restaurimi i mobiljeve dhe restaurimi i 

veprave të artit; shërbimet e mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij 

origjinale pa ndryshuar ndonjë nga pronat e tij.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/204 

(220) 10/02/2021 

(731) OBERAL L.L.C  Prishtinë, Veternik 

p/n, 10000, Kosovë, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor VIS LEGAL SH.P.K  

Rr.Rexhep Mala nr.60, Prishtinë, 10000, 

Kosovë 
 

(540)   OBERAL 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe sago; 

miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira; cokollate; 

akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, rrëmbej; maja, pluhur 

pjekje; kripë, erëza, erëza, bimë të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akulli (uji i 

ngrirë); pije me kafe, kakao, çokollatë ose bazë çaji; drithërat e përgatitur për konsum 

njerëzor, për shembull, thekon tërshëre, patate të skuqura misri, elb i lëvozhgës, bulgur, 

musli; arra të veshura me çokollatë; aromatizues, përveç vajrave thelbësorë, për ushqim ose 

pije.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë, shërbime të shitoreve online të shitjes me pakicë, shërbime të 

porositjes online dhe shërbime të blerjes nga shtëpia për mes televizionit duke përfshirë një 

gamë të gjerë të produkteve për konsumatorë, duke përfshirë, rroba, këpucë, kompjuterë, 

mbulesa per kokë, dorëza, rripa, parfuma, kozmetikë, pëlhura per tavolina;qarqafe për 

shtëpi dhe shtrat;paisje te zyreve;produkte per tavolinë, aksesorë për telefona mobilë, syze, 

syze dielli, stoli te cmuara, ora, artikuj lekure, portbagazhe, canta udhëtimi, canta dore, 

gota. 

37  Ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si 

dhe shërbimeve në fushën e ndërtimit, për shembull, piktura e brendshme dhe e jashtme, 

suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve të ngrohjes dhe mbulimi; marrja me qira e 

mjeteve, makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit, marrja me qira e buldozerëve, marrja me 

qira e vinçave; shërbime të ndryshme riparimi, për shembull, ato në fushat e energjisë 

elektrike, pajisjeve kompjuterike, mobiljeve, instrumenteve, mjeteve; shërbime të ndryshme 
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restauruese, për shembull, restaurimi i ndërtesave, restaurimi i mobiljeve dhe restaurimi i 

veprave të artit; shërbimet e mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij 

origjinale pa ndryshuar ndonjë nga pronat e tij.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/206 

(220) 10/02/2021 

(300) z-202070787  14/08/2020  SI 

(731) Nova Ljubljanska banka d.d. 

Ljubljana Trg republike 2, 1000 Ljubljana, 

Slovenija, SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  NLB Bank&Go 

 

 
     

 

(511) 36  Shërbime bankare dhe financiare; bankieri; bankieri private; shërbime të 

bankierisë elektronike; telebankeri; lizinë të patundshmërive; lizinë operative të 

patundshmërive; financim i blerjes me qera; aranxhim i financave për lizinë; huadhënie, 

kredi,  dhe shërbime të finacimit të qerasë; kredi për blerje qeraje; ndërmjetësim i 

marëveshjeve për qera; ndërmjetësim i qerasë për qera të pronës komerciale; lizinë e pronës 

së patundshme; sigurimi i fondeve për blerje me qira dhe qira; sigurim i informacioneve 

lidhur me lizinin dhe qeranë për patundshmëri; marje me qera të pasurive të patundshme; 

shërbime të dhënie së tokës me qera; qeradhënie ose marje me qera të ndërtesave; 

qeradhënie të zyrave (patundshme); agjenci brokeri për qeradhënie ose qeramarje të tokës; 

qeradhënie të patundshmërive; qeradhënie dhe qeramarje e godinave; aranzhim i 

marëveshjeve për qeradhënie dhe qeramarje për patundshmëritë; qeradhënie dhe qeramarje 

e tokës; qeradhënie dhe qeramarje e apratamenteve; qeradhënie dhe qeramarje e shtëpive; 

adminstrimim të qështjeve financiare; financim dhe shërbime financimi; shërbime 

financiare; brokeri; kuota burse; shërbime monetare; udhëheqje e transkacioneve finaciare; 

qështje monetare; kontrollimi i shënimeve bankare; marje depozi; shërbime të ruatjes se 

depozitave me vlerë; ofim i mundësisë për rsigurimin e lehtësirave për depozita; kujdestari; 

transaksione dhe transfere finasiare, dhe shërbime pagesash; kujdestari financiare, 

posaçërisht menaxhim financiar; planifikim dhe menaxhim financiar; menaxh pasurie; 

administrim besimit; menaxhim i aseteve finaciare; shërbime investimi në kompani 

investuese, fonde reciproke, kompani pensionesh dhe fonde pensionesh në tregjet e kapitalit 

të brendshëm dhe te jashtëm; konsulta investimesh; investime kapitale; shërbime të 

kursimeve bankare; faktorizimi, pastrimit financiar; analizë finansiare; shërbime të 

pagesave administartive; transvere elektronike të fondeve; menaxhim financiar të 

kompanive; menaxhim i asteve individuale; informin, të dhëna dhe shërbime konsultash në 

lëmin e finacave dhe bankerisë; shërbime brokeri për aranxhim të financave me institucion 

të tjera financiare; shërbime financiare brokeri; verifikim i kartelave kreditore; transkacione 

elektronike të kartelave kreditore; shërbime financiare që operojne me kartela; shërbime të 

kartelave kreditore dhe të kartelave pagesore; procesuim i pagesave të kartelave kreditore; 

procesuim i pagesave të debit kartelave; shërbime financiare lidhur me lëshimin e kartelave 

bankare dhe debit kartelave; shërbime të transfertave të parave duke përdorur kartela 

elektronike, shërbime këshilluese për kartela kreditore; sigurim i informacioneve lidhur me 

transkacionet e kartelave kreditore; shërbime të tregtimit dhe këmbimit valutor; shërbime 
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këshilluese për këmbime të jashtme valutore; këmbim virtual valutor; sigurim i këmbimeve 

të listave valutore; sigurim i informacioneve lidhur me transkacionet e jashtme; sigurim i 

informatave financiare; procesuim të informatve finaciare; përgatitje të informatave 

investuese; shërbime informatash lidhur me financat; shërbime informatash lidhur me 

bankerinë; sigurim i informatave për llogarinë bankare nëpërmjet telefonit;  shërbime të 

informateve për llogarinë bankare; shërbime të informatave të kompjuterizuara lidhur me 

çështje bankare; konsulta pensionesh; shërbime të këshillave financiare lidhur me planet e 

pensionimit; menaxhim investimeve të fondeve pesnionale; shërbime të administrimit të 

fondeve pesionale; shërbime të kthimit të borxheve dhe faktorizimit; aranxhim i sigurimit të 

financave; lidhje dorzani (garanci); shërbime të vlersimit të kredisë; evaulim i vlerës së 

kredisë së kompanive dhe personave privat; shërbime garancie; shërbime të tregtimit të 

letrave me vlerë dhe mallrave; shërbime të sigurimit të depozitave; menaxhim i letrave me 

vlerë; këshillim për shitjen dhe blerjen e letrave me vlerë; sigurim i informacioneve për 

tregun e aksioneve; shërbime informimi për letrat me vlerë; blerje dhe lëshim i çeqeve të 

udhëtimit dhe letrave kreditore; lëshimi i tokenit me vlerë si shpërblim për besnikërinë e 

konsumatorit; blerje e çeqeve dhe kambialeve; verifikim i çeqeve; tregtim të derivateve 

financiare; vlerësime të nënshkrimit të sigurimeve dhe vlerësime të rrezikut për qëllime 

sigurimi; sigurim ndërmjetësimi; administrim i planeve të siguracionit; informata sigurimi 

dhe finaciare  dhe shërbime konsultas; shërbime informatash lidhur me siguracionet; 

risigurime; shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin e pronës dhe paisjeve; 

shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin nga aksidentet; shërbime konusltash 

dhe brokeri lidhur me sigurimin e jetës; shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me 

sigurimin e automjeteve; shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin shëndetsor; 

shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin e udhëtimeve; garanci e sigurimeve; 

shërbime sigurimi lidhur me kartelat kreditore; shërbime sigurimi lidhur me huatë; 

shërbime sigurimi lidhur me mbrojtjen e hipotekave; hetime siguracioni; administrim i 

çështjeve financiare lidhur me patundshmërinë; shërbime për regjistrimin e të drejtës së 

pronës në regjistrin e tokës, që nuk përfshihet në klasat tjera; agjenci shtëpisë; ndarje e 

kohes për patundshmëri; shërbime të zyrave për akomodim (apartementeve); shërbime të 

dorzanit për patundshmëri; planifikim financiar të patundshmërinë; financim të projekteve 

zhvillimore të patundshmërisë; mbledhje e qerave; biro akomodimi (prona të patundshme); 

çështje të patundshmërive; brokerim i patundshmërive; konsulta patundshmërie; sigurim i 

informatave lidhur me pronën (patundshmërinë); asisitencë  lidhur me përvetësimin dhe 

interesat financiare të patundshmërive; shërbime këshilluese lidhur me vlerat e 

patundshmërive; shërbime këshilluese lidhur me pronësinë e patundshmërive; konsulta në 

blerjen e patundshmërive; shërbime në menaxhimin e afateve kohore për pronën; 

menaxhim i pronës; qeramarje të patundshmërive; menaxhim të pronave komerciale; 

aranxhim i sigurimit të financave për operacionet ndërtimore; kreditim kundër sigurimeve; 

aranxhim financiar për projekte sportive, kulturore dhe zbavitëse; shëbime lëmoshe 

(bëmirsie) në lëmin e donacioneve monetare; sponzorim financiar; sponzorim financiar për 

ngajrje kulturore; araxhim i aktiviteteve bëmirëse për mbledhjen e fondeve; shërbime të 

fondit dashamirës; financim turme; mbledhje e fondeve të bëmirsisë në kuptim të ngajrjeve 

zbavitëse; vlerësim stolish; vlerësim patundshmërie; vlerësim antikvitetesh; vlersim arti; 

vlerësim i metaleve të çmuara; vlerësim i gurëve të çmuar; vlersim i automjeteve dhe 

anijeve; vlersim të patundshmërive; vlersim numizmatik; sigurim i informacioneve, 

konsultave dhe këshillave në lëmin e vlersimit financiar; shërbime vlersimi për çëllime 
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fiskale; shërbime të vlerësimit të pronës për çëllime fiskale, shërbime të vlesimit të pronës 

intelektuale; shërbime konsultuese për taksat (jo për kontabilitet); qeradhënie dhe qeramarje 

të hapsirave për duqanet me pakicë; qeradhënie dhe qeramarje të paisjeve të brendshme për 

shitore; të gjitha shërbimet e lartëpërmendura, të listura në klasën 36, të parashikuara edhe 

në njësitë/degët e bankave mobile  

38  Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbimet e telekomunikimit të lidhura me 

sisteme sinjalizimi dhe/ose mallra elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për 

komunikim nëpërmjet telefonit celular, përfshirë shërbimet telekomukative nëpërmjet 

terminale kompjuterike, telefonave, telefonave portabël, postës elektronike, faksit, 

telegrafit, teleksit; shërbimeve të radio thirjeve (paging) dhe transmetimeve nëpërmjet 

kabllovikut; ndihmësa transmetimi të kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i 

të dhënave, dokumenteve dhe mesazheve nëpërmjet sistemit telekomunikativ dhe 

elektronik kompjuterik; shërbime që mund të jepen nëpërmjet një rrjeti të integruar dixhital 

telefonik, posaqërisht do me thënë transmetim i fjalëve të folura, imazheve, teksteve dhe të 

dhënave; komunikime via telefonave celular ose linjave fikse; informata lidhur me 

shërbimet telekomunikuese; dhënie me qira të pajisjeve për telekomunikim; transmetim 

satelitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; sigurim i qasjes në aplikime ne 

lëmin e e bankerise mobile dhe pagesave me kartela pagesore për telefona te mençur 

(celular), tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile për komunikim; sigurim i qasjes te 

aplikacionet në lëmin e bankerisë mobile dhe shërbime financiare për telefone të mençur 

(mobil), tabletëve elektronik ose paisjeve tjera për komunikim; shërbime të transmetimit të 

dhënave e informatave në bankeri dhe shërbime qeradhënie  dhe transkacioneve nëpërmjet 

telefonit dhe SMS mesazheve; shërbime të transmetimit të të dhënave të informatave në 

shërbimet bankerike dhe transkacioneve nëpërmjet aplikacioneve në fushën e bankerisë 

mobile për telefon të  mençur, tablet elektronik ose paisje tjera komunikimi; qeradhënie e 

paisjeve të telekomunikimit.  

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

për zbavitje; informata për arsimim; arsimim dhe mësimdhënije në lëmin e bankierisë; 

shërbime klubesh (argëtim ose arsimim); sigurimi i botimeve elektronike on-line, të pa 

shkarkueshme; publikim i librave; produksion i shfaqjeve; rezervimi i vendeve për ngjarje 

arsimore, sportive dhe kulturore; publikimi i teksteve, të ndryshme nga tekstet publicitare; 

orbganizim dhe drejtimi i kollokiumeve, konferencave, kongreseve, punëtorive, 

seminareve, simpoziumeve; organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; 

organizimi i ngjarjeve kulturore dhe artistike; organizimi i shfaqjeve (shërbimeve 

impresario).  

42  Qeradhënje të kompjuterëve; shërbime të programimit kompjuterik; zhvillimi i ueb 

aplikacioneve dhe aplikacioneve për telefonë të mençur, tabletë elektronikë ose pajisje të 

tjera për komunikimit; zhvillimi i aplikacioneve për shërbime bankare mobile për telefonë 

të mençur, tabletë elektronikë ose pajisje të tjera për komunikimit; zhvillimi i aplikacioneve 

dhe softuerit për relizimin e transaksioneve me kartela pagesore nëpërmjet telefonave të 

mençur, tabletë elektronikë ose pajisje të tjera për komunikimit; shërbime të mirëmbajtjes 

për aplikacione për shërbime bankare mobile dhe shërbime të mbështetjes së klientit; 

shërbime të mirëmbajtjes për aplikacionet për efektivizimin e transaksioneve të kartelës 

pagesore nëpërmjet telefonave të mençur, tabletë elektronikë ose pajisje të tjera për 

komunikimit; shërbime të mirëmbajtjes dhe mbështetjes së klientit; programimi i 

animacioneve kompjuterike; shërbimet të një dizajnuesi të arteve grafike, dizajni industrial; 
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krijimin dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerët; konvertim i të dhënave dhe programeve 

kompjuterikë (përveç konvertimit fizik); konvertim i të dhënave ose dokumenteve nga 

media fizike në elektronike; realizim i studimeve të projekteve teknike; planifikimi i 

sistemeve kompjuterike; zhvillimi, këshillimi dhe dizenjimi i softuerëve kompjuterikë dhe 

sistemeve të informacionit; marrja me qira e kohës së qasjes në bazën e të dhënave 

kompjuterike; dizenjimi, krijimi, pritja (hostim) dhe mirëmbajtja e rrjeteve kompjuterike, 

që përmbajnë materiale kërkimore dhe referuese në fushat e menaxhimit, financave, 

operacioneve bankare dhe lajmeve; marrja me qira e programeve kompjuterikë; rikuperimi 

i të dhënave kompjuterike; mirëmbajtja e softuerit kompjuterik; analiza e sistemeve 

kompjuterike; konsulta kompjuterike; kërkime shkencore dhe industriale; kërkime teknike 

për të tjerët në lëmin e kompjuterëve, pajisjeve kompjuterike, aksesorëve dhe pajisjeve 

telekomunikuese; menaxhimi teknik i bazave të të dhënave; testimi i mallrave; kërkimi dhe 

zhvillimi; monitorimin dhe projekte zhvillimoree, të gjitha në lidhje me rrjetet dhe sistemet 

telekomunikuese dhe transferimin elektronik të të dhënave; dizajnimin dhe zhvillimin e 

programeve kompjuterikë dhe bazave të të dhënave; konsulencë teknologjike, që nuk 

përfshihet në klasat e tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/221 

(220) 12/02/2021 

(731) DECEUNINCK NV 

Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede-Gits, 

Belgjike, BE 

(591) Ngjyrë hiri. 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre; Materiale ndërtimi prej metali të përfshira 

në këtë klasë, në veçanti spirancat e mureve [wall anchors], pajisjet lidhëse [fittings], 

menteshat [hinges], profilet përforcuese, veçanërisht për profilet plastike të zbrazëta; 

Hekurishte [ironmongery], sende të vogla të pajisjeve metalike; Kabëll dhe tel prej metali 

(jo për qëllime elektrike); Profilet, tubat, panelet, veshjet [claddings], muret, dyshemetë, 

tavanet, fasadat, kulmet, në veçanti për konzervatorët [conservatories], kornizat prej xhami, 

shkallët, secila kryesisht prej metali; Dritare, dyer, porta, grila për dritare dhe grila roleta 

[window shutters and roller shutters], prej metali; Elemente ventilimi prej metali si pjesë 

për dritare, dyer, grila roleta, grila të dritareve dhe konzervatorët [conservatories]; Pajisjet 

lidhëse prej metali te dritareve dhe dyerve; Inserte ventilimi të bëra prej metali; bulona 

lidhës prej metali; aksesorë të bërë prej metali, përkatësisht profile përforcuese për profile 

plastike të zbrazëta.  

17  Mallra gjysëm të gatshme të plastikës dhe rrëshirave sintetike [synthetic resins], 
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përkatësisht profileve dhe paneleve plastike, në veçanti për dritaret, dyert, fasadat, 

konzervatorët [conservatories], shtyllat [posts], kulmet, gardhet dhe pragjet e dritareve; 

Mbrojtja e nxehtësisë dhe materialet izoluese të izolimit të zërit; Lidhës [butt connectors] 

prej plastike për profile dhe kapakë fundorë; Gomë; Materialet për mbyllje [sealing 

materials], përkatësisht përbërësit për mbyllje [sealing compounds], mbyllësit [sealants], 

shiritat për mbyllje [sealing strips], unazat për mbyllje [sealing rings], shirita për mbyllje 

[sealing tape], materialet izoluese; Gypa fleksibël (jo metalikë).  

19  Filma prej plastike për përdorim në ndërtim; Materiale ndërtimi (jo-metalike); Dritare 

jo-metalike; Dyer dhe porta, jo prej metali; Korniza dritare jo metalike; Xham për dritare jo 

për automjete, jo prej metali; Qelq ndërtimi, jo prej metali; Dritare e vogël (kapakë 

dritaresh) [fanlights (window flaps)], jo prej metali; Mbështetës horizontal (mbështetës 

horizontal për dyer, mbështetës horizontal per dritare) [lintels (window lintels, door 

lintels)], jo prej metali; Grila roleta (të jashtëm), jo prej metali dhe jo nga materiali tekstil; 

Grila të dritareve, jo prej metali; Kuti grilash roleta nga plastika; Ndërtesa të 

transportueshme jo prej metali, në veçanti konservatorët [conservatories] (jo prej metali); 

Profile përforcuese, jo prej metali për profile plastike të zbrazëta; Tuba për qëllime 

ndërtimi, jo prej metali; Profile dhe panele, jo prej metali; Dyert, skermat [fencing], 

shkallët, portalet [portals], veshja [cladding], muret, dyshemetë, tavani, fasadat, 

shkumëzimet [foofings], Grila roleta [foller shutters], kutitë e grilave roleta [shutter boxes], 

konservatorët [conservatories], të gjitha jo të bëra prej metali; Kornizat e dritareve, kornizat 

e dyerve dhe profilet e kornizave, jo prej metali; Veshje [claddings] për dyer dhe dritare, jo 

prej metali; Aksesorët për dritare dhe dyer, përkatësisht pragjet [sills] e dritareve, grilat e 

dritareve të përfshira në këtë klasë, jo prej metali; Rrjetë mbrojtëse nga insektet, jo prej 

metali; Elemente ventilimi për dritare, dyer, porta, jo prej metali; Palisade [palisades]; 

Shtylla [piles]; Të gjitha mallrat e lartpërmendura për qëllime ndërtimi dhe jo prej metali.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/222 

(220) 12/02/2021 

(731) Reckitt Benckiser LL 

399 Interpace Parkway, Parsippany 

New Jersey 07054, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LYSOL ON THE GO 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për pastrim më destinime të shumëfishta (qëllime); preparate për pastrim, 

lustrim,fshirje dhë gërryerje; mjete për pastrim të tualetit; mjete për pastrim të banjove; 

mjete për pastrim kuzhine;  lecka, facoleta të lagura, facoleta dhë shpuza të lagura më 

preparate për pastrim; preparate për heqjen e njollave; freskues për tekstil  në formë sprej-

sperkatësi; sapuna; preparate për pastrimin e duarve; gjele për pastrim duarsh; spërkatës për 

pastrim të duarve; shkumë për pastrim të duarve; preparate aromatizuese për atmosferë; 

spërkatës për freskimin e hapësirave.(dhomave)   

5  preparate dezinfektimi, antibakterjale dhe  preparate për  dezodorim; mjete dezinfektimi; 

spërkatës për dezinfektim; mjete  për dezinfektim të pelhurave; mjete dezinfektuese për 

pastrimin e duarve; mjete për dezinfektim të duarve; preparate sanitare; mjete për sterilizim 



Buletini Zyrtar Nr. 97 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

195 

 

të duarve; preparate për dezinfektim të sipërfaqeve të forta  për përdorim ne amvisni; 

dezodorante për përdorim në amvisni; preparate për dezodorimin  e ajrit; dezodorante për 

roba dhe pëlhura; lecka, facoleta të lagura, facoleta dhe shpuza  të lagura më mjete 

dezinfektuese; lecka, facoleta të lagura, facoleta dhe shpuza  të lagura më mjete 

dezinfektuese; lecka, facoleta të lagura, facoleta dhe shpuza të lagura më preparate  

antibakterijale; sapuna antibakterjal; sapuna dezinfektiv; preparate për freskimin e ajrit; 

preparate për neutralizimin e aromave  për përdorim në tekstil , tepiha dhe në ajr; preparate 

për neutralizimin e aromave; preparate për pastrimin e ajrit; preparate për sterilizimin e 

ajrit; preparate për dezinfektimin e ajrit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/223 

(220) 12/02/2021 

(731) Klosterfrau Zürich AG 

Seestrasse 127 8002 Zürich Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  taxofit 

 

 
     

 

(511) 5  Barna dhe Shtesa ushqimore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/224 

(220) 15/02/2021 

(731) NOVA TRADE Ltd 3, Shipka str. 

4190, Saedinenie, Bulgaria, BG 

(740)  Albert Islami Albert Islami & 

Partners Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  SPRINGO 

 

 
     

 

(511) 30  Çaji; çaj i akullt; pije me bazë kafeje; pije me bazë kafeje me qumësht; pije me 

bazë të kafes dhe kolës; ekstrakti i kafes për shije të pijeve; pije të gazuara [me bazë të 

kafes, kakaos dhe çokollatës]; përgatitje për prodhimin e pijeve [me bazë të kafes].  

32  pije me lëng frutash (jo-alkoolike); ekstrakte pemësh jo-alkoolike; shurup dhe preparate 

të tjera për prodhimin e pijeve; pure pijesh me pemë dhe perime të freskëta (smoothies); 

nektar frutash, jo-alkoolike; pije me përmbajtje të vitaminave; shurup frutash; pije me bazë 

frutash;  pije të lehta me pak kalori; pije sporti; pije frutash me akull; pije me ekstrakte 

bimësh; pije të lehta me shije kafeje; pije joalkoolike me shije të çajit; nektar frutash; pije të 

gazuara; shurupet; përgatitjet për prodhimin e pijeve jo-alkoolike; pije të aromatizuara; pije 

energjike; esencë për prodhimin e pijeve; pije energjike me përmbajtje të kakaos dhe 

kafeinës; pije izotonike; shurup frutash me kakao ose kafe; ujë, ujë mineral, ujë pa gaz; pije 

energjike me përmbajtje të kakaos ose kafeinës; Shurup me përmbajtje kafeje apo të 

kakaos; përgatitjet për prodhimin e pijeve; ujë i gazuar dhe pije jo-alkoolike; pije të lehta të 

gazuara.  
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(210) KS/M/ 2021/225 

(220) 15/02/2021 

(731) NOVA TRADE Ltd  

3, Shipka str. 4190, Saedinenie, Bulgaria, 

BG 

(740)  Albert Islami Albert Islami & 

Partners Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  DERBY 

 

 
     

 

(511) 30  Çaji; çaj i akullt; pije me bazë kafeje; pije me bazë kafeje me qumësht; pije me 

bazë të kafes dhe kolës; ekstrakti i kafes për shije të pijeve; pije të gazuara [me bazë të 

kafes, kakaos dhe çokollatës]; përgatitje për prodhimin e pijeve [me bazë të kafes].  

32  pije me lëng frutash (jo-alkoolike); ekstrakte pemësh jo-alkoolike; shurup dhe preparate 

të tjera për prodhimin e pijeve; pure pijesh me pemë dhe perime të freskëta (smoothies); 

nektar frutash, jo-alkoolike; pije me përmbajtje të vitaminave; shurup frutash; pije me bazë 

frutash;  pije të lehta me pak kalori; pije sporti; pije frutash me akull; pije me ekstrakte 

bimësh; pije të lehta me shije kafeje; pije joalkoolike me shije të çajit; nektar frutash; pije të 

gazuara; shurupet; përgatitjet për prodhimin e pijeve jo-alkoolike; pije të aromatizuara; pije 

energjike; esencë për prodhimin e pijeve; pije energjike me përmbajtje të kakaos dhe 

kafeinës; pije izotonike; shurup frutash me kakao ose kafe; ujë, ujë mineral, ujë pa gaz; pije 

energjike me përmbajtje të kakaos ose kafeinës; Shurup me përmbajtje kafeje apo të 

kakaos; përgatitjet për prodhimin e pijeve; ujë i gazuar dhe pije jo-alkoolike; pije të lehta të 

gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/226 

(220) 15/02/2021 

(731) NOVA TRADE Ltd 3, Shipka str. 

4190, Saedinenie, Bulgaria, BG 

(591) E kaltër (Pantone 281), e verdhë 

(Pantone 129), e kuqe (Pantone 185), e 

gjelbër (Pantone 355),  e gjelbër 

(Pabardntone 361) e portokalltë (Pantone 

1505), e bardhë. 

(740)  Albert Islami Albert Islami & 

Partners Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çaji; çaj i akullt; pije me bazë kafeje; pije me bazë kafeje me qumësht; pije me 

bazë të kafes dhe kolës; ekstrakti i kafes për shije të pijeve; pije të gazuara [me bazë të 

kafes, kakaos dhe çokollatës]; përgatitje për prodhimin e pijeve [me bazë të kafes].  
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32  pije me lëng frutash (jo-alkoolike); ekstrakte pemësh jo-alkoolike; shurup dhe preparate 

të tjera për prodhimin e pijeve; pure pijesh me pemë dhe perime të freskëta (smoothies); 

nektar frutash, jo-alkoolike; pije me përmbajtje të vitaminave; shurup frutash; pije me bazë 

frutash;  pije të lehta me pak kalori; pije sporti; pije frutash me akull; pije me ekstrakte 

bimësh; pije të lehta me shije kafeje; pije joalkoolike me shije të çajit; nektar frutash; pije të 

gazuara; shurupet; përgatitjet për prodhimin e pijeve jo-alkoolike; pije të aromatizuara; pije 

energjike; esencë për prodhimin e pijeve; pije energjike me përmbajtje të kakaos dhe 

kafeinës; pije izotonike; shurup frutash me kakao ose kafe; ujë, ujë mineral, ujë pa gaz; pije 

energjike me përmbajtje të kakaos ose kafeinës; Shurup me përmbajtje kafeje apo të 

kakaos; përgatitjet për prodhimin e pijeve; ujë i gazuar dhe pije jo-alkoolike; pije të lehta të 

gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/227 

(220) 15/02/2021 

(731) Enis Kasumaj MODIUM SH.P.K. 

Rr. UÇK Nr 103/9-1, 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E zezë, e bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë 

treni; kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, 

artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh 

te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet  

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

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

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

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

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

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

tipografike; blloqet tipografike  

17  Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali  

19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike 
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20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat 

(që nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç 

kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

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

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/231 

(220) 15/02/2021 

(731) KOSOVAJOB SH.P.K 

Prishtinë, Ulpiana Imzot Nike Prela Villa - 

1, Republika e Kosovës, KS 

(740)  VIS LEGAL & Bussines Consulting 

SH.P.K  Rr.Rexhep Mala nr.60, 

10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; 

bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi; filma, regjistrues i zërit dhe videove; traka, 

kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese; kompat disk, DVD-të dhe 

media të tjera dixhitale për regjistrim; muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme); zile 

telefoni (të shkarkueshme); publikime (të shkarkueshme); softuer kompjuteri dhe lojëra 

kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti, programe për 

kalkulim të pagës dhe kalkulime të tjera); syze dielli; syze; pjesë dhe pajisje për mallërat e 

lartpërmendura  
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35  Klasa - 35 Reklamim (sherbime te agjencise se reklamimit qe ka te bëjë me rekrutim 

personeli); menaxhim biznesi (menaxhimi i burimeve njerëzore dhe shërbimet e 

rekrutimit); administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi (Komercial) i licencimit të 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve;  Përpunimi administrativ i urdhëresave të blerjes; 

Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese (Përditësimi i); Hapësira 

reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për 

këshilla të konsumit]; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi i informacioneve të 

biznesit përmes faqes së internetit; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); 

Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të 

telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të performimit); 

Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të konsumit] 

Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; 

Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi 

e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; 

Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat 

në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 

të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Konsulencë për menaxhimin e personelit; 

Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare 

(Organizata e-) për qëllime komerciale ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; 

Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare  

42  Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare. 
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(210) KS/M/ 2021/232 

(220) 15/02/2021 

(731) KOSOVAJOB SH.P.K 

Prishtinë, Ulpiana Imzot Nike Prela Villa - 

1, Republika e Kosovës, KS 

(740)  VIS LEGAL & Bussines Consulting 

SH.P.K  Rr.Rexhep Mala nr.60, 

10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Rroga 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; 

bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi; filma, regjistrues i zërit dhe videove; traka, 

kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese; kompat disk, DVD-të dhe 

media të tjera dixhitale për regjistrim; muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme); zile 

telefoni (të shkarkueshme); publikime (të shkarkueshme); softuer kompjuteri dhe lojëra 

kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti, programe për 

kalkulim të pagës dhe kalkulime të tjera); syze dielli; syze; pjesë dhe pajisje për mallërat e 

lartpërmendura  

35  Reklamim (sherbime te agjencise se reklamimit qe ka te bëjë me rekrutim personeli); 

menaxhim biznesi (menaxhimi i burimeve njerëzore dhe shërbimet e rekrutimit); 

administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi (Komercial) i licencimit të mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve;  Përpunimi administrativ i urdhëresave të blerjes; Agjencitë e 

reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese (Përditësimi i); Hapësira reklamuese 

(Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për këshilla të 

konsumit]; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi i informacioneve të biznesit 

përmes faqes së internetit; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); Aranzhimin e 

abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të 

telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të performimit); 

Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të konsumit] 

Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; 

Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi 

e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; 

Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat 

në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 

të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Konsulencë për menaxhimin e personelit; 

Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare 

(Organizata e-) për qëllime komerciale ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; 

Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.  

42  Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 
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(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/233 

(220) 15/02/2021 

(731) Union sh.p.k Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000, KS 

(740)  Ylber Kajtazi Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000 
 

(540)  APOLLO  

 

 
     

 

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

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

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

ushqim 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/234 

(220) 15/02/2021 

(731) Union sh.p.k Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000, KS 

(591) : e zezë,e kuqe, e verdhë,e bardh,e 

kaltert 

(740)  Ylber Kajtazi Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

ushqim 



Buletini Zyrtar Nr. 97 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

202 

 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/235 

(220) 15/02/2021  

(731) Union sh.p.k Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000, KS 

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

kaltert 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

ushqim 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/236 

(220) 15/02/2021 

(731) Union sh.p.k Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000, KS 

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

kaltërt 

(740)  Ylber Kajtazi Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000 
 

(540)  

 

 

     

 

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

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

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

ushqim  
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(210) KS/M/ 2021/237 

(220) 15/02/2021 

(731) Union sh.p.k Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000, KS 

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

kaltert 

(740)  Ylber Kajtazi Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

ushqim 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/238 

(220) 15/02/2021 

(731) DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE Heerlen, Netherlands, ZB 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  PENTAVITIN 

 

 
     

 

(511) 1  “Përbërësit kimikë për lëngje për pastrimin e duarve, sprej për pastrimin e duarve 

dhe prodhimin e pastruesve të duarve, produkte kimike për përdorim industrial për 

prodhime të kujdesit ndaj bukurisë, kujdesit për sytë, produkteve të kujdesit për flokët dhe 

kujdesit të lëkurës, preparate kimike dhe biokimike për prodhimin e produkteve kozmetike, 

produkteve të kujdesit për sytë, produkte për kujdesin për flokët, produkte për kujdesin e 

lëkurës dhe produkte për kujdes ndaj diellit për thithjen e rrezeve ultraviolet”.   

3  “Kozmetikë, gjithashtu për bukurinë, kujdesin për sytë, kujdesin për flokët dhe kujdesin 

e lëkurës; produkte kozmetikë, të kujdesit për flokët, kujdesit për sytë dhe kujdesin e 

lëkurës për parandalimin e djegies nga dielli; preparate për rrezitje të diellit dhe për nxirje; 

preparate dhe substanca për kondicionimin, kujdesin dhe pamjen e lëkurës, trupit, syve, 

fytyrës dhe flokëve, preparate kozmetike, produktet kozmetike, përkatësisht pluhur (pudra), 

sprej për deodorizimin dhe freskimin, peshqirët për deodorizimin dhe pastrimin dhe lëngjet 

për larjen dhe pastrimin, të gjitha për përdorimi në higjienën femërore, produkte  për 

higjienën femërore, deodorantët dhe antidjersat (preparate toaleti); sapunë, sapunë 

deodorantë, sapun për qëllime tualeti, larje trupi, larje dore, shkumë dushi, krem dushi, 

sapun dushi, krem pastrues për qëllime tualeti dhe përdorim të lëkurës, sapun pastrues për 

qëllime tualeti dhe përdorim lëkure, xhel banje dhe xhel dushi jo për qëllime mjekësore, 

preparate kozmetike për pastrimin dhe kujdesin e lëkurës dhe flokëve, preparate për banjë 
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dhe preparate për banjë dushi, preparate për larje për qëllime personale sanitare ose 

deodorante (toaleti); losione personale për pjesë private, jo për qëllime mjekësore; 

preparate vaginale për qëllime sanitare ose deodorante personale [toaleti]; pastë për larjen e 

duarve; për larje për higjienës femërore (jo mjekësore), preparate jo-mjekësore dhe 

substanca për kondicionimin, kujdesin dhe pamjen e lëkurës, trupit, fytyrës dhe flokëve; 

qumësht pastrues për qëllime tualeti, kremra, qumësht dhe losione për qëllime kozmetike, 

preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës, preparate kozmetike për banjë, shampo dhe 

losione flokësh”.   

5  “Produkte pastruese antibakteriale të lëkurës me bazë alkooli, xhel pastrues antibakterial 

të lëkurës me bazë alkooli, lëngje anti-bakteriale për pastrimin e lëkurës me bazë alkooli, 

shkumë pastrues antibakterial të lëkurës me bazë alkooli, preparate pastrimi anti-bakterial 

për duart dhe trupin, losione antibakteriale për mbrojtjen e lëkurës, kremrat dhe xhelët , 

dezinfektues të duarve, pastrues të vaginës për qëllime mjekësore; preparate për larje për 

qëllime mjekësore; preparate për banjë për qëllime mjekësore; larje antibakteriale e duarve; 

sapun antibakterial; larje trupi anti-bakterial; larje dore me shkumë anti-bakteriale, larje 

higjiene femërore, preparate për pastrimin e duarve; dezinfektues duarsh; sapunë 

dezinfektues; larje trupi anti-bakterial, larje dore anti-bakteriale, larje dore anti-bakteriale 

shkumë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/239 

(220) 16/02/2021 

(731) Liri - Med SH.P.K. 

Prishtinë, Agim Ramadani Nr. 80, KS 

(591) E Gjelbert e Mbyllur, E Gjelbert e 

qelur, E Bardhe, E Zezë 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting" Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.  
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(210) KS/M/ 2021/240 

(220) 16/02/2021 

(731) LEGO SH.P.K. Prishtinë, Veternik, 

KS 

(591) E Gjelbert e Mbyllur, E Gjelbert e 

qelur, E Bardhe. 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/311 

(220) 01/03/2021 

(731) BESIAN MORINA HILLARY L.L.C. 

BILL KLINTON – PRISHTINE, KS 

(740)  DARDAN DEMAJ RR. LEKA I 

MADH NR. 12 
 

(540)  HILLARY  

 

 
     

 

(511) 25  FUSTANA,FUNDA,PANTOLLA,SAKO 

KOMPLETE,KMISHA,BLLUZA,VELLO,JELEKA,KAPELA,SHALLA,MAICA,TE 

BRENDSHME ( BREKE DHE JELEK)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/631 

(220) 28/04/2021 

(731) “ORIENTAL”SHPK 

Rr.”Rilindja Kombëtare”, Malishevë, 

Republika e Kosovës, KS 

 
 

(540)   AMY DELUXE    HOOKAHS 

EST.2007 

 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, produktet e duhanit dhe artikujt e duhanxhinjeve, shkrepëset.  

35  Reklamimi, menaxhim Biznesi, administrim Biznesi, funksione zyre. 
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Tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuara dhe jo të 

specializuara, ku mbretëron ushqimi, pijet dhe duhani. 

  

39  Transporti: ambalazhim dhe deponimi i mallrave; menaxhimi udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/632 

(220) 28/04/2021 

(731) “ORIENTAL’ SHPK 

Rr.”Rilindja Kombëtare”, Malishevë , KS 

(591) E bardhë, e zezë, e kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhani, produktet e duhanit dhe artikujt e duhanxhinjeve, shkrepëset.  

35  Reklamimi, menaxhim Biznesi, administrim Biznesi, funksionë zyrë. 

Tregtia më shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuara dhe jo të 

specializuara, ku mbretëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

39  Transporti: ambalazhim dhe eponimi i mallrave; menaxhimi udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/781 

(220) 04/06/2021 

(731) Kralini Group Sh.P.K 

Rr. Hoxhë Kadri Prishtina pn, 10000, 

Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(591) E Gjelbërt, e Verdhë, e Bardhë 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other 

milk products; oils and fats for food.  

30  Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
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and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice 

cream, sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 

seasonings, spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen 

water).  

31  Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products; raw 

and unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 

and flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting; live animals; foodstuffs and beverages 

for animals; malt.  

 
 
 
 

 

 

 
 


