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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME MARKA TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2012/1116 

(220) 25/01/2013 

(731) Covestro Deutshcland AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen , DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)  PERGUT 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate industrial, rëshqirë, material të papërpunuara për përdorim në teknikë, të 

bëra nga goma dhe zëvëndësues gome, si dhe kimikate të përdorura në industrinë e gomës.  

17  Lëndë e pare dhe mallërat e prodhura për përdorim në teknikë, të bëra nga goma dhe 

zëvendësues gome.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/538 

(220) 25/04/2017 

(731) KOLID INTERNATIONAL D.O.O. 

Maglajska 24, 11000 Beograd, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Snikiriki 

 

 
     

 

(511) 30  pasta (kejka);ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/110 

(220) 26/01/2018 

(731) Ekrem Elshani Aktiv Sh.P.K 

Rr.Nene Tereza,Prishtine, KS 

(591) Bardhe dhe zi 

(740)  Besnik Kluna Fsh.Poklek,Drenas 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit; 

ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.   

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  
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7  Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve tokësore të 

transportit); komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet bujqësore 

përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve   

19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e paperkulshëm jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike   

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat e fotografive; 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   

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/318 

(220) 30/12/2019 

(731) Krapi Com Sh.p.k. Garibaldi Nr.21/5 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)  Krapi Com 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamime;menaxhim të biznesit;administrim biznesi;funksione të 

zyrës;marketing;shërbime promocionale;shërbime të marrëdhënies me publikun;shërbime 

të demonstrimit dhe shfaqjes së produkteve;shërbime të ekspozitave dhe 

shfaqjeve;shërbime të tregtisë komercilale dhe informatave të konsumatorëve; ndihmesë 

biznesi;kontabilitet, mbajtje e librave të shitjes dhe auditim; procesim të të dhënave 

administrative; shërbime të analizave, hulumtimit dhe informatave biznesore; shërbime të 

programeve të besnikërisë, stimulimit dhe bonusit; ofrime të hapsirës, kohës dhe mediave të 

reklamave; shërbime të rekruitimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore; shërbime 

klerikale;dhënie me qira të makinave të zyrës;shërbime të konsulencës së biznesit;hulumtim 

të tregut;grumbullim dhe sistematizim të të  dhënave të biznesit  

36  Shërbime të sigurimit;punë finaciare;punë monetare;punë të 

patundshmërive;nënshkrime të sigurimeve si dhe vlerësime e matje për qëllime të 

sigurimeve;shërbime të garancisë;shërbime brokerimi të pengut;ofrime të kartelave të 

parapagimit dhe tallonit;shërbime të depozitave të sigurta;shërbime finaciare dhe monetare, 

dhe shërbime bankare;shërbime investimi;mbledhje të fondeve dhe sponsorizim;shërbime 

të vlerësimit  

37  Ndëtime të ndërtesave;shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxerrje 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  
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(210) KS/M/ 2018/525 

(220) 06/01/2020 

(731) The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Uiski, musht i fortë, konjak, vodkë; likere;xhin;ithtësi alkoolike;pije alkoolike, 

përveç birrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/826 

(220) 27/06/2018 

(731) SHQIKOS- ARALCO'' SH.A        

Avdullah Bajra & Lumturije Murtezaj 

Fshati Bujnovc 61000, Kamenic, KS 

(526) ''Ujë Ekologjik Natyral'', 

''ECOLOGICAL NATURAL WATER'' 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(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  

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

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

freskuese 

33  Pijet alkoolike (përveç birrave)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/848 

(220) 28/06/2018 

(731) Fresh & Co fabrika za preradu voća 

d.o.o. Beograd Batajnički drum 14-16, 

11080 Beograd (Zemun), RS 

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

(540)  NEXT 
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Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 32  Birra; ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të prodhuar pije. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/849 

(220) 28/06/2018 

(731) Fresh & Co fabrika za preradu voća 

d.o.o. Beograd Batajnički drum 14-16, 

11080 Beograd (Zemun), RS 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  JOY 

 

 
     

 

(511) 32  Birra; ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të prodhuar pije 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/101 

(220) 04/02/2019 

(731) Privredno društvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pića ‘’Knjaz 

Miloš’’ a.d. Aranđelovac 

Južna industrijska zona bb, 34300 

Aranđelovac, RS 

(591) Portokalli, e bardhë,  e verdhë, vjollce 

e zezë, e gjelber. 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Këpucë, veshje, kapela per kokë  

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

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrës).  
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(210) KS/M/ 2019/102 

(220) 04/02/2019 

(731) Privredno društvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pića ‘’Knjaz 

Miloš’’ a.d. Aranđelovac Južna industrijska 

zona bb, 34300 Aranđelovac, RS 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Këpucë, veshje, kapela per kokë  

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

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/129 

(220) 08/02/2019 

(731) "Fingermarket Corporation" - Kosovo 

Branch Rr. “Josip Rela” 5, Prishtinë, , KS 

(591) Ngjyra e  zezë, dhe ngjyra e hirit. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.  

38  Sërfshin kryesisht shërbimet që lejojnë të paktën një person të komunikojë me një tjetër 

me anë të një ndjesori. Këto shërbime përfshijnë ato të cilat:  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimi dhe dizajni në lidhje me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; dizajnimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe 

programeve kompjuterike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/726 

(220) 11/06/2019 

(731) Driton Rrahmani B. I. D.P.T. 

"AGNESA-B"  Rr."Musine kokollari" nr. 1. 

10000 PRISHTINË, KS 

(740)  Driton Rrahmani Rr. "Musine 

Kokollari" nr. 1. 
 

(540)  AGNESA - B 
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(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë të produkteve për veshëmbatje nga tekstili, lëkura 

dhe imitimi i sajë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/727 

(220) 11/06/2019 

(731) Driton Rrahmani B. I. D.P.T. 

"AGNESA B" Rr."Musin Kokolari" NR. 1. 

10000 PRISHTINË, KS 

(591) e zezë, pembe 

(740)  Driton Rrahmani Rr. "Musine 

Kokollari" nr. 1. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë të produkteve për veshëmbathje nga tekstili, lëkura 

dhe imitimi i sajë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/876 

(220) 05/07/2019 

(731) Shpend Morina Rr. Bajram Kelmendi, 

10000 Prishtinë, KS 

(526) SKY LINE 

 
 

(540)  SKY LINE 

 

 
     

 

(511) 7  Makinat, mjetet e makinës, mjetet e operuara me energji elektrike;motorët dhe 

motorët, përveq automjeteve tokësore;komponentët e bashkimit të makinës dhe të 

transmetimit, me përjashtim të automjeteve tokësore;vegla bujqësore, përveq mjete dore të 

përdorura me dorë;inkubatorët për vezë;makina automatike shitëse  

38  Telekomunikacionit  

39  Transportit; paketimin dhe magazinimin e mallrave; aranzhimet e udhëtimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/966 

(220) 17/07/2019 

(731) Mehmet Turec Rr.Xhemil Fluku 

nr.53,Blloku 3/1 ,20000, Prizren, KS 

(591) Ngjyra e bardhë dhe ngjyra e zezë 

 
 

(540)   
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(511) 9  Aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore, pajisje audiovizuale 

dhe teknologjike të informacionit, pajisje të sigurisë dhe shpëtimit,pajisje dhe instrumente 

për hulumtime shkencore në laboratorë;aparateve të trajnimit dhe simulatorëve, për 

shembull, manekinave të reanimacionit, simulatorëve për drejtimin dhe kontrollin e 

automjeteve;pajisje dhe instrumente për kontrollin dhe monitorimin e avionëve, mjeteve 

ujore dhe automjeteve pa pilot, për shembull, instrumentet e lundrimit, transmetuesit, 

busullat për matjen, aparatet GPS, aparatet automatike drejtuese për automjete;aparatet dhe 

instrumentet e sigurisë dhe të sigurisë, për shembull, rrjetat e sigurisë, dritat sinjalizuese, 

aparatet e dritës së trafikut, motorët e zjarrit, alarmet e zërit, argumentet e sigurisë që janë 

pajisje encryption;veshje të mbrojtura nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, veshjet me 

plumb, helmetat mbrojtës, rojet e kreut për sport, rojet e gojës për sport, kostume mbrojtëse 

për aviatorët, knee- pads për punëtorët;aparate dhe instrumente optike, për shembull, syze, 

lente kontakti, syze zmadhimi, pasqyra për inspektimin e punës, magnetët;orët e mençura, 

gjurmuesit e aktivitetit të veshur;llojet për përdorim me kompjuterë, përveçse për lojëra 

video, kufje me realitet virtual, syze; rastet e syze, rastet për smartphones, rastet e bëra 

sidomos për aparatet fotografike dhe instrumentet;makina me targa automatike, makina 

faturimi, instrumente dhe makina për testimin e materialeve;bateritë dhe mbushësit për 

cigare elektronike;njësitë e efekteve elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore;-

robotët e laboratorëve, robërit e mësimdhënies, robotët e mbikëqyrjes së sigurisë, robotët 

humanoidë me inteligjencën artificiale. 

llojet që janë pjesë e makinave, përveçse për makinat e lojërave, joystickat e automjeteve, 

joystickët për video lojëra, kontrollorët e lodrave dhe të lojërave;aparatet që operojnë me 

qymyr që klasifikohen në klasa të ndryshme sipas funksionit ose qëllimit të tyre, për 

shembull, makinat e larjes me monedhë, tabelat e bilardos me funksion të monedhës;robot 

industriale,robotët kirurgjikal, lodrat robotike;matësat e pulses, aparatet e monitorimit të 

normës së zemrës, monitoruesit e përbërjes së trupit;llambat e laboratorëve, ndezësit 

laboratorikë;dritat e ndarjes;sinjale shpërthyese të mjegullës, raketa të raketave të 

sinjalit;seksionet histologjike për qëllime të mësimdhënies, mostra biologjike për përdorim 

në mikroskopi si materiale mësimore;veshmbathja dhe pajisjet e veshur për praktikën e 

sporteve të caktuara, për shembull, paddings mbrojtëse që janë pjesë e kostume sportive, 

maskat e rrethimit, dorezat e boksit   
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(210) KS/M/ 2019/1023 

(220) 31/07/2019 

(300) 018020459  07/02/2019  FR 

(731) FARMOR ZI de Bellevue 

22200 SAINT-AGATHON, FR 

(591) E kuqe, E kaltër, dhe e Bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Mish;Mish i shpezëve, i plotë, i prerë apo gjysëm i prerë;Mish i kafshëve të 

gjahut;Ekstrakte nga mishi i shpezëve apo kafshëve të gjahut;Proshutë;xhel;Mish i 

përgaditur paraprakisht (terrines);Peshk;Ushqime deti (crustacea);Produkte ushqimesh që 

rrjedhin nga peshqit;Mish i ftoftë i zier më parë (charcuterie);Suxhuk;Salsiçe;Fruta dhe 

perime të konzervuara, të thara dhe të 

ziera;Xhelatinë;Xhem;Kompot;Vezë;Qumsht;Produkte qumshti;Djath;Vajëra;Yndyra 

ushqimi;Udhqime, pjata të ziera dhe ushqim i lehtë i përgaditur nga produktet e 

shpezëve;Ushqime, pjata të ziera dhe ushqim i lehtë i përgaditur nga produktet e 

lartpërmendura  

30  Kafe;Çaj;Kakao;Sheqer;Oriz;Tapioka;Miell;Përgaditje të bëra nga drithërat, kuinoa, 

pasta apo oriz;Bukë;Torte;Ëmbëlsira;Akull që hahet;Mjaltë;Shurup Agave [ëmbëlsues 

natyral];Maja;Kripë;Mustard;Uthull;Salsa;Biskota;Ëmbëlsira të ëmbëla apo 

pikante;Torta;Peskimadhe;Ëmbëlsira;Çokollatë;Pije me shije-kakao;Pije me shije-

kafeje;Pije me shije-çaji;Melmesa;Akull;Sendviqa;Pica;Gatime të mbushura (quiche);tarta 

të ëmbëla dhe të shijshme;Petulla;Palpeta;UShqime, pjata të ziera dhe ushqime të lehta të 

përgaditura nga produktet e lartpërmendura, të njejtat duke qenë të freskëta, të konzervuara 

apo ngrira/shumë të ngrira;Pjata të përgaditura si të freskëta, të konzervuara apo të 

ngrira/shuëm të ngrira apo të ziera me bazë të pastave, orizit, quinona dhe drithërave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1060 

(220) 09/08/2019 

(731) KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA 

VE SANAYI ANONIM SIRKETI  

Maslak Mahallesi Sumer Sokak No:4 

Maslak Office Building Kat:13 Sariyer 

Istanbul, TR 

(591) verdhë, kaltër, portokalli, bardhë, 

zezë, kuqe 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për qëllime të lavanderisë; detergjent 

dhe zbutës të rrobave për qëllime lavanderie; preparate për pastrim, lustrim dhe grryerje; 

sapunë; parfume; deodorante; eau de colonge; vajra esenciale, vajra për masazhë, 

kozmetikë, preparate për makijazh; preparate për heqjen e makijazhit, losion për flokë, 

ngjyrë pë flokë, ngjyrues për flokë, sprej për flokë, kondicioner për flokë, shampon për 

flokë, preparate për rregullimin e fokëve, preparate për drejtimin e flokëve, krema 

kozmetike, xhel dushi, preparate për pastrim, vazelinë për qëllime kozmetike; pluhur 

talcum, ngjitës për flokë artificiale; preparate për depilim, dyll për deplilim; preparate për 

rruajtje; palloma me losione kozmetike; shkopinjë nga pambuku për qëllime kozmetike; 

Pastat e dhëmbëve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1140 

(220) 03/09/2019 

(731) United Castle International Company 

Limited Room 3101, 31/F, Office Tower, 

Convention Plaza, 1 Harbour Road, HK 

(591) E kaltert, hiri dhe e bardhe 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik;Bateri për cigare elektronike;bateri për pajisjet elektronike që 

përdoren për nxejhen e duhanit, karikues për bateri për pajisjet elektronike që përdoren për 

nxehjen e duhanit;karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen e 

duhanit;karikues për vetura dhe cigaret elektronike;karikues për vetura për pajisjet që 

përdoren për nxehjen e duhanit;pjesë dhe pajisje për të lartë cekurat  

11  Avullues elektronik;aparate për nxehjen e lëngjeve;aparate për prodhimin e avullit, 

avullues me tela;pjesë dhe pajisje për të lartë cekurat  

34  Duhan, i papërpunuar apo i përpunuar, përfshirë cigaret, purot, cigarillot, duhan që 

pshtillet për të krijuar cigaren tënde, llullë duhani, duhan që përtypet, burnot, zëvendësues 

duhani (jo për përdorim medicinal);artikuj për duhanpirësa, përfshirë letrat për cigare dhe 

tubat, filter për cigare, kuti duhani, mbështjellës dhe tavëll për cigare jo nga metalet e 

çmuara, aliazhet e tyre apo të mbështjella me to;çibuk, aparat xhepi për pshtjelljen e 
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cigareve;çakmak;shkrepëse;cigare elektronike;avullues për qëllime pirje;pjesë dhe pajisje 

për të lartë cekurat  

35  Shërbimet me pakicë në lidhje me softuerët kompjuterik, baterit për cigare elektronike, 

baterit për pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen e duhanit, karikuesit e baterive për 

pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen duhanit, karikuesit USB për pajisjet 

elektronike që përdoren për nxehjen e duhanit, karikuesit për vetura për cigaret elektronike, 

karikues veture për pajisjet që përdoren për nxehjen e duhanit;Shërbimet me pakicë në 

lidhje me avulluesit elektronik, aparate për nxehjen e lëngjeve, aparate për prodhimin e 

avullit, avullues telash;Shërbimet me pakicë në lidhje me duhanin (e papërpunuar), duhanin 

(e përpunuar), cigareve, purove, cigarillove, duhanit që pshtillet për të krijuar cigaren tënde, 

llullës së duhanit, duhan që përtypet, burnotit;Shërbimet me pakicë në lidhje me 

zëvendësuesit e duhanit (jo për përdorim medicinal), artikujve për duhanpirësa, letrave dhe 

tavllës për duhan, filterave të cigareve, kutive të duhanit, kutive të purove dhe taketukeve, 

pipave;Shërbimet me pakicë në lidhje me aparatet e xhepit për pshtjelljen e cigareve, 

çakmak, shkrepëse, cigare elektronike;Shërbimet me pakicë për cigarette 

elektronike;Bashkimin e të gjithave për të mirën e të tjerëve, të produkteve të ndryshme 

kryeishst duhan, zëvendësues duhani, avullues elektronik, bateri dhe karikues për cigarete 

elektronike, mundësimin e konsumatorëve që më lehtë të krahasojnë dhe blejnë këto 

mallëra;reklamimin;menaxhim biznesi;shërbimet e marketingut edhe promovimit;shërbimet 

e informimit dhe këshillimit në lidhje me të lartë cekurat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1237 

(220) 26/09/2019 

(300) 33939  02/04/2019  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TERRA 

 

 
     

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 
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pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1238 

(220) 27/09/2019 

(731) Oda Ekonomike e Kosoves 

Rr.Nena Tereze, Nr. 20 Prishtine, KS 

(591) Ngjyra e gjelbërt, e kaltër dhe  e 

verdhë  

(740)  Lumnije Hashani Rr. Nena Tereze, 

Nr. 20, Prishtinë- Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

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

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/ 2019/1239 

(220) 27/09/2019 

(731) Oda Ekonomike e Kosoves 

Rr.Nena Tereze, Nr. 20 Prishtine- Kosovë, 

KS 

(591) Ngjyra  kafe, e kaltër dhe  e verdhë  

(740)  Lumnije Hashani Rr. Nena Tereze, 

Nr. 20, Prishtinë- Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim bisnesi;administrim biznesi;funksione zyre  

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

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/ 2019/1240 

(220) 27/09/2019 

(731) Arben Gashi Str.Lord Bajroni 

nn.Aktash Prishtine, KS 

(591) E kuqe,  E bardhe, E kaltër 

(540)   
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(511) 35  Shërbime te kryera nga persona ose organizata veçanërisht në;ndihmë në punë ose 

menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose ndihmën në administrimin e punëve te biznesit  

ose funksioneve tregtare të një ndërmarrje industriale ose tregtare, si dhe shërbimet e bëra 

nga ndërmarrjet e reklamimit kryesisht ndërmarrjet e  komunikimeve me publikun, 

deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e difuzionit dhe që kanë të bëjne me të gjitha 

llojet e mallrave ose shërbimeve  

36  Shërbime të bëra në çështje financiare dhe monetare dhe shërbime të bëra në lidhje me 

kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve, Shërbimet në lidhje me çështjet financiare ose 

monetare përmbajnë këto: shërbime të të gjitha institucioneve bankare, ose institucioneve të 

lidhura me to, të tilla si ndërmjetës shkëmbimi ose shërbime pastrimi; Shërbimet e 

institucioneve të kredisë, përveç bankave, siç janë shoqatat e bashkëpunimit të kreditit, 

shoqëritë individuale financiare, huadhënësit, etj; Shërbime e ''besimeve të investimeve'', të 

ndërmarrjeve mbajtëse; shërbimet e ndërmjetësve që merren me aksione dhe pronë; 

shërbimet e lidhura me çështjet monetare të cilat u janë dhënë besimtarëve;  

shërbime të bëra në lidhje me lëshimin e çeqeve të udhëtarëve dhe letrat e kredisë; 

financimi i blerjes ose marrjes me qira; Shërbime të administratorëve të pasurive të 

paluajtshme të ndërtesave, d.m.th., shërbimeve të dhënies me qira ose vlerësimi, ose 

financim; Shërbime që merren me sigurime siç janë shërbimet e bëra nga agjentë ose 

agjentë të angazhuar në sigurime, shërbime të bëra për të sigurar dhe shërbime të 

nënshkrimit të sigurimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1241 

(220) 27/09/2019 

(300) 39986  18/04/2019  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TEAKSELECTION 

 

 
     

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 
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cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1248 

(220) 03/10/2019 

(731) DAWE SHOP SH.P.K. 

Rruga Bajram Kelmendi, H-1, Nr.1, KS 

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

(740)  Besnik Vitija 

B. Diellit, Zona e Lindjes, H-17, Nr.2/A 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Paste e shtypur frutash  

30  Mjaltë, barishte kopshti të ruajtura [erëza], sherbetë, lule ose gjethe për tu perdorur si 

zëvendësues të cajit, xhenxhefil, shurup i Artë, nenexhik për ëmbëlsirat, propolis, kanellë, 

qokolladë  

32  pije energjike, sherbetë, pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1249 

(220) 01/10/2019 

(731) Lenica Merkuri Rr. Ibrahim Rugova, 

Nr.1, Tiranë, AL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Kafe e bluar dhe kafe kokërr, kakao, çaj (barishtor ose jo), kafe, çaj, kakao dhe 

pije ekspresi, pije të përgatitura me bazë kafeje dhe/ose ekspres, çokollatë pluhur dhe 

vanilje, shurupe aromatizues që u shtohen pijeve, ushqime të pjekura që përfshijnë simite, 

kulace, kifle, biskota, ëmbëlsira, pasta dhe bukë, ushqime të gatshme, artikuj prej çokollate 

dhe ëmbëlsirash, ushqime të gatshme të ftohta dhe të nxehta, drithëra me bazë frutash dhe 
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drithëra vetëm me bazë drithi kokërr, kafe e gatshme, akullore, ajkë qumështi e rrahur dhe 

ëmbëlsira të ngrira; çokollatë, karamele dhe ëmbëlsira, byreke, pica, kek, byrecka, salca per 

sallata, sanduice, simite, vafera, makarona, pite, salca, kokoshka, pite, majoneze, akullore, 

drithera  

43   Shërbime në ofrimin e ushqimit dhe pijeve; bare; kafene; restorante; restorante me 

vetesherbim; akomodim i përkohshëm, hotel, motel, shtepi (pensione), shtepi turistesh, 

Shërbime kampingjesh  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1271 

(220) 03/10/2019 

(731) D.P.T. ROZA 79/2 ,Nëna Tereza –

Fushë Kosovë, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj  Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)                

                                       

 

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, çoftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, duhan 

që mbështjellet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco); cigare, cigare 

elektronike, puro, cigarillo; duhan që thithet me hundë (snuff); artikuj për duhanpirësa të 

përfshira në klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare dhe shkrepëse.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1272 

(220) 03/10/2019 

(731) D.P.T. ROZA 79/2 ,Nëna Tereza –

Fushë Kosovë, KS 

(591) Kuqe dhe e zezë 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, çoftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, duhan 

që mbështjellet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco); cigare, cigare 

elektronike, puro, cigarillo; duhan që thithet me hundë (snuff); artikuj për duhanpirësa të 

përfshira në klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare dhe shkrepëse.”  
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(210) KS/M/ 2019/1273 

(220) 03/10/2019 

(731) D.P.T. ROZA 79/2 ,Nëna Tereza –

Fushë Kosovë, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, çoftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, duhan 

që mbështjellet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco); cigare, cigare 

elektronike, puro, cigarillo; duhan që thithet me hundë (snuff); artikuj për duhanpirësa të 

përfshira në klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare dhe shkrepëse.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1278 

(220) 04/10/2019 

(731) TIGANI GROUP L.L.C. 

George Fred Williams nr.36, 30000, Peje, 

Kosovë, KS 

(591) Ngjyre argjendi (silver)  dhe zi 

(740)  Besfort Sahatçiu George Fred 

Williams nr.36, 30000, Peje, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije alkoolike, shurup, koncentrate, dhe ekstrakte për përgatitjen e të njëjtit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1285 

(220) 04/10/2019 

(300) 304799  01/08/2019  AT 

(731) Raiffeisen Bank International AG 

Am Stadtpark 9 1030 Wien, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   
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(511) 9  Programe kompjuterike dhe softuerë kompjuterik (të incizuar dhe që mund të 

shkarkohen);aplikacione lidhur me financa dhe transaksione financiare;aplikacione për 

përdorim me telefona mobil;softuerë kompjuterik për identifikimin dhe vërtetimin 

elektronik të konsumatorëve dhe nënshkrimet elektronike dhe hapja me shpejtësi e 

llogarive (Qasja e shpejtë);softuerë për gërmimin e të dhënave për verifikim, certifikim, 

vërtetim të pagesave pa para të gatshme që mundësojnë transaksione financiare të 

sigurta;softuerë kompjuterik për konkludimin e marrëveshjeve të standardizuara për kredi 

përmes identifikimit të konsumatorit me video;publikime elektronike ( që mund të 

shkarkohen)  

35  Shërbime lidhur me përmbledhjen, transkriptimin dhe përpilimin e të dhënave 

matematikore apo statistikore  

36  Shërbime të sigurimit;shërbime financiare;shërbime për çështje monetare;shërbime për 

çështje të pasurive të paluajtshme;online banking;shërbime bankare, monetare dhe 

financiare përmes aplikacionit mobil me mundësinë e identifikimit dhe vërtetimit të 

konsumatorit;transferimet financiare dhe transaksionet dhe shërbimet e pagesave, shërbimet 

e tregtimit dhe shkëmbimit të monedhave, konsulenca financiare, shërbimet e investimeve, 

shërbimet e zyrës së kreditit, menaxhimi financiar, shërbimet e planifikimit financiar, 

shërbimet e mbledhjes dhe financimit;ofrimin e letrave me vlerë;dhënia e kredive përmes 

telefonave mobil dhe aplikacioneve  

38  Shërbime të telekomunikacionit;ofrimin  e lidhjes së telekomunikimit tek databazat 

kompjuterike;rrjetet kompjuterike apo Internetit;ofrimin e qasjes tek platformat apo portalet 

ne internet lidhur me çështjet financiare dhe monetare;ofrimin e qasjes në platforma 

kompjuterike për bankim duke përdorur identifikimin dhe vërtetimin elektronik të 

konsumatorit dhe e-nënshkrimin;ofrimi i platformës kompjuterike për transaksionet e 

përshpejtuara të llogarive (qasja e shpejtë);ofrimin e platformës kompjuterike për 

konkludimin e marrëveshjeve të standardizuara për kredi përmes identifikimit të 

konsumatorit me video  

42  Shërbime për zhvillimin e programeve kompjuterike;dizajnimi dhe zhvillimi i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterik;Shërbimet e IT-së, veçanërisht në lidhje me çështjet 

e sigurimeve, financiare, monetare dhe pasurive të patundshme;zhvillimin, programimin, 

implementimin dhe azhurnimin e softuerit, softuer si një shërbim [SaaS], shërbime hostimi 

për platforma në internet lidhur me çështjet financiare dhe monetare  
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(210) KS/M/ 2019/1286 

(220) 04/10/2019 

(731) Raiffeisen Bank International AG 

Am Stadtpark 9 1030 Wien, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  myRaiffeisen 

 

 
     

 

(511) 9  Programe kompjuterike dhe softuerë kompjuterik (të incizuar dhe që mund të 

shkarkohen);aplikacione lidhur me financa dhe transaksione financiare;aplikacione për 

përdorim me telefona mobil;softuerë kompjuterik për identifikimin dhe vërtetimin 

elektronik të konsumatorve, nënshkrimet elektronike dhe hapja me shpejtësi e llogarive 

(Qasja e shpejtë0;softuerë kompjuterik për konkludimin  e marrëveshjeve të standardizuara 

për kredi përmes identifikimit të konsumatorit me video;publikime elektronike ( që mund të 

shkarkohen)  

35  Shërbime lidhur me permbledhjen, transkriptimin dhe përpilimin e të dhënave 

matematikore apo statistikore  

36  Shërbime të sigurimit;shërbime financiare;shërbime për qështje monetare;shërbime për 

qështje të pasurive të palujtshme;online banking;dhënia e kredive përmes telefonave mobil 

dhe aplikacioneve  

38  Shërbime të telekomunikacionit;ofrimin e lidhjes së telekomunikimit tek databazat 

kompjuterike;rrjetet kompjuterike apo internetit;ofrimin e qasjes tek platformat apo portalet 

ne internet lidhur me çështjet financiare dhe monetare shërbime per bankim dhe sigurim si 

dhe konsulencë dhe informata lidhur me shërbime financiare, monetare, bankare dhe 

sigurimeve;ofrimin e qasjes ë platforma kompjuterike për bankim duke përdorur 

identifikimin dhe vërtetimin elektronik të konsumatorit dhe e nënshkrimin;ofrimi i 

platformës kompjuterike për transaksionet e përshpejtuara të llogarive ( qasja e 

shpejtë);ofrimin e platformës kompjuterike për konkludimin e marrëveshjeve të 

standardizuara për kredi përmes identifikimit të konsumatorit me video  

42  Shërbime për zhvillimin e programeve kompjuterike;dizajnimi dhe zhvillimi i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterik;shërbimet e IT-së, veçanërisht në lidhje me çështjet 

e sigurimeve, financiare, monetare dhe pasurive të patundshme;zhvillimin, programimin, 

implementimin dhe azhurimin e sftuerit, softuer si një shërbim [SaaS], shërbime hostimi 

për platforma në internet lidhur me çështjet financiare dhe monetare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1288 

(220) 07/10/2019 

(731) FREZYDERM S.A. 75, Menandrou 

street, GR 104-37, Athens, GR 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   
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(511) 3   Produkte bukurie qe do te thote: qumesht, losione, kremera, vajera, gell dhe puder 

per fytyre, duar dhe trup; kremera bukurie, kremera bukurie per perdorim ne kozmetike; 

krem kunder rrudhave, maska te fytyres, pastrues te fytyres, krem per syte, përgatitjet per 

mbrojtje nga dielli; preparate kozmetike për rrezitje, krem për këmbë, locione pas rruajtjes, 

locione atletësh; locione bukurie; locione për fytyrën dhe trupin; spraje deodorante për 

përdorim personal, antiperspirantë për përdorim personal, deodorantë të trupit; pastrues te 

lekures, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës; Vajra esencialë gjegjësisht vajra 

parfumesh; Produkte për kujdesin e flokëve qe do te thote: përgatitje kozmetike për 

kujdesin e flokëve, shampon për flokë dhe kondicionerë, shpërlarje kremi, xhel për flokë, 

llak, shkume per floke  dhe kremra, parfumera flokesh ;  Sapunat përkatësisht sapunin për 

bebe, sapunët e banjës; parfume; kozmetike; pastat e dhëmbëve.Vajrat dhe kremrat per 

mbrojtje nga dielli dhe rrezitje; Përgatitjet për kujdesin ndaj diellit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1295 

(220) 08/10/2019 

(731) SANOFI PASTEUR 14 Espace Henry 

Vallee, 69007 LYON, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  PENTAXIM 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1332 

(220) 17/10/2019 

(731) HASAN HAJDARI  BEC, KS 

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

"Pallaska @ Asociates" 

Bulevardi Nena Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra; ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëng frutash; shurup dhe gatitje tjera për prodhimin e pijeve freskuese  
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(210) KS/M/ 2019/1343 

(220) 17/10/2019 

(731) IPKO Telecommunications L.L.C. 

Rr. Zija Shemsiu Nr. 34 10000 Prishtinë, KS 

(591) E kuqe e bardhë dhe e zezë 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe 

arsimuese; aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për inçizim,transmision apo 

reproduktim të zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe inçizuese; disqe 

kompakte, DVD dhe inçizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me 

monedha; regjistratorë parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, 

kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil)  

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

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

38   Komunikime përmes rrjeteve fibër-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon  

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë  

41  Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)  

42  Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë), 

Hotele, Motele 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1344 

(220) 17/10/2019 

(731) IPKO Telecommunications L.L.C. 

Rr. Zija Shemsiu Nr. 34 10000 Prishtinë, KS 

(591) e kuqe e bardhë dhe zezë 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

(540)   
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(511) 9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe 

arsimuese; aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për inçizim,transmision apo 

reproduktim të zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe inçizuese; disqe 

kompakte, DVD dhe inçizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me 

monedha; regjistratorë parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, 

kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil)  

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

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

38  Komunikime përmes rrjeteve fibër-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon  

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë  

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)  

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter  

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë), Hotele, Motele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1345 

(220) 17/10/2019 

(731) IPKO Telecommunications L.L.C. 

Rr. Zija Shemsiu Nr. 34 10000 Prishtinë, KS 

(591) E kuqe e bardhë dhe e zezë 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, 
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kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe 

arsimuese; aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për inçizim,transmision apo 

reproduktim të zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe inçizuese; disqe 

kompakte, DVD dhe inçizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me 

monedha; regjistratorë parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, 

kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil)  

35  Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

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

38   Komunikime përmes rrjeteve fibër-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë  

41  Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)  

42  Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;akomodim i përkohshëm;kafeteri (menzë), 

Hotele, Motele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1347 

(220) 18/10/2019 

(731) Nobel Quest International Limited  

P.O. BOX 3152, Road Town, Tortola, , VG 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë, Kosovë. 
 

(540)  HUNN 

 

 
     

 

(511) 43  Sigurimin e shërbimeve për ushqim dhe pije; akomodimi i përkohshëm, kafene, 

kafiteri, shërbimet e kampit (pushime), [dhoma me qira], objekte kampingu (ofrim ne 

shërbim), mensa, furnizim me ushqime dhe pije, aparatet e gatimit (ofrim me qira), 

shërbime të kampit për pushime (dhoma për banim me qira), aparate te gatimit me qira, 

dhënia me qira e dispenzuesve (bombolave me vrima) të ujit të pijshëm, restorantet, 

restorantet e vetë-shërbimit, bareve me meze të lehta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1353 

(220) 21/10/2019 

(731) Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

(526) 100% i Freskët Natyral 

(591) E bardhë 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 85 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

31 

 

 
 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1368 

(220) 22/10/2019 

(731) Mehmet Shala Lupishtë, 20 000. 

Prizren, KS 

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

gjelbërt, e kaltërt ngjyr qielli,e  kaftë,  e 

zezë, e verdhë, e kremt 

 
 

(540)  

 

 

     

 

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

prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjalt, pluhur për 

pjekje; kripë, uthull, salca (për shije); erëza; akull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1369 

(220) 22/10/2019 

(731) Mehmet Shala Lupishtë,20 000 

Prizren, KS 

(591) Ngjyra e kaltë e bardhë,ngjyra 

portokall,ngjyra e gjelbërt,ngjyra e kaltërt 

ngjyr qielli,ngjyra kafe, ngjyra e zezë,e 

verdhë dhe ngjyra krem 

 
 

(540)   
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(511) 30  Kafe, çaj, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

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

për pjekje; kripë, uthull, salca (për shije); erëza; akull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1370 

(220) 22/10/2019 

(731) Mehmet Shala Lupishtë,20 000, KS 

(591) Ngjyra e kaltë e bardhë,ngjyra 

portokall,ngjyra e gjelbërt,ngjyra e kaltërt 

ngjyr qielli,ngjyra kafe, ngjyra e zezë,e 

verdhë,dhe ngjyra krem 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1371 

(220) 22/10/2019 

(731) Mehmet Shala Lupishtë 20 000. 

Prizren, KS 

(591) Ngjyra e kaltë e bardhë,ngjyra 

portokall,ngjyra e gjelbërt,ngjyra e kaltërt 

ngjyr qielli,ngjyra kafe, ngjyra e zezë,e 

verdhë,dhe ngjyra krem 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe preparate të 

prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjalt, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripë, uthull, salc ( për shije); erëza; akull  
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(210) KS/M/ 2019/1372 

(220) 22/10/2019 

(300) 018088046  27/06/2019  FR 

(731) TEREOS STARCH & 

SWEETENERS EUROPE 

11 rue Pasteur, 02390 ORIGNY-SAINTE 

BENOITE, FR 

(591) E verdhë, e gjelbërt 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet dhe lëndët e para që përdoren në industrinë e produkteve bujqësore, 

produkte kozmetike, farmaceutike dhe të industrisë ushqimore të kafshëve;Maltodextrin 

rezistent për përdorim në industritë e produkteve ushqimore në bujqësi, kozmetike, 

farmaceutike dhe ushqimore të kafshëve  

5  Maltodextrin rezistent për përdorim farmaceutik dhe dietal  

30  Maltodextrin rezistent për ushqim  

31  Maltodextrin rezistent që mund të procesohet dhe të konsumohet si shtesë 

ushqimore;artikuj ushqimor për kafshë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1374 

(220) 22/10/2019 

(731) ELİT ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  

Zafer Mahallesi 140. Sokak No: 21 34513 

Esenyurt İstanbul, TR 

(591)  Ngjyre vjollce, e bardhë, kafe e lehtë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29   Supë, supë me lëng mishi (bujon); vaj kokosi për ushqim; xhem nga pemë 

dhe perime të thara, konzervuara, ngrira, ziera, tymosura apo kryposura; vezë dhe vezë 

pluhuri;  polen i përgaditur si ushqim, qumësht me proteina, patatina nga patatet  

30  Kafe, kakao; kafe ose kakao në bazë të pijeve, pije me bazë të çokollatës; pasta; petë të 

mbushura (dumpling), shpageta (nudle); bukë, pite, pica, produkte bukëpjekësish dhe 

deserte; mjaltë, propolis për konsum njerzor, propolis për ushqim; miell, griz, niseshte për 
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ushqim; sheqer, sheqer në kubëza, sheqer në pluhur; qaj; qaj i ftohtë; ëmbëlsira, çokollata, 

obllandë (keks); gomë përtypëse; krip  

35  Rënditja e produkteve të ndryshme përkatësisht, ëmbëlsira, çokollata, biskota, biskotë e 

thatë (crackers), obllandë, për llogari të palëve të treta, për t’iu dhënë mundësi 

konsumatorëve që t’i shikojnë dhe ti blejnë më lehtë, shërbime që mund të ofrohen përmes 

shitjes me pakicë dhe shumicë, përmes mediave elektronike ose duke porositur katalogjet 

nëpërmjet postës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1375 

(220) 22/10/2019 

(731) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, New 

Jersey, 07936, US 

(591) E kaltërt e mbyllt, e kaltërt e hapur, e 

bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Produkte të qumshtit, veçanërisht desertet e qumështit dhe ato të ftohta, përfshirë 

musët (mousse), krem dhe produkte nga jogurti  

30  Çokollatë, ëmbëlsira të çokollatës; ëmbëlsira nga sheqeri; pjekurina; produkte 

bukëpjekësish, biskota, keks, ëmbëlsirë kafeje (brownie), kuleç ëmbëlsirë nga djathi 

(cheesecake); akullore, ëmbëlsira të ngrira; deserte, deserte të ftohta; përzierje për 

bukëpjekës; produkte nga drithërat, drithëra për mëngjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1377 

(220) 23/10/2019 

(731) ILIR MAQANI Luan Haradinaj 11/2-

29, Prishtine, KS 

(591) E kuqe dhe e zeze 

(740)  MERITA KOLGECI Lidhja e 

Prizrenit No 8/2 3 Fushe Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33   Pije alkoolike, verera, likere, ekstrate alkoolike  

35   Shërbime promovuese për specialitete ushqimi, shërbim të menaxhimit në organizimin 

dhe funksionimin e restoranteve  

42   Shërbime në lidhje me dizajnimin dhe mobilimin e restoranteve, objektet dhe hapësirat 

për t’u ushqyer  

43  Shërbime restoranti (ushqime); akomodim i përkohshëm; rezervime hoteli dhe lloje të 

akomodimit. Shërbimet e kryera ose te ndërlidhura me operimin e restoranteve dhe 
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objekteve ose hapësirave tjera qe kane te bëjnë me sigurimin e ushqimit dhe pijeve te 

përgatitura për konsum; përgatitja e ushqimeve për bartje jashtë lokalit   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1379 

(220) 23/10/2019 

(300) 731351  30/04/2019  CH 

(731) Davidoff & Cie SA 

CH-1200 Geneve, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  AMBITION DRIVES PROGRESS 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan, qoftë ai fabrikisht i përpunuar apo i pa përpunuar; produkte nga duhani; 

zëvendësues i duhanit, të cilat nuk janë për përdorim medicinal apo qëllime mjeksore; 

cigare; cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; artikuj për duhanpirës; shkrepsa 

për cigare; taketuke; çibrit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1380 

(220) 23/10/2019 

(731) L’ESPADON CONSERVES 

82-84, RUE EL BAKRI, CASABLANCA, , 

MA 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  OCEAN 

 

 
     

 

(511) 29   Mish, Peshk, Shpezë dhe Shpezë të egra; Ekstraktet e mishi; të konservuar, 

Frutat e thata dhe të gatuara dhe Perime; Xhelatinë, Reçel, Kompot; Vezë, Qumësht  dhe 

produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1381 

(220) 23/10/2019 

(731) Essity Hygiene and Health Aktiebolag 

405 03 Göteborg, SE 

(591) E kaltert e mbyllte, magenta dhe e 

bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Preparate për përkujdesjen e lëkurës, kryesisht kremë për pastrim, shkumë 
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pastrimi, krem perineal për pastrim dhe shkumë; zbutës, krem pastrues, sapun, parfumeri, 

vaj esencial dhe xhel, locion për parandalimin e tharjes së lëkurës (moisturizers); lecka të 

lagura njëpërdorimshe të mbushura me preparate apo përbërës pastrimi për përdorim 

personal (jo-medicinal)  

5  “Preparate sanitare absorbuese; pecetë sanitare; tampon; peshqira sanitar; vata për 

përdorim si mbrojtës gjatë menstracioneve apo mospërmbajtjes; vata sanitare; preperate për 

përdorim në higjienën vaginale (medicinale); vata ngjitëse për  brekë; peceta të lagura 

(medicinale); të brendshme për qëllime sanitare; vata që përdoren për thithjen gjatë 

ushqimit; vata për përdorim gjatë gjidhënjes; vata materniteti, pelena të bëra nga letra apo 

celuloza  

16  “Letër dhe mallëra nga letra (përderisa nuk janë të përfshira në klasat e tjera), në vecanti 

peshqir nga letra për pastrim dhe qëllime tharjsh; letër toaleti; letër higjenike; peshqirë nga 

letra; faculeta nga letra për heqjen e makiazhit; lecka të bëra nga letra; artikuj të bërë nga 

materiali celulozë përfshirë faculetat e fytyrës, peceta, shami dhe letër toaleti; gjërat e 

shtypura, gazeta dhe revista; libra; fotografi; materiale edukimi dhe materiale mësimore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1382 

(220) 25/10/2019 

(731) Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  CYNFONERA 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të 

veshkave, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve oftalmike; sëmundjeve të mëlçisë; 

sëmundjeve të mushkërive; sëmundjeve metabolike; sëmundjeve vaskulare dhe fibrozës”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1383 

(220) 25/10/2019 

(731) SuiCO EOOD 16 Malashevska Str., 

1225 Sofia, BG 

(591) Gjelbërt e ndritshme, gjelbërt e errët, 

zezë, kaltërt, kuqe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konzervuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçelm komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna  

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

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 
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maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull  

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

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1384 

(220) 25/10/2019 

(731) SuiCO EOOD 16 Malashevska Str., 

1225 Sofia, BG 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konzervuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçelm komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna  

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

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

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

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

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1385 

(220) 28/10/2019 

(731) Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  KERENDIA 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të 

veshkave, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve oftalmike; sëmundjeve të mëlçisë; 

sëmundjeve të mushkërive; sëmundjeve metabolike; sëmundjeve vaskulare dhe fibrozës 

përveç sëmundjeve onkologjike dhe neurologjike”  
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(210) KS/M/ 2019/1386 

(220) 29/10/2019 

(731) Thai Nakorn Patana Company 

Limited 14 Soi Ngamwongwan8, 

Ngamwongwan Road, Bang Khen Sub-

District, Muang Nonthaburi District, 

Nonthaburi 11000, Thailand, TH 

(591) E zezë, e hirtë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Kontraceptivë me përdorim oral, përgatitje kontraceptive  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1388 

(220) 29/10/2019 

(731) D ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA 

PAZARLAMA TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Dikilitaş Mahallesi, Üzengi 

Sokak, No:8, Beşiktaş – İstanbul , TR 

(591) E zezë, e kuqe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe veshjet e jashteme, të ndryshme nga ato 

për qëllime të veçanta mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shalle, bandan, shalle qafe, rripa 

(veshje); veshmbathje, këpucë, papuce, sandale; mbulesa koke, kapela, kapela me ballik, 

bereta, kapela (veshje koke), kapela kafke  

29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi; bishtajore të thara; supa, 

bulone; ulli të përpunuar, pastë ullijsh; qumsht dhe produkte qumshti, gjalpe; vajra 

ushqimore; pemë dhe perime të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; 

pastë domatesh; ara të përgatitura dhe fruta të thara si meze; derdhje (lyerje) lajthish dhe 

gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga farat e susamit); vezë dhe vezë pluhur; çipse patatesh  

30  Kafe, kakao; kafe ose pije me bazë të kakao, pije me bazë çokollate; pasta, të mbushura, 

petë; pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli; deserte me bazë mielli 

dhe çokollate; bukë; mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore; 

erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh; maja, 

pluhur për pjekje (maja); miell, bullgur, nisheste për ushqim; sheqer, kube sheqeri, sheqer 

pluhur; çaj, çaj i ftohtë; ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore; çamçakëz; akullore, 

akull i ngrënshëm; kripë; cereale (farëra) bazë ushqimore si meze, kokoshka, tërshërë e 

grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i 

grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i 



Buletini Zyrtar Nr. 85 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

39 

 

përpunuar për konsum nga njerzit, oriz; melasë për ushqim  

35  Reklamim, marketing dhe mardhënije me publikun; organizim i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; dizajnim i materialeve 

reklamuese; furnizim i vendeve të tregut on-line për blerës dhe shitës të mallrave dhe 

shëbimeve; funksione zyre; shërbime sekretarie; aranzhim parapagimit të gazetave për të 

tjerë; përpilim i statistikave; huazim i makinave të zyrës; sistematizim i informatave në 

bazën e kompjuterit: përgjigje telefonatash për parapagues të pakapshëm; menaxhim 

biznesi, administrim biznesi dhe konsulta biznesi; kontabilitet; shërbime konsultash 

komerciale; rekrutim personeli, vendosje personeli, agjenci punësimi, agjenci eksport-

importi; shërbim i vendosjes së përkohshme të personelit; auksion; të bërit bashk, për dobi 

të tjerëve të mallrave të ndyshëm, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti 

blejnë këto mallra, këto shërbime mund të sigurohen nëpermjet shitoreve me pakicë, 

shitoreve me shumicë (outlet), ose nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet 

katalogjeve me porosi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1390 

(220) 30/10/2019 

(731) International Foodstuffs Co LLC 

P.O Box No. 4115, Sharjah, AE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  AMBER 

 

 
     

 

(511) 29  Vajrave ushqimore, yndyrna, gjalpë(ghee), margarinë, gjalpë, produktet supë, 

qumësht dhe produktet e qumështit, qumësht me shije te ndryshme, qumësht si pije, mish, 

peshk, shpezë dhe shtazë, ekstrakte mishi, fruta dhe perime  të prezervuara, të thata dhe të 

gatuar, shtresa-lyeres te të gjitha llojeve dhe me përshkrime përfshirë shtresa jo nga 

qumështi, krem frushta i trashe, xhelatinë, recel, komposto, vezë, patate dhe ushqime të 

pjekura jo nga patate, patate te skuqura dhe patatina, të gjitha llojet e kokrrave të 

konservuara dhe të thata me thjerrëza, bizele dhe perime bishtajore (jo për qëllime 

bujqësore), kërpudha, kikirikë të ruajtur  

30  Cokollatë, ëmbëlsira, bonbone, biskota( të gjitha llojet), ëmbëlsira, pasta, makarona, 

makarona petë, petë casti, spageti, vermicelli(spageti të holle), maja, pluhur pjekje dhe 

perberes te tjer buke, salcë sallatë, majonezë, uthull, salcë domate (kechup) dhe sos (erëza), 

te gatshme per te gatuar produkte nga brumi, brumë të ngrirë, buke te ngrira, akullore, 

ëmbëlsira jo nga qumështi të ngrir, ëmbëlsira nga fruta të ngrira, ëmbëlsira të ngrira, kafe, 

caj,kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sagë, kafe artificiale, bukë, pastë, melasë, kripë, mustardë, 

miell nga drithëra, erëza, pijet si ushqim (tëbazuara në kokërra dhe bimore), lëng mishi, caj 

bimor, mjaltë  
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(210) KS/M/ 2019/1391 

(220) 30/10/2019 

(300) 018063482  13/05/2019  FR 

(731) V.G.M. HOLDING 105 avenue 

Charles de Gaulle 54910 VALLEROY, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  VGM 

 

 
     

 

(511) 18  ''Lëkurë dhe imitim lëkure; ombrella; canta; cantë udhëtimi; canta dore; kuti për 

celsa; valixhe të vogla lëkure; etiketa për bagazhe; kuleta xhepi; cantë dore për dokumente  

25  ''Veshje;veshmbathje;mbuloja për kokë;këmisha;veshje nga lëkura apo imitimi i 

lëkurës;rrypa;doreza;shami;kravata;geta;corape;pantofla;këpucë plazhi, cizme për skijim, 

cizme për sport  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1392 

(220) 31/10/2019 

(731) Agim Lluka Rr. Ismail Qemali, nr 2/ 

Pejë, KS 

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

(540)   

 

 

     

 

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

duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, zëvendësimi i duhanit 

(që nuk është për përdorim në medicinë);cigare elektronike;produktet për ngrohjen e 

duhanit;pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të 

lirimit të nikotinës - përmbajtjes aerosol për inhalacion;solucionet e nikotinës se lëngshme 

për përdorim në cigare elektronike;artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, 

filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për 

mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1393 

(220) 31/10/2019 

(731) Agim Lluka Rr. Ismail Qemali, nr 2/ 

Pejë, KS 

(591) E zezë, ngjyrë hiri, e bardhë 

(540)   
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(511) 34  Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,  

duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, zëvendësimi i duhanit 

(që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet për ngrohjen e 

duhanit; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen  

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

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

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

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

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1394 

(220) 31/10/2019 

(731) Agim Lluka Rr. Ismail Qemali, nr 2/ 

Pejë, KS 

(591) E kaltër, ari, bardhë, verdhë 

 
 

(540)  

 

 

     

 

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

duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, zëvendësimi i duhanit 

(që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet për ngrohjen e 

duhanit; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen  

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

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

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

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

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1395 

(220) 31/10/2019 

(731) Mentor Kurshumliu Lagja Kalabria, 

Ali Vitija Kompleksi Blerti Ob. 4 Nr 35. , 

KS 
 

(540)  PROLAB 
 
 

 

 

 
     

 

(511) 44  Shërbimet mjeksore; të veterinarisë; kujdesi higjenik dhe i bukurisë për njerëzit 
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dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1396 

(220) 31/10/2019 

(731) Mentor Kurshumliu 

Lagja Kalabria, Ali Vitija Kompleksi Blerti 

Ob. 4 Nr 35., KS 

(591)  E zezë, e hirit, jeshile në të kaltër, e 

portokalltë.  

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjenik dhe i bukurisë për njerëzit 

dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1397 

(220) 31/10/2019 

(731) VERSALIS S.P.A. PIAZZA 

BOLDRINI 1 20097 SAN DONATO 

MILANESE, IT 

(591) Gjelbërt e ndritshme, gjelbërt, bardhë, 

hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Produkte kimike për përdorim industrial siç janë ngjitësit, materiet për dendësim, 

tretës, emulsifikues, shpërndarës, stabilizues, agjentët për ngjitje, përshpejtues dhe 

preparate për heqjen e gurëve të cilat përdorën në insdustrinë e naftës, miniera, industrinë e 

letrës, tekstilit, për punimin e metalit, hekurit dhe çelikut, elektrikës, elektronikës, farmaci, 

industrinë e ushqimit, për fotografi dhe dizajn grafik, për industrinë e plastikës, gomës, 

bitumit dhe asfaltit, për industrinë e bojërave, ngjyrave dhe llaqeve, industrinë e 

detergjenteve, sapuneve, kozmetikës, lëkurës, prodhime nga qelqi dhe industri tjera; 

produkte kimike për përdorim në shkencë, fotografi, bujqësi, hortikulturë, pylltari; pleh për 

tokë (natyral dhe artificial); preparate për shuarjen e zjarrit; antifriz; fasho; preparate për 

rrezitje; tempere dhe preparate kimike për saldim; kimikate për konzervimin e ushqimit; 

materiale për rrezitje; materiale plastike dhe rrëshirë sintetike për formëzim në formë 

pluhuri, paste grimcash (kokrrizore); ngjitës për përdorim industrial; polisterol i zgjeruar; 

rrëshirë polietileni, të papërpunuara; veshje me rrëshirë akrilike për prodhimin e laminatit 

(shtresë druri e presuar), enë qelqi dhe forma plastike për përzierje; izolim termotop 
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(termik) për fluturake; filma plastikë për përdorim industrial në prodhimin e produkteve të 

thata; plastikë në formë blloku, pllake dhe/ose shufre për  prodhimin e formave gjysëm të 

përpunuara për përdorim në prodhim  

17  Plastikë e ekstruduar në formë blloku për t’u përdorur në prodhim; materiale për 

paketim; material për bllombim; materiale për izolim; tuba elastike të cilat nuk janë nga 

metali; tub elastike, tub dhe pjesë për to, duke përfshirë valvulat të cilat nuk janë nga 

metali; ngjitëse, gips dhe kit; materiale dhe agjentë të papërshkueshëm nga uji dhe rezistent 

ndaj lagështirës; material dhe produkte për mbrojtje dhe izolim (akustik); produkte dhe 

materiale për termo izolim; produkte dhe materiale për izolim elektrik; produkte dhe 

materiale për izolim të zërit; produkte dhe materiale për rezistencë dhe mbrojtje nga zjarri; 

poliester; materie plastike, gjysëmpërpunuar; elastomer (rëshirë sintetike), 

gjysëmpërpunuar; material për rigjenerim dhe riparim të gomave; këllëp eboniti; materiale 

për ambalizhim dhe paketim, silenciatorë vibrimi; membrana gjysëm-përpunuara dhe 

material sintetik për filtrim; shirit ngjitës, shirit, fjongo dhe foli; polimer elastomerik në 

formë blloku për përdorim në prodhim; polimere elastomerike në formë flete për përdorim 

në prodhim; materiale izoluese të bëra me shkumë polietileni; gutaperkë, gomë elastike, 

ballata dhe zëvendësuesit e tyre të fituara nga plastika dhe rrëshira sintetike, në formë teli, 

paneli, pllake, folije, pllakëze, blloku, tubi, shufre, shiriti, profili tërheqës/sektor; produkte 

të krijuara nga këto materiale, siç janë: tuba fleksibil me ose pa lyerje; të shtypura, të 

ngjyrosura, të lubrifikuara, të bojatisura, metalike dhe folje të zhveshura; plastikë e 

laminuar për ngjitje termike; mbëshjellëse e vakumuar; folje për mbështjelljen e tupanëve 

dhe bulonave për shishe; shirita të metalizuara dhe jo metalizuara, kundër ujit dhe të 

shtypura të cilat përdoren për mbulesë, për njohje (vërejtje), me fortësi termike dhe izolimi 

i kabllove; shtupa për tuba; tuba nga pëlhura të thurrura dhe tuba të thurrura nga litari, 

kapela, jastëk, unaza mbyllëse për enë dhe të ngjajshme; pjesë plastike të vogla siç janë: 

mbyllëse dhe rrjeta mbyllëse, cilindra për shirita metali rrëshitës; material për mbylljen e 

qarjeve, ndalesave dhe izolimit  

40  Shërbimet e përpunimit dhe riciklimit të materialeve plastike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1398 

(220) 31/10/2019 

(731) VERSALIS S.P.A. PIAZZA 

BOLDRINI 1 20097 SAN DONATO 

MILANESE, MILANO, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VERSALIS REVIVE 

 

 
     

 

(511) 1   Produkte kimike për përdorim industrial siç janë ngjitësit, materiet për 

dendësim, tretës, emulsifikues, shpërndarës, stabilizues, agjentët për ngjitje, përshpejtues 

dhe preparate për heqjen e gurëve të cilat përdorën në insdustrinë e naftës, miniera, 

industrinë e letrës, tekstilit, për punimin e metalit, hekurit dhe çelikut, elektrikës, 

elektronikës, farmaci, industrinë e ushqimit, për fotografi dhe dizajn grafik, për industrinë e 

plastikës, gomës, bitumit dhe asfaltit, për industrinë e bojërave, ngjyrave dhe llaqeve, 

industrinë e detergjenteve, sapuneve, kozmetikës, lëkurës, prodhime nga qelqi dhe industri 



Buletini Zyrtar Nr. 85 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

44 

 

tjera; produkte kimike për përdorim në shkencë, fotografi, bujqësi, hortikulturë, pylltari; 

pleh për tokë (natyral dhe artificial); preparate për shuarjen e zjarrit; antifriz; fasho; 

preparate për rrezitje; tempere dhe preparate kimike për saldim; kimikate për konzervimin e 

ushqimit; materiale për rrezitje; materiale plastike dhe rrëshirë sintetike për formëzim në 

formë pluhuri, paste grimcash (kokrrizore); ngjitës për përdorim industrial; polisterol i 

zgjeruar; rrëshirë polietileni, të papërpunuara; veshje me rrëshirë akrilike për prodhimin e 

laminatit (shtresë druri e presuar), enë qelqi dhe forma plastike për përzierje; izolim 

termotop (termik) për fluturake; filma plastikë për përdorim industrial në prodhimin e 

produkteve të thata; plastikë në formë blloku, pllake dhe/ose shufre për  prodhimin e 

formave gjysëm të përpunuara për përdorim në prodhim  

17  Plastikë e ekstruduar në formë blloku për t’u përdorur në prodhim; materiale për 

paketim; material për bllombim; materiale për izolim; tuba elastike të cilat nuk janë nga 

metali; tub elastike, tub dhe pjesë për to, duke përfshirë valvulat të cilat nuk janë nga 

metali; ngjitëse, gips dhe kit; materiale dhe agjentë të papërshkueshëm nga uji dhe rezistent 

ndaj lagështirës; material dhe produkte për mbrojtje dhe izolim (akustik); produkte dhe 

materiale për termo izolim; produkte dhe materiale për izolim elektrik; produkte dhe 

materiale për izolim të zërit; produkte dhe materiale për rezistencë dhe mbrojtje nga zjarri; 

poliester; materie plastike, gjysëmpërpunuar; elastomer (rëshirë sintetike), 

gjysëmpërpunuar; material për rigjenerim dhe riparim të gomave; këllëp eboniti; materiale 

për ambalizhim dhe paketim, silenciatorë vibrimi; membrana gjysëm-përpunuara dhe 

material sintetik për filtrim; shirit ngjitës, shirit, fjongo dhe foli; polimer elastomerik në 

formë blloku për përdorim në prodhim; polimere elastomerike në formë flete për përdorim 

në prodhim; materiale izoluese të bëra me shkumë polietileni; gutaperkë, gomë elastike, 

ballata dhe zëvendësuesit e tyre të fituara nga plastika dhe rrëshira sintetike, në formë teli, 

paneli, pllake, folije, pllakëze, blloku, tubi, shufre, shiriti, profili tërheqës/sektor; produkte 

të krijuara nga këto materiale, siç janë: tuba fleksibil me ose pa lyerje; të shtypura, të 

ngjyrosura, të lubrifikuara, të bojatisura, metalike dhe folje të zhveshura; plastikë e 

laminuar për ngjitje termike; mbëshjellëse e vakumuar; folje për mbështjelljen e tupanëve 

dhe bulonave për shishe; shirita të metalizuara dhe jo metalizuara, kundër ujit dhe të 

shtypura të cilat përdoren për mbulesë, për njohje (vërejtje), me fortësi termike dhe izolimi 

i kabllove; shtupa për tuba; tuba nga pëlhura të thurrura dhe tuba të thurrura nga litari, 

kapela, jastëk, unaza mbyllëse për enë dhe të ngjajshme; pjesë plastike të vogla siç janë: 

mbyllëse dhe rrjeta mbyllëse, cilindra për shirita metali rrëshitës; material për mbylljen e 

qarjeve, ndalesave dhe izolimit  

40  Shërbimet e përpunimit dhe riciklimit të materialeve plastike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1399 

(220) 04/11/2019 

(300) 88/662453  21/10/2019  US 

(731) PayPal, Inc., a Delaware corpotation 

2211 North First Street, San Jose, California 

95131, US 

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

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

Prishtinë 

(540)  XOOM 
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(511) 9  Aplikacione te shkarkushme për celular për lehtsimin e shërbimeve të transferimit 

të parave, shërbimet elektronike për transferimin e fondeve, shërbimet remitencave për 

pagesë të faturave, përpunimin elektronik, transmetimin e pagesave dhe të dhënave  të 

pagesave dhe rimbursimin e pajisjeve celulare  

36  Ofrimi i portalit në web faqen e internet për fushën e transaksioneve financiare dhe 

përpunimit të pagesave; shërbime per transferimin e parave; shërbime elektronike për 

transferimin e fondeve; shërbimet e remitencave per pages të faturave; shërbime të 

pagesave elektronike duke përfshir përpunimin elektronik dhe transmetimi i mëvonshem i 

pagesës së faturave dhe shërbimet e të dhënave për pagesat; pagesa për shërbimet e 

rimbushjes së paisjev celulare, përkatësisht shërbimet e parapagimeve në formen e bërjes  e 

paradhënieve të pagesave për të shtuar vlerën e parapagimit ose ne kartat pay-as-you-

go(paguaj-aq-sa-ti-shko) për blerjen e kohës ajrore për telefonat mobil  

42  Ofrim online per perdorim te perkohshem, softverit qe nuk mund te shkarkohet i cili 

sherben per lehtsimin e transferimeve elektronik të parave, pagesa elektronike te faturave 

dhe pagesa per rimbursimin e pajisjes celulare, remitenca per pagesat e faturave dhe 

perpunimin elektronik dhe transmetimin e te dhenave per pagesat e faturave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1400 

(220) 04/11/2019 

(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)  IPAD AIR 

 

 
     

 

(511) 9  “Kompjuterë; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate 

dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefiona të mënçur (smartfon); 

ora të mënçura (smartuaç), syze të mënçura, përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; 

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

softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e 

kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, orave 

të mënçura (smartuaç), syzeve të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, ndëgjuseve për 

vesh, kufjeve, televizionit, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve dhe 

regjistruesve, sistemeve të teatrit shtëpiak dhe sistemeve të argëtimit; softuer për zhvillimin 

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

shkarkueshme audio, video dhe permbajtje multimediale; pajisje periferike që mund të 

vishen për përdorim me kompjuter, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora të 

mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, televizion, kuti 

instalimi dhe audio dhe video pllejerë si dhe incizues; aparate për identifikimin dhe 

vërtetimin biometrik; ekranë për shfaqjen e realitetit virtual dhe të shtuar, syze, kontrollues, 

dhe kufje; syze 3D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 
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video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; radio; radio transmetues dhe 

pranues; përdorues i ndërfaqeve për kompjuterët brenda automjetev motorike dhe pajisjeve 

elektronike, kryesisht paneleve elektroike të kontrollit, ekraneve, ekraneve me prekje, 

kontrollimit nga distanca, stacione ndalëse, lidhësve, ndërprerësve, dhe kontrollimit me 

aktivizimin-e zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi; 

aparate navigimi për automjete [kompjuterëve brenda]; pajisje kontrollimi nga distanca për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve, 

audio dhe video pllejerëve si dhe incizuesve, televizioneve, set top kutive, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje periferike që 

mund të vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve elektronike 

mobile, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve dhe audio e video pllejerë 

si dhe incizues, televizionë, kutive instalimi, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

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

bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, 

mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me me kompjuter, telefona 

mobil, kompjuterë që mund të mbahen në dorë, pjesëve periferike kompjuterike, telefonave 

mobil, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh; ndërfaqe për kompjuterë, 

ekranë për kompjuter, telefona mobil, pajisje eltkronike mobile, pajisje elektronike që 

mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura,, televizion, kuti instalimi dhe audio dhe 

video pllejerë si dhe incizues; pjesë dhe pajisje për kompjuter, pjesë periferike 

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

vishen, ora të mencuar, syze të mëncura, kufje dhe ndëgjojse;  ; mbështjellës, çanta, këllëfe, 

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

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

dëgjuese dhe kufje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1401 

(220) 05/11/2019 

(731) Urim Vata Rr. “Reshit Çollaku” 

/10/1/5/, AL 

(591) E gjelbërt,bojë qielli  

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D 

L.L.C., Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate për matjen e presionit të ujit; aparate matjeje; instrumenta matjeje; 

konduktorë; fotometër uji; sonda për qëllime shkencore  

11  Aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerim, avull, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, 

ventilimi, paisje per filtrim dhe impjante uji dhe qëllime sanitare; filtër për ujë të pijshëm; 

filtra (për familje dhe qëllime industriale); paisje shtesë të sigurisë për ujë  



Buletini Zyrtar Nr. 85 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

47 

 

 
 

(210) KS/M/ 2019/1402 

(220) 05/11/2019 

(731) Gilead Sciences Ireland UC 

IDA Business and Technology Park 

Carrigtohill, Co. Cork, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D 

L.L.C., Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 
 

(540)  JYSELECA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1403 

(220) 05/11/2019 

(731) CrossFit, Inc. 1500 Green Hills Road, 

Suite 201 Scotts Valley CA 95066, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CROSSFIT 

 

 
     

 

(511) 16  Produkte nga letra dhe gjëra të shtypura, përkatësisht, komplete librash, artikuj të 

shkruar, broshurë dhe fletë pune nga fusha e fitnesit, të ushqyerit, sportit dhe ushtrimeve;  

materiale mësimore, edukative dhe trainuese në fushën e fitnesit, të ushqyerit, sportit dhe 

ushtrimeve; revista nga fusha e fitnesit, të ushqyerit, sportit dhe ushtrimeve; revista me 

përmbajtje të përgjithshme; ushtrimore; postere; ngjitëse të parakolpit të makinave  

25  Veshje, përkatësisht, bluza, këmisha, brekë, pantallona të shkurtra,  xhaketa, xhupa, 

pjesë të poshtëme të tutave, mbulesa koke, çorapë, mbathje  

28  Pajisje për ushtrime, përkatësisht, shufra për ngritjen e peshave, pesha( tega) për 

ushtrime, topa mjekësorë, litarë për ngritje -ngjitje, rrjeta për sport, shufra për ushtrime; 

mjete dhe pajisje për fitnes (palestër), përkatësisht, makina për ushtrime të kanotazhi; pesha 

(tega) për ushtrime; pajisje për gjimnastikë  

41   Shërbime të argëtimit, përkatësisht, mundësimi i qasjes përmes televizionit dhe 

internetit të numrit të pa kufizuar të serive me përmbajtje nga fusha e fitnesit (palestrës) të 

ushqyerit, sportit dhe ushtrimeve; ofrimi i të dhenave (informacioneve) përmes ueb faqeve 

nga fusha e fitnesit (palestrës), sportit dhe ushtrimeve; mundësimi i qasjes drejtpërdrejt 

(live) të publikimeve dhe revistave nga fusha e fitnesit (palestrës), të ushqyerit, sportit dhe 

ushtrimeve; shërbimet e argëtimit, përkatësisht ofrimi i shërbimeve  digjitale të muzikës 

(podcast)  nga fusha e fitnesit (palestrës), të ushqyerit, sportit dhe ushtrimeve; shërbimet 

arsimore, përkatësisht, mbajtja e ligjeratave, seminareve dhe punëtorive nga fusha e fitnesit 

(palestrës), të ushqyerit, sportit dhe ushtrimeve; shërbime të argëtimit në kuptimin e garave 

nga fusha e fitnesit (palestrës); shërbime argëtimi në formën e garave sportive; trajnim 

fitnesi -  ushtrime fitnesi  
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(210) KS/M/ 2019/1405 

(220) 06/11/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Color2Care 

 

 
     

 

(511) 3   Ngjyrë flokësh; Preparate për ngjyrosjen e flokëve; Preparate për ngjyrosje për 

qëllime kozmetike; Basma [ngjyrë kozmetike]; Henna [ngjyrë kozmetike ]; Ngjyrë për 

mjekrë ; Preparate për kujdesin e mjekrës; Kondicionues për flokë ; Krem për flokë ; 

Kremra për kujdesin e flokëve; larguesit e ngjyrave të flokëve; Preparate zbardhuese 

[dekolorante] për qëllime kozmetike; Ngurtësuesit e flokëve; Preparate për rregullimin e 

flokëve; maskara për flokë ; Vajra për kondicionimin e flokëve; Preparate për grimin e 

flokëve; Zbutësit e flokëve; Preparate për ngjyrosjen e flokëve; Kozmetikë për përdorimin 

në flokë; Ngjyrë për flokë ; Lëngje për flokë ; Maska për flokë ; Locion ngjyrosës për 

flokë; Zbardhuesit e flokëve; Preparate për zbardhjen e flokëve; Pomada për qëllime 

kozmetike; Shampo- kondicionuesit; Shpëlarsit e flokëve [ Shampo- kondicionuesit]; 

Preparate për kujdesin e flokëve, jo për qëllime mjekësore; Preparate make-up (grim); 

Komplet i sperkatësve për makeup (grim); Lecka xhel për sy për qëllime kozmetike; 

Faculeta pastruese një perdoruese me përmbajtje të komponimeve pastruese për përdorim 

në fytyrë; Preparate për kujdesin e lëkurës; Faculeta kozmetike të para lagura; Kremra 

kozmetik  dhe locione; Preparate për kujdesin e lëkurës, syve dhe thonjve; Xhel trupi; 

Neutralizues të buzëve; Sfungjerë me përmbajtës tualeti; Kremra balsam për kujdesin ndaj 

bukuris; Krem kamuflimi; Shkopinj me kapak; Preparate për heqjen e make-up (grimit); 

Make-up (grimit) për sy; Xhel për vetulla; Ngjyra për vetulla;Maskara për vetulla; 

Kozmetik për vetulla; Lapsa për vetullat; Lapsa  eyeliner (për perdorim rreth syve); 

Hijëzues i qepallave; Lapsa për sy; Krem base; Ngjyra për vetullave në formë  të lapsave 

dhe pluhurave; Kozmetikë dekorative; Eyeliner ( kozmetik për perdorim rreth syve); Pluhur 

solid për kompakte [kozmetikë]; Pluhur solid për kompakte (kozmetikë); Të kuqët e 

lëngshëm; Shkëlqyes i buzëve; Buzëkuqë; Pluhur i lirshëm i fytyrës; Blush lapsa; Shkumës 

për make-up (grim); Pluhur make-up (grim); Maskara; Mbuluesit; Vizues[kozmetik] për sy; 

Mbuluesit për linjat dhe rrudhat; Pluhur fytyre; Krem fundation( bazë); Krem kozmetike; 

Ngjyrë trupi për qëllime kozmetike; Vizues i buzëve; Të kuqët; Krem për sy; Maska për 

fytyrë; Locion për lëkurën; Deodorantët dhe kundër djersitësit; Kundër djersitësit [tualeti ]; 

Artikuj   tualeti; Kundër djersitësit për përdorim personal; Deodorantët për kujdesin e 

trupit; Spërkatësit deodorant për femëra; Sapun deodorant; Spërkatësit e trupit; Deodorantet 

me formë sfere [tualeti ]; Xhel dushi; Sapun dushi; Shkume për   përdorim në dush; Krem 

dushi; Preparate për banjo; Xhel për dush dhe për banjo; Shkumë për dush dhe për banjo; 

Preparate për dush dhe për banjë; Kripërat për banjo; Qumësht  për banjo; Perlat për banjo; 

Locion për banjo; Shkuma për banjo; Sapunët e lëngshëm për banjo; Preparate kozmetike 

për banjo ; Vaj dushi; Bomba banjo (aromatizues ngjyrues dhe fluskues në ujë); Fluska për 

banjo; Locione bukurie; Locione për mjekër; Kremra hidratues, locione dhe xhel; Locione 

për kujdesin e flokëve; Locion rroje; Locione qumështi për kujdesin e lëkurës; Locione pas 

rrezitjes; Faculeta të lagëta më pëmbajtje të locioneve kozmetike; Krem fytyre për përdorim 

kozmetik; Sapunë fytyre; Locione kozmetike për fytyrë; Larësit e fytyrës [kozmetike]; 
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Maskë fytyre; Mbuluesit për fytyrë; Pastrues exfoliating për fytyrë; Sapunë të lëngshëm për 

duar dhe fytyrë; Vajrat e fytyrës; Tonerët e fytyrës [kozmetike]; Maska pastrimi e fytyrës; 

Ngjyrë për fytyrë; Serum i fytyrës për përdorim kozmetik; Locione për kujdesin e fytyrës 

dhe trupit; Maska për fytyrë dhe trup; Krem për fytyrë dhe trup; Maska bukurie; Maska 

hidratuese; Pako maskash për forcimin e poreve si përdorues kozmetikë; Kremra balsami 

për njolla; Krem për duar; Krem rroje; Krem pas rrezitjes nga dielli; Preparate pastrimi dhe 

aromatizuese; Jastëk kozmetik me përmbajtje pastrimi me përmbajtje kozmetike; Jastëk 

kozmetik me përmbajtje pastrimi me përmbajtje të preparateve të tualetit; Kuti me faculeta 

për pastrim [jo të mjeksore, për përdorim te personi]; Lecka për pastrimin e higjenës 

femërore; Agjentë pastrimi për duar; Pastrues puçrrash, kozmetikë; Pastrues intim për 

qëllime të higjiene personale, jo mjeksor; Vaj pastrimi; Xhel pastrimi; Shkumë pastrimi; 

Maska pastrimi; Kremra pastrimi; Mus pastrimi; Balsamit pastrimi; Qumështit pastrimi   

për kujdesin e lëkurës; Locione pastrimi; Produkte pastrimi për sy; Qumështit pastrimi për 

qëllime tualeti; Pastrues të lëkurës [jo mjeksor]; Krem për pastrimin e lëkurës [jo mjeksor]  

35  Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Asistencë biznesi, menaxhimi dhe 

shërbimet administrative; Reklamim i jashtëm; Reklamim banderole; Reklamime online; 

Postim i afisheve; Reklamim; Shërbimet e reklamimit të ofruara përmes internetit; 

Promovimi i biznesit në form të kompjuterizuar; Analiza e biznesit, kërkime dhe shërbimet 

e informacionit; Lëshimi i kartave të konsumatorit, për të tjerët, për identifikim për qëllime 

të blerjes; E-tregtia, përkatësisht aranzhimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, për 

kupona  e dhurues, për aq sa janë të përfshirë në klasën 35; Tërheqja e konsumatorëve dhe 

kujdesit ndaj konsumatorëve me anë të reklamimeve të postës elektronike mail (emailave); 

Shërbimet e agjencisë së reklamimit; Reklamimi me ane të   porosis së postës elektronike 

mail; Azhurnimi i materialit reklamues; Publikimi i teksteve të publicitetare; Reklama 

online në rrjete kompjuterike;Reklama on-line në rrjete kompjuterike; Aranzhimi dhe 

zhvillimi i ngjarjeve reklamuese; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamimi; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese në internet; Aranzhimi i abonimeve në 

gazeta për të tjerët; Shpërndarja e mostrave; Reklamimi i drejtpërdrejtë në postën 

elektronike mail; Shpërndarja e çështjes së reklamimit; Përgatitja e kolonave të publicitetit; 

Publikimi i lëndës të shtypura, përfshirë në formë elektronike, për qëllime reklamimi; 

Publikimi i katalogëve të porosive me anë të postës elektronike mail; Promovim  e shitjeve; 

Kërkime për konsumator dhe promovimi i besnikërisë për konsumatoret përmes reklamimit 

në postën elektronike mail; Shërbimet e marketingut; Aktivitetet e qendrës së thirrjeve, 

gjegjësisht vendosja e porosive në qendrat e thirrjeve; Veprime i bizneseve [për të tjerët]; 

Hartimi i vlersimeve për reklamim; Prezantimi i mallrave në media e komunikimit, për 

qëllime të shitjes me pakicë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e 

flokëve, në lidhje me  produkte për kujdesin e bukurisë dhe të trupit, preparateve për  

kujdesin e flokëve dhe preparateve për ngjyrosjen e flokëve, kozmetikës, kremrave; Shitja 

me shumicë, interlineare, porosi me anë të postës elektronike mail, porosia katalogjeve me 

anë të postës elektronike mail, shërbimet e shitjes me pakic online, përfshirë përmes 

Internetit dhe përmes programeve teleshoping, në fushen e barnatoreve, mallrave të 

kozmetikes dhe mallrave shtëpiake, mallrave të sektorit shëndetësor, veshjeve, mbathjeve 

dhe mallra tekstili  
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(210) KS/M/ 2019/1406 

(220) 06/11/2019 

(731) elexon GmbH Talbotstr. 25 

52068 Aachen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  elexon 

 

 
     

 

(511) 4  Energji elektrike  

9  Aparate dhe instrumente për përçuarje, kalim, konvertim, ruajtje, rregullim dhe 

kontrollimin e elektricitetit;stacionet mbushëse dhe mbushësit për automjetet 

elektrike;mbushës për bateri për automjete elektrike;Pajisjet elektronike të kontrollit për 

menaxhimin e energjisë;aparate për procesimin e të dhënave dhe kompjuter për lidhjen e 

automjeteve elektrike në sistemin energjik të shtëpisë, parkingjeve shum-katëshe, pikave të 

karburantit, dritave të rrugës apo metrit të parkingut;Softuer dhe aplikacion për 

menaxhimin e energjisë dhe karikimin e mjeteve infrastrukturore për automjetete elektrike  

12  Automjete elektrike  

35  Këshilla menaxhimi dhe këshilla organizimi si dhe ofrimin e informatave për 

zhvillimin, operimin dhe shitjen e stacioneve të paraqitjes elektrike dhe modele biznesi për 

lëvizshmërinë elektrike dhe karikimin e mjeteve infrastrukturore;menaxhim organizativ i 

një flote automjetesh mbi bazë të përbashkët;Përgaditjen e llogarive dhe prokurimin e 

kontratave me furnizuesit e energjisë elektrike  

37  Rimbushjen e baterive;mbushjen e automjeteve elektrike;mirëmbajtjen dhe riparimin e 

automjeteve elektrike dhe shërbimet këshilluese në lidhje me to;Instalimin, mirëmbajtjen 

dhe riparimin e pajisjeve dhe instalimin për përçuarje, kalim, konvertim, ruajtje, rregullim 

dhe kontrollimin e elektricitetit;Shërbimet për stacionet mbushjes elektrike, kryesisht, 

larjen, pastrimin, mirëmbarjtjen dhe riparimin e autmojeteve elektrike;Informata në lidhje 

me operimin e stacioneve elektrike të rimbushjes [rimbushja e automjeteve me energji 

elektrike]  

38  Ofrimin e një platforme interneti në lidhje me automjetet elektrike dhe tarifimin e 

zgjedhjes infrastrukturore për automjetet elektrike si dhe operimin e stacioneve të mbushjes 

për automjetet elektrike  

39  Furnizimin me energji për automjetet elektrike;Dhënien me qira të automjeteve 

elektrike, akumulatorë dhe bateri;Pajsijen e konsumatorëve duke i ofruar energji elektrike, 

në vecanti për mbushjen e motorëve të automjeteve që operojnë elektrikisht  

42  Dizajnimin, zhvillimin dhe mbështetjen e softuerit dhe aplikacioneve nga lëmia e 

menaxhimit të energjisë dhe karikimin e mjeteve infrastrukturore për automjetet 

elektrike;Këshilla teknike dhe informata në lidhje me automjetete elektrike dhe karikimin e 

mjeteve infrastrukturore për automjetet elektrike;Këshillimin teknuk dhe projektimin e 

projekt planeve në lidhje me zhvillimin e faqeve, planifikimin, konstruktimin dhe ngritjen e 

stacioneve të paraqitjeve elektrike dhe stacioneve mbushëse si dhe infrastrukurat në lidhje 

me to;Shërbimet matëse për energji elektrike;shërbimet dhe hulumtimet shkencore dhe 

teknologjike në lëminë e menaxhimit të energjisë dhe karikimin e mjeteve infrastrukturore 

për automjetet elektrike;Ofrimin e informatave në lidhje me zhvillimin e stacioneve të 

mbushjes elektrike  
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(210) KS/M/ 2019/1407 

(220) 06/11/2019 

(731) RESTAURANT “BELLE VUE” 

SH.P.K. Rr. Shefqet Shkupi 10000 Prishtinë 

, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  Restaurant Belle Vue 

 

 
     

 

(511) 41  Ofrim i shërbimeve te aktivitete argëtuese dhe kulturore; planifikim dhe 

organizimi i ahengjeve, mbrëmjeve muzikore [zbavitje]; organizimi mbrëmjeve dhe 

aktiviteteve për qëllim rekreacioni; organizim i konferencave dhe seminareve  

43  Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; rezervime; akomodim i përkohshme; 

shërbime të restoranteve; shërbime hotelerie; shërbime të përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; 

shërbime për bare; shërbime kafeterije; shërbime të bareve-banaket me ushqim (meze) e 

pije; shërbime të ushqimit të shpejtë; shërbime të ushqimit me porosi; dekorime te 

ushqimeve; dekorime te ëmbëlsirave; sherbime të kafeve; dekorime të ushqimit; shërbime 

kuzhinieri personal; sigurimi i informacionit në lidhje me ushqimin, pijet, restorantet, 

kafetë, kafeteritë, baret-banaket me ushqim (meze) e pije dhe shërbimet e ushqimeve tjera; 

shërbime te recepsioneve të përkohshme; dhënie me qere e sallave te takimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1408 

(220) 06/11/2019 

(731) RESTAURANT “BELLE VUE” 

SH.P.K. Rr. Shefqet Shkupi 10000 Prishtinë 

, KS 

(591) E zezë dhe ngjyrë ari 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Ofrim i shërbimeve te aktivitete argëtuese dhe kulturore; planifikim dhe 

organizimi i ahengjeve, mbrëmjeve muzikore [zbavitje]; organizimi i mbrëmjeve dhe 

aktiviteteve për qëllim rekreacioni; organizim i konferencave dhe seminareve  

43  Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; rezervime; akomodim i përkohshme; 

shërbime të restoranteve; shërbime hotelerie; shërbime të përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; 
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shërbime për bare; shërbime kafeterije; shërbime të bareve-banaket me ushqim (meze) e 

pije; shërbime të ushqimit të shpejtë; shërbime të ushqimit me porosi; dekorime te 

ushqimeve; dekorime te ëmbëlsirave; sherbime të kafeve; dekorime të ushqimit; shërbime 

kuzhinieri personal; sigurimi i informacionit në lidhje me ushqimin, pijet, restorantet, 

kafetë, kafeteritë, baret-banaket me ushqim (meze) e pije dhe shërbimet e ushqimeve tjera; 

shërbime te recepsioneve të përkohshme; dhënie me qere e sallave te takimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1409 

(220) 06/11/2019 

(526) Arditi Group 

(731) ARDITI GROUP SH.P.K. 

Emshir, Fatime Hetemi, p.n, 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  Arditi Group 

 

 
     

 

(511) 17  Gomë (kauçuk), gutta-percha (polimer natyror), kauçuk, asbet, mikë (mineral 

natyror) dhe produktet e përfituara nga këto material të cilat nuk janë të përfshirë në klasat 

e tjera, lendet plastike ne formë te shtrydhur që përdoret për prodhim, paketim, izolim i 

materialeve, tubat fleksibile, jo nga metalet; materialet për ambalazhim; gypa plastike; 

pëlhura tekstil me fije qelqi për izolim;  materiale filtrimi të shkumave gjysmë të 

përpunuara të plastikës; shkumë mbështetëse për dysheme; materiale izoluese; fibra 

plastike; materiale tjera plastike për ndërtimtari qe nuk janë të përfshira në klasat tjera  

19  Materiale ndërtimore (jo metalike); tubat  e ngurta jo metalikë për ndërtim; asfalt, 

katran dhe bitum; ndërtime të transportueshme jo metalike; monumente jo metalike; 

gëlqere; gips, llaç për ndërtim, materiale ndërtimi, jo prej metali; materiale përforcuese, jo 

prej metali, për ndërtim; masë mbushëse riparuese me bazë gipsi; shtresa asfalti; shtrese 

bitumi për ndërtime; veshje bituminoze për çati; materiale ndërtimi, jo metalike; panele 

ndërtimi, jo metalike; ndërtesa, jo prej metali; tavana jo nga metali; cement; pllaka 

çimentoje; boshte oxhaku, jo prej metali; materiale për shtrimin dhe veshjen e rrugëve; 

beton; elemente betoni për ndërtim; kanalet (tubacion), jo prej metali, për instalimet e 

ventilimit dhe ajrit të kondicionuar; material për tulla; pllaka dyshemeje, jo prej metali; 

strukturë, jo prej metali, për ndërtim; shtrese montimi (brazde) prej druri; gur gëlqeror për 

ndërtim; mozaik për ndërtim; dërrasat e dyshemesë me parket; dysheme me parket; material 

për shtrim rruge; panele (blloqe) shtrimi jo metalike; shtylla për ndërtim  jo metalike; suva 

(llaç); prerje plastike për qoshe; platforma, te para përgatitura, jo metalike; materiale 

përforcuese, jo metalike, për ndërtim; ulluqet e çatisë, jo prej metali; mbulesa çati, jo prej 

metali; çati; gur ranor për ndërtim; panele betoni; shkalle, jo metalike; ulluqe rruge, jo prej 

metali; pllaka, jo prej metali, për ndërtim; veshje muri, jo prej metali, për ndërtim; pllaka 

muri, jo prej metali; shtrimi i drurit; panele druri; pllaka druri për ndërtim; vepra arti prej 

guri, betoni ose mermeri  

37  Ndërtime të objekteve; riparime; shërbime të instalimit; asfaltim; izolim ndërtimi; 

mbikëqyrje e ndërtimeve; ndërtim i objekteve banimi apo për qëllime tjera afariste; 
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shërbime zdrukthëtarie; pastrim i objekteve; dhënie me qira e pajisjeve ndërtimore; 

shërbime ndërtimi; informacione lidhur me ndërtimet; këshilla ne ndërtimtari; rrenim i 

objekteve; shpim i mureve; instalimi dhe riparimi i pajisjes elektrike; instalimi dhe riparimi 

i ashensorëve; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ngrohjes dhe ajrit te kondicionuar; 

ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve; suvatim; pajisje hidraulike; shërbime te rinovimit 

te ndërtesave; shtrimi rrugëve; shërbime te riparimit te çative  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1410 

(220) 06/11/2019 

(731) ARDITI GROUP SH.P.K. 

Emshir, Fatime Hetemi, p.n,  

10000 Prishtinë, KS 

(591) E gjelbër e hapur dhe e gjelbër e 

mbyllur  

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 17  Gomë (kauçuk), gutta-percha (polimer natyror), kauçuk, asbet, mikë (mineral 

natyror) dhe produktet e përfituara nga këto material të cilat nuk janë të përfshirë në klasat 

e tjera, lendet plastike ne formë te shtrydhur që përdoret për prodhim, paketim, izolim i 

materialeve, tubat fleksibile, jo nga metalet; materialet për ambalazhim; gypa plastike; 

pëlhura tekstil me fije qelqi për izolim;  materiale filtrimi të shkumave gjysmë të 

përpunuara të plastikës; shkumë mbështetëse për dysheme; materiale izoluese; fibra 

plastike; materiale tjera plastike për ndërtimtari qe nuk janë të përfshira në klasat tjera  

19  Materiale ndërtimore (jo metalike); tubat  e ngurta jo metalikë për ndërtim; asfalt, 

katran dhe bitum; ndërtime të transportueshme jo metalike; monumente jo metalike; 

gëlqere; gips, llaç për ndërtim, materiale ndërtimi, jo prej metali; materiale përforcuese, jo 

prej metali, për ndërtim; masë mbushëse riparuese me bazë gipsi; shtresa asfalti; shtrese 

bitumi për ndërtime; veshje bituminoze për çati; materiale ndërtimi, jo metalike; panele 

ndërtimi, jo metalike; ndërtesa, jo prej metali; tavana jo nga metali; cement; pllaka 

çimentoje; boshte oxhaku, jo prej metali; materiale për shtrimin dhe veshjen e rrugëve; 

beton; elemente betoni për ndërtim; kanalet (tubacion), jo prej metali, për instalimet e 

ventilimit dhe ajrit të kondicionuar; material për tulla; pllaka dyshemeje, jo prej metali; 

strukturë, jo prej metali, për ndërtim; shtrese montimi (brazde) prej druri; gur gëlqeror për 

ndërtim; mozaik për ndërtim; dërrasat e dyshemesë me parket; dysheme me parket; material 

për shtrim rruge; panele (blloqe) shtrimi jo metalike; shtylla për ndërtim  jo metalike; suva 

(llaç); prerje plastike për qoshe; platforma, te para përgatitura, jo metalike; materiale 

përforcuese, jo metalike, për ndërtim; ulluqet e çatisë, jo prej metali; mbulesa çati, jo prej 

metali; çati; gur ranor për ndërtim; panele betoni; shkalle, jo metalike; ulluqe rruge, jo prej 

metali; pllaka, jo prej metali, për ndërtim; veshje muri, jo prej metali, për ndërtim; pllaka 
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muri, jo prej metali; shtrimi i drurit; panele druri; pllaka druri për ndërtim; vepra arti prej 

guri, betoni ose mermeri  

37  Ndërtime të objekteve; riparime; shërbime të instalimit; asfaltim; izolim ndërtimi; 

mbikëqyrje e ndërtimeve; ndërtim i objekteve banimi apo për qëllime tjera afariste; 

shërbime zdrukthëtarie; pastrim i objekteve; dhënie me qira e pajisjeve ndërtimore; 

shërbime ndërtimi; informacione lidhur me ndërtimet; këshilla ne ndërtimtari; rrenim i 

objekteve; shpim i mureve; instalimi dhe riparimi i pajisjes elektrike; instalimi dhe riparimi 

i ashensorëve; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ngrohjes dhe ajrit te kondicionuar; 

ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve; suvatim; pajisje hidraulike; shërbime te rinovimit 

te ndërtesave; shtrimi rrugëve; shërbime te riparimit te çative  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1411 

(220) 07/11/2019 

(731) Shoqata e Kontabilistëve të 

Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës 

Rr. Sylejman Vokshi, Nr.50, 10 000, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Afërdita Gashi Rr. Naser Hajrizi, 

Nr.22, 10 000, Prishtinë 
 

(540)  SCAAK 

 

 
     

 

(511) 41   Ofrimi i trajnimeve (Kontabilitet dhe Auditim)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1412 

(220) 07/11/2019 

(731) Shoqata e Kontabilistëve të 

Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës 

Rr. Sylejman Vokshi, Nr.50, 10 000, 

Prishtinë, KS 

(591) E kuqe dhe e zezë 

(740)  Afërdita Gashi Rr. Naser Hajrizi, 

Nr.22, 10 000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Ofrimi i trajnimeve (Kontabilitet dhe Auditim)  
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(210) KS/M/ 2019/1413 

(220) 07/11/2019 

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D 

L.L.C., Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 
 

(540)  EliteSyn 

 

 
     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrëra industriale dhe vajra motorike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1414 

(220) 07/11/2019 

(731) AR KAĞIT SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ Akşemsettin Mah. 

Fatih Bulvarı, No: 539, Sultanbeyli  

İSTANBUL, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapun; parfumeri; kozmetikë; aroma; deodorant për përdorim personal dhe për 

kafshë; preparate zbardhuese dhe të pastrimit; detergjent të ndryshëm nga përdorimi në 

operacionet prodhuese dhe qëllimet mjekësore; zbardhues lavanderie; zbutës të pëlhurave 

për përdorim lavanderi; heqës i njollave; detergjentë për larjen e enëve; preparate të 

kujdesit dentar; pastë dhëmbësh, lustrime protezash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, 

gargarë (pastrim i gojës), jo për qëllime mjekësore; preparate gërryese; leckë zmerile; letër 

zmerile; gur shtufi; pasta gërryes; preparate lustrimi për lëkurë, vinil (vinyl), metal dhe dru; 

lustrime dhe kremra për lëkurë, vinil (vinyl) dhe dru; dyll për lustrim  

16  Blloqe dhe lloje të shtypjes (printimit); material për libëlidhje; materiale plastike për 

qëllime paketimi dhe mbështjellje; letër dhe kartuq për qëllime paketimi dhe mbështjelljeje; 

kuti kartuqi; peshqir letre; letë higjienike; peceta letre; publikime të shtypura; lëndë të 

shtypura; libra; revista; gazeta; librat e faturave; shënime të shtypura të dërgesave; kuponat 

e shtypura, kalendarët; postera; fotografitë; piktura; ngjitëse; pulla postare; rekuizita të 

zyrave; artikuj shkrimi; artikuj shkrimi të zyrës; instrumente shkrimi dhe vizatimi; 

materiale të artistëve; produkte letre për qëllime shkrimi; ngjitëse për qëllime shkrimi; 

stilolapsa; lapsa; gomë fshirëse; shirita ngjitës për qëllime shkrimi; letër shkrimi; letër 

kopjimi; rrotull letre për regjistrat e parave të gatshme; materialet për vizatim; dërrasë e 

zezë (chalkboards); lapsa pikture; bojëra uji (piktura)  
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(210) KS/M/ 2019/1416 

(220) 07/11/2019 

(731) UAB „ME investicija“ 

Račių g. 1, LT-03154 Vilnius, LT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  GIRTEKA 

 

 
     

 

(511) 39  Transport; paketim dhe magazinim I mallrave; aranzhime udhtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1417 

(220) 07/11/2019 

(731) DAMERIK, S.L. ONYAR 75-81, P.I. 

POLINGESA 17457 RIUDELLOTS DE LA 

SELVA, ES 

(591) E verdhë, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 28  Lojra, lodra dhe gjëra për të luajtur; artikuj sportiv dhe gjimnastikor; dekorime 

për pemën e krishtlindjes  

35  Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë në shitore, dhe nëpërmjet rrjetit të 

telekomunikimeve të zyrave, produkteve të printuara, veshjeve për fëmijë, lojrave, lodrave 

dhe produkteve për kujdes të fëmijve; shërbime këshilluese dhe konsulta komerciale lidhur 

me franshizës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1418 

(220) 08/11/2019 

(731) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Strzeszyńska 73A, 60-479 POZNAŃ, PL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Aksesorë për veshje: bizhuteri, rrathë dore, unaza për çelësa, karficë zbukurimi si 

bizhuteri, vathë me shpuese, stoli, kapëse për kravatë, mansheta (pulla dekorative), zinxhirë 

ore; Bizhuteri; Bizhuteri cloisonné ( elemente dekorative); Rrathë dore; Unaza për çelësa; 

Gjerdan; Zinxhir; Unaza për çelësa [stoli të imta  ose medalion]; Karficë zbukuruese; Orë; 
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Vathë me shpuese; Unazë; Kapëse për kravatë; Mansheta (pulla dekorative); Rrip ore; Orët 

me alarm; Bizhuteri për kokë; Bizhuteri paste  

25  Rroba; Të brendshme; këpucë; Kapela; Rripa të pantallonave           

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1420 

(220) 08/11/2019 

(731) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Strzeszyńska 73A, 60-479 POZNAŃ, PL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Takëm; Lugë, tavolinë pirunëjsh dhe tavolinë thikash për fëmijë  

10  Shishe për bebe; Unaza për dhëmbë; Bebiron për bebe; Bebiron me shishe  ushqimore; 

Gomë masazhe për bebe; Kapak i babironave për shishet ushqimore  të bebeve  

21  Vaskë për larjen e bebeve;Enë dhome;Ngrohëse e shishes ushqimore, jo elektrike;Gotë 

e madhe;Kupa trajnimi për bebe dhe fëmijë;Pjata  

24  Çarçafë shtrati; Çarçafë pastrimi; Batanije; Peshqir tekstili; Mbuloja shtrati; Mblesa 

krevati; Mbulesa jastëkësh; Mbulesa dyshekësh; Çarçaf; Çantë gjumi për bebe; Batanije për 

bebe; Peshqir për bebe; Përparëse; Diaper për nddrimin e veshjeve për beba  

25  Veshje; Të brendshme; Këpucë; Kapela; Veshje, Të brendshme, Këpucë dhe kapela 

koke për bebe; Veshje waddling(mbeshtjellës); Përparëse, jo prej letre  

28  Lodra; Lojëra për fëmijë; Rraketake; Paisje për qendrimin e bebeve    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1421 

(220) 08/11/2019 

(731) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Strzeszyńska 73A, 60-479 POZNAŃ, PL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Aksesorë për veshje: bizhuteri, rrathë dore, unaza për çelësa, karficë zbukurimi si 

bizhuteri, vathë me shpuese, stoli, kapëse për kravatë, mansheta (pulla dekorative), zinxhirë 
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ore; Bizhuteri; Bizhuteri cloisonné ( elemente dekorative); Rrathë dore; Unaza për çelësa; 

Gjerdan; Zinxhir; Unaza për çelësa [stoli të imta  ose medalion]; Karficë zbukuruese; Orë; 

Vathë me shpuese; Unazë; Kapëse për kravatë; Mansheta (pulla dekorative); Rrip ore; Orët 

me alarm; Bizhuteri për kokë; Bizhuteri paste  

25  Rroba; Të brendshme; këpucë; Kapela; Rripa të pantallonave           

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1422 

(220) 08/11/2019 

(300) Z.499544  09/05/2019  PL 

(731) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Strzeszyńska 73A, 60-479 POZNAŃ, PL 

(591) E zezë, e kaltër, hiri      

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Bateri; Bateri rimbushëse; Adapter(redukues) për bateri; celulë  rimbushëse; 

Adapter(redukues) i pllakave kompjuterike; Adapter(redukues)  elektrikë; Bateri për 

automjete; Akumulatora elektrik; Antena; Kamera; Aparate për leximin e kartelave; 

Aparate për video playback (riprodhimi i tingujve të regjistruar më parë ose imazhe ); 

Kamerat kinematografike; Lexues I kartelave; Shtypës për kompjuter; Softuer edukativ; 

Programet kompjuterike edukative për fëmijë; Qip me memorie elektronike me qark të 

integruar; Ekranet elektronikë sensitive me prekje; Swich(transferues) elktronikë sensitiv 

me prekje; Aparatet navigimi (Elektronike -); Priza dhe kontaktorë elektrik; Kablla 

elektrike për lidhjen e paisjeve ne mes veti; Këllëf spektakli; Këllëf për syze dielli; Këllëf 

për CD dhe DVD; Etiketa elektronike për mallrat; Filtera optic; Llambat fotografike blic; 

Çanta për laptop; Çanta për notpad elektronik; Kablla elektrike; Kablla elektronike; Kablla 

jumper; Kablla jumper për bateri; Kartelat e koduara; Kartela magnetike të koduara; 

Kartela mikroprocesore; Kartel memorie flash; Kartel memorie; Kartela telefonave; 

Tastierë; Kartat telefonike të koduara; Pajisjet mobile për radio transmetimet; Altoparlantët; 

Altoparlantë kompjuterikë; Altoparlantë automjetesh; Shtupa, priza dhe kontaktorë të tjerë 

[kontaktorë elektrike];Çanta për aparate fotografike; Çanta të përshtatura për telefonat 

mobil; Lojëra kompjuterike (softuer); Video lojëra  [lojëra kompjuterike] në formën e 

programeve kompjuterike të regjistruara në bartësin e të dhënave; Kartela  identiteti, 

magnetike; Interface për kompjuterë; Kabllo kompjuteri; audiobook(audio kaseta); 

Karikues për bateritë elektrike; Karikues për bateri; Njehsor; Mikrofona; 

Mikrokompjuterët; Kompjutera personalë; Mikroskopë; Modem për kompjuter; Monitor; 

Monitor për kompjuter; Maus (mi) për kompjuter; Aksesorët kompjuterik të fiksimit; 

Softuer kompjuterik; Lexuesit adio; Stereo; Video lexuesit; Komanduesit në distancë për 

pajisjet elektronike; Jastek për maus(mi); Palma mbështetëse për përdorim në kompjuterë; 

Mbajtëse për televizione; Kontejnerët e përshtatur për ta ruajtur diskun permes programeve 

kompjuterike; Kontejnerët e përshtatur për ta ruajtur kompakt diskun; Mbeshtjellëse 

llaptopi; Kabulla vazhduese; Pajisjet portative të telekomunikacionit; Pajisjet treguese të 
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temperaturës; Aparatet për matjen e distancës; Komplet i audiove për makina; Kufje; 

Telefonat të mençur; Pajisje audio; Mbajtëse për altoparlantët; Mbajtëse për paisjet 

kompjuterike; Telefonat mobil (cellular); Montuese muri për monitorët e televizionit; 

Mbajtës për telefona mobil (cellular); Mbajtës për telefona mobil (cellular) për perdorim në 

makina; Aparatet e regjistrimit; Aparatura për regjistrimin e filmave; Aparatura për 

regjistrimin e imazheve; Pajisjet për mësimdhënie; Aparatet dhe instrumente optike; 

Aparatet fotografike dhe instrumente; Peshore; Peshore kuzhine; Peshore e banjos; 

Detektorë kabllor; ndërprerës qarku; Përforcues; Kufje për telefona mobil (cellular)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1423 

(220) 08/11/2019 

(300) Z.499543  09/05/2019  PL 

(731) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Strzeszyńska 73A, 60-479 POZNAŃ, PL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Aksesorë për veshje: bizhuteri, rrathë dore, unaza për çelësa, karficë zbukurimi si 

bizhuteri, vathë me shpuese, stoli, kapëse për kravatë, mansheta (pulla dekorative), zinxhirë 

ore; Bizhuteri; Bizhuteri cloisonné ( elemente dekorative); Rrathë dore; Unaza për çelësa; 

Gjerdan; Zinxhir; Unaza për çelësa [stoli të imta  ose medalion]; Karficë zbukuruese; Orë; 

Vathë me shpuese; Unazë; Kapëse për kravatë; Mansheta (pulla dekorative); Rrip ore; Orët 

me alarm; Bizhuteri për kokë; Bizhuteri paste  

25  Rroba; Të brendshme; këpucë; Kapela; Rripa të pantallonave           

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1426 

(220) 08/11/2019 

(731) MAKPROGRESS DOO 

Ul. Ilindenska bb. 2310 Vinica, MK 

(591) E bardh, e kuqe, e kaltër e lehtë dhe e 

mbyllët, kafe, e verdhë, ari, gjelbër, vjollcë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Brumëra dhe ëmbëlsira, petë (shtresa) te buta për ëmbëlsira, biskota  

35  Reklamim, shërbime për eksport-import, si dhe shërbime të shitjes me shumicë  

dhe pakicë me brumëra dhe ëmbëlsira; petë (shtresa) të buta për torte, biskota  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1427 

(220) 08/11/2019 

(731) MAKPROGRESS DOO 

Ul. Ilindenska bb. 2310 Vinica, MK 

(591) E bardh, e kuqe, kafe e lehtë dhe e 

mbyllët,  e verdhë, ari, gjelbër 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Brumëra dhe ëmbëlsira, petë (shtresa) te buta për ëmbëlsira, biskota  

35  Reklamim, shërbime për eksport-import, si dhe shërbime të shitjes me shumicë  

dhe pakicë me brumëra dhe ëmbëlsira; petë (shtresa) të buta për torte, biskota  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1428 

(220) 08/11/2019 

(731) CHANEL 135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Ora; rripa për ora;pjesët lëvizëse të orës;kronometrat;numrat [prodhimi i 

orës];zinxhirët e orës, xhamat e orës;mbajtëse dhe kuti për ora;metale të çmuara të 

papërpunuara ose gjysëm të përpunuara;mbajtëse dhe kuti për stoli;pjesë të stolive;produkte 

të stolive;rrathë;stoli dekorative;zinxhirë;stoli dekorative [stoli], stoli 

cloisonné;vathë;stolitë për kapela [stoli];kunja [stoli];medalje;qafore;unaza;kunjat e 
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kravatës;kunjat zbukuruese;diamant;kuti nga metalet e çmuara;kuti stolish;unaza për 

çelesa;orë alarmi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1429 

(220) 08/11/2019 

(731) Mylan Inc. 1000 Mylan Boulevard 

Canonsburg, PA 15317, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  VIATRIS 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare, 

gastrointestinale, neurologjike, respiratore, psikiatrike, alergjike, dermatologjike, 

pulmonare, metabolike, muskulore, mosfunksionim erektil, për gjendjet infektive dhe 

inflamatore, kancer, diabet, sklerozë të shumëfishtë; kontraceptivë oral dhe transdermal”  

10  “Injektues të lëngshëm medicinal”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1430 

(220) 08/11/2019 

(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)  IPHONE 

 

 
     

 

(511) 35  “Shërbime të konsulencës për biznes; shërbime të asgjencive të reklamimit; 

shërbime të reklamimit, marketingut dhe promovimit; konsulencë mbi reklamimin dhe 

marketingun; promovimi i mallrave dhe shërbimeve për tjerët; ndërmarrje të hulumtimit të 

tregut; analiza për qëllime reklamimi dhe hulumtimi të tregut; dizajnim, krijim, përgatitje, 

prodhim, dhe shpërndarje të reklamave dhe materialeve reklamuese për tjerët; shërbime të 

planifikimit të mediave; administrim të programeve të lojalitetit të konsumatorëve; 

aranzhime dhe organizime të programeve stimuluese shpërblyese për qëllim të promovimit 

të shitjes së mallrave dhe shërbimeve; menaxhim të dosjeve dhe databazave të 

kompjuterizuara; shërbime të përpunimit të të dhënave; krijime të indekseve të informatave, 

faqeve dhe burimeve tjera që janë në dispozicion në rrjete kompjuterike globale dhe rrjete 

tjera elektronike dhe të komunikimit për tjerët; ofrime, kërkime, shfletime dhe nxjerrje të 

informata, faqeve, dhe burimeve tjera që janë në dispozicion në rrjete kompjuterike globale 

dhe rrjete tjera elektronike dhe të komunikimit për tjerët; organizime të përmbajtjes së 

informatave të ofruara përmes një rrjeti kompjuterik global dhe rrjeteve tjera elektronike 

dhe të komunikimit sipas preferencave të përdoruesve; ofrime të informatave të biznesit, të 

konsumatorëve dhe tregtare përmes rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve globale të 

komunikimit; shërbime të biznesit, gjegjësisht ofrime të databazave kompjuterike lidhur me 

blerjen dhe shitjen e një vargut të gjerë të produkteve dhe shërbimeve për tjerët; shërbime 
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të shitoreve me pakicë dhe shitoreve online me pakicë; shëbrime të shitoreve me pakicë që 

ofrohen përmes internetit dhe kompjuterit; rrjete elektronike dhe të komunikimit; shërbime 

të shitoreve të shitjes me pakicë që përmbajnë kompjuterë, produkte eletronike dhe të 

argëtimit, aparate të telekomunikimit, telefona mobil, pajisje elektronike dixhitale mobile 

që mbahen në dorë, dhe produkte tjera elektronike për konsumatorë, softuer kompjuterik, 

dhe aksesorë, pajisje periferike, dhe kuti për bartjen e produkteve të tilla, të ofruara përmes 

internetit dhe rrjeteve tjera kompjuterike, eletronike dhe të komunikimit; demonstrime të 

produkteve që ofrohen brenda shitores dhe përmes rrjeteve globale të komunikimit dhe 

rrjeteve tjera elektronike dhe të komunikimit; shërbime të abonimit, gjegjësisht ofrime të 

abonimeve për teskte, të dhëna, imazhe, materiale audio, materiale video dhe përmbajtjes 

multimediale, që ofrohen përmes internetit dhe rrjeteve tjera elektronike dhe të 

komunikimit; aranzhime dhe mbajtje të konferencave, shfaqjeve, ekspozitave komerciale, 

tregtare dhe të biznesit”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1433 

(220) 11/11/2019 

(731) Kabushiki Kaisha Kansai Super 

Studio  4-1-1,  Taishido, Setagaya-ku Tokyo 

, JP 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KANSAI YAMAMOTO 

 

 
     

 

(511) 25   Veshje; Mbathje [përveç mbathjeve speciale për sport]; Llastik për  çorapa; Shirit 

llastiku për kapje të çorapave; Shirit llastiku [shtërngues]; Shirit i gjerë  beli; Rripa për 

veshje; Kostume maskarade; Rroba për sport; Mbathje speciale për sportë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1434 

(220) 12/11/2019 

(731) ISUF CACAJ B.I-GOGAJ AG 

RR.LUAN HARADINAJ NR.23 DEÇAN , 

KS 

(526) SCHWENK 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  MILOT MALAJ RR.METO 

BAJRAKTARI-PRISHTINË 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Ndërtime (jo-metalike);jo-metalike tuba të ngurtë për ndërtimin; asfalt, katran dhe 
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bitum; jo-metalike ndërsa të transportushme; monumentet, jo prej metali garitari, argjile e 

bardhë dhe zëvendësuesit për të gjitha këto materiale, ose prej plastike  

21  Shtëpiake ose enë kuzhine dhe enë (jo prej metali të çmuar ose me to të veshura); 

kombinezon dhe sponges; brushat (përvec paint brushes);materialet furcë-marrjes; artikuj 

për qëllime pastrimi; qelqi papunuara apo gjysmë të punuara ndryshe (përveq qelqit të 

përdorur në ndërtimin); qelqe, porcelani dhe enë prej argjile nuk janë përfshirë në klasat e 

tjera  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1435 

(220) 12/11/2019 

(731) ISUF CACAJ  B.I-GOGAJ AG 

RR.LUAN HARADINAJ NR.23 DEÇAN , 

KS 

(526) SCHWENK 

(591) E kaltër, e bardhë 

(740)  MILOT MALAJ RR.METO 

BAJRAKTARI-PRISHTINË 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 19  Ndërtime (jo-metalike); jo-metalike tuba të ngurtë për ndërtimin; asfalt, katran 

dhe bitum; jo-metalike ndërtesa të transportushme; monumentet, jo prej metali garitari, 

argjile e bardhë dhe zëvendësuesit për të gjitha këto  materiale, ose prej plastike  

21  Shtëpiake ose enë kuzhine dhe enë (jo prej metali të çmuar ose me to të veshura); 

kombinezon dhe sponges; brushat(përvec paint brushes); materialet furcë-marrjes; artikuj 

për qëllime pastrimi; qelqi papunuara apo gjysmë të punuara ndryshe ( përveq qelqit të 

përdorura në ndërtimin); qelqe, porcelani dhe enë prej argjile nuk janë përfshirë në klasat  e 

tjera  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1436 

(220) 13/11/2019 

(731) RENAULT s.a.s. 13-15 quai le Gallo   

F-92100 Boulogne-Billancourt, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   
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(511) 12   “Automjete; aparate për lëvizjen në tokë, ajr apo ujë, platformat e karrocave, 

karrocat e hedhjes, transporti i linjave dhe mirëmbajtja e karrocave, traktorë vemje, 

traktorë, automjete motorike, automjete motorike për lëvizje në tokë për transportimin e 

personave dhe mallërave, automjete amfibi, automjete me jastëk ajri, automjete të tokës për 

transportin e personave dhe mallërave, hekurudha tërheqëse dhe automjete tërheqëse për 

transportimin e udhëtarëve apo mallërave, automjete tërheqëse tokësore për transportimin e 

udhëtarëve apo mallërave, automjete hapësinore, aeroplanë, aerostatë, mjete ujore, anije, 

maunë, anije tërheqëse; pajisje sigurie, përfshirë frenat për automjete, pistonët cilindrik të 

frenave, këpucë frenash, jastëk fërkimi, goma për frenat e automjeteve, gomë për pedale, 

pasqyra për pamje, parakopla, mburoja, tufa metalike të goditjeve, parafangë, rryp sigurie, 

amortizues të energjisë, kryesisht amortizator për automjete, pajisje kundër-shkarjes dhe 

kundër-rrëshqitjes për gomat e automjeteve, grilat, kofano automobilash, mbulojë për 

automjete, korniza, shasi, byka të anijeve, xham mbrojtës, bartës për valixhe, rezervuarë për 

automjete, sedilje për automjete, dritare në kulm të automjetit (sunroof), amortizues, 

karavidhe, kutitë e bushtit, qendra e rrotave, boshtet, unaza të t’kurrjes, ditar boshti, 

shpërndarës, thithës të amortizatorëve, susta, rrota të lira, shasi automjetesh, goma për rrota, 

rrota timoni, pompa për rrotat pneumatike, spicë rrotash, rrota për automjete, pajisje 

paralajmëruese, fshirëse për xhamin e përparëm, tregues të drejtimit, timon i pajisur me 

kontroll eletkrik të pajisjeve të ndricimit të automobilëve, motorëë, motorrë elektrik, motor 

me djegie të bdrendshme, motor me avull, motor hidraulik dhe linear, motor termal, motor 

reaktiv, motor me energji bërthamore, turbine, motor turboreaktiv, kanxha, kuti 

ingranazhesh, depo për ingranazhe, ndërrim i marshit (ndërrim), friksion, marsh dhe 

transmission, për automjetete tokësore; dyer lëvizëse, shtytës, riparues gazi, klip, zinxhirë, 

rrypa dhe shirita, konvertues, pajisje crimorkimi, tensionues metali dhe guzhmë për 

automjete”         

37  “Ndërtimin dhe riparimin, përfshirë instalimin dhe riparimin e komponenteve për 

kondicionimin e ajrit, kundër-ndryshkjes, instalimit dhe riparimin e artikujve elektrik, 

ngjyrosjen apo riparimin e shenjave, instalimin dhe riparimin e depove, kantiereve detare, 

ritransmetimin, riparimin dhe vullkanizimin e gomave, shërbimet e ofruara nga pikat e 

karburanteve, trajtimin kundër-ndryshkut për automjete, ngjyrosjen, lustrimin, servisimin, 

riparimin, lubrifikimin, larjen dhe pastrimin e automjeteve”  

39  “Transportimin dhe ruajtjen, përfshirë paketimin e mallërave, parkingun, ruajtjen, 

marrjen me qera të veturave motorike, garazhe, vendet e parkingut, automjete, rimorkimin, 

transportimin e mallërave dhe udhëtarëve”  
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(210) KS/M/ 2019/1437 

(220) 13/11/2019 

(731) Liqui - Moly Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung  

Jerg-Wieland-Strasse 4 89081 Ulm, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  LIQUI MOLY 

 

 
     

 

(511) 1  Preparate kimike, si sprej, xhel, puder pluhur për përdorim në parandalimin e 

aromave, mykut dhe mykut nga mobiljet e jashtme, tapeteve dhe jastëkëve; kimikate për 

përdorim në zhvillimin e produkteve bioteknologjike; kimikate për përdorim në fushën e 

kërkimit dhe prodhimit të naftës; konservues kimikë për përdorim në prodhimin e një larmi 

të gjerë kimikatesh; produkte kimike për neutralizimin e aliazheve të çelikut të 

pandryshkur; hekurit dhe metaleve me ngjyra të ndryshme; kimikate speciale, përkatësisht, 

aditivë kimikë për përdorim në prodhimin e pëlhurave dhe sipërfaqeve të një larmi të gjerë 

të produkteve të prodhuara, për qëllime të lidhura me shëndetin dhe sigurinë; kimikate 

ngjitëse për përmirësimin e performancës dhe kohëzgjatjes së produkteve kimike për 

përdorim në industri; produkte kimike për parandalimin e gurëzve; Produkte kimike për 

ndriqimin e artikujve të ngjyrosur; produkte kimike për stabilizimin e produkteve 

ushqimore; produkte kimike për shkëlqimin e lëkurës; sistemi i frenimit të automobilave 

me ftohje kundër ndryshkut; frenues kundër ndryshkut për sistemin e ftohjes së 

automobilave”  

2  “Vajra anti-korrozive; letra anti-korrozive; veshje anti-korrozive; ngjyra anti-korrozive; 

veshje anti-korrozive dhe rezistente të zjarrit; llaqet; ngjyra; ruajtës të ndryshkut në natyrën 

e një shtrese; vajra kundër ndryshkut; yndyrat anti-ndryshk; ruajtës të kromit kundër 

ndryshkut”  

4  Lubrifikantë industrialë; lubrifikantë grafit; lubrifikantë detarë; lubrifikantë për shpuarje; 

lubrifikuesit e automjeteve; lubrifikantë automobilistikë; lubrifikantë për të gjitha qëllimet; 

lubrifikantë për makineri industriale; lubrifikantë për motorët e aeroplaneve; lubrifikantët si 

lëngje për bluarje; lubrifikantë për motorë të automjeteve; lubrifikantë industrial me 

specialitet premium; lubrifikantë industrialë dhe të automjeteve; lubrifikantë për 

instrumente dentare; lubrifikantë të filmit të ngurtë; vajra lubrifikues [lubrifikantë 

industriale]; Lubrifikantë për zinxhirët e biçikletave; Lubrifikantë të ngurtë për qëllime 

industriale; aditivë jo-kimikë për karburante, lubrifikantë dhe yndyra; vajra lubrifikues; 

yndyra lubrifikuese; grafit si lubrifikant; yndyra lubrifikuese; vaj lubrifikues; grafit 

lubrifikues; yndyra lubrifikuese; vaj lubrifikues; grafit lubrifikues; vajra sintetikë 

lubrifikues; vajrat dhe yndyrat lubrifikuese; Vajra lubrifikuese të makinës qepëse; Vaj 

lubrifikues për motorët e automjeteve; vajra lubrifikuese për pompat vakum, motorët e 

automjeteve”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1438 

(220) 13/11/2019 

(731) Liqui - Moly Gesellschaft mit 

(540)   
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beschränkter Haftung Jerg-Wieland-Strasse 

4 89081 Ulm, DE 

(591) E kaltër, e kuqe, e bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
      

 

(511) 1  Preparate kimike, si sprej, xhel, puder pluhur për përdorim në parandalimin e 

aromave, mykut dhe mykut nga mobiljet e jashtme, tapeteve dhe jastëkëve; kimikate për 

përdorim në zhvillimin e produkteve bioteknologjike; kimikate për përdorim në fushën e 

kërkimit dhe prodhimit të naftës; konservues kimikë për përdorim në prodhimin e një larmi 

të gjerë kimikatesh; produkte kimike për neutralizimin e aliazheve të çelikut të 

pandryshkur; hekurit dhe metaleve me ngjyra të ndryshme; kimikate speciale, përkatësisht, 

aditivë kimikë për përdorim në prodhimin e pëlhurave dhe sipërfaqeve të një larmi të gjerë 

të produkteve të prodhuara, për qëllime të lidhura me shëndetin dhe sigurinë; kimikate 

ngjitëse për përmirësimin e performancës dhe kohëzgjatjes së produkteve kimike për 

përdorim në industri; produkte kimike për parandalimin e gurëzve; Produkte kimike për 

ndriqimin e artikujve të ngjyrosur; produkte kimike për stabilizimin e produkteve 

ushqimore; produkte kimike për shkëlqimin e lëkurës; sistemi i frenimit të automobilave 

me ftohje kundër ndryshkut; frenues kundër ndryshkut për sistemin e ftohjes së 

automobilave”  

2  "Vajra anti-korrozive; letra anti-korrozive; veshje anti-korrozive; ngjyra anti-korrozive; 

veshje anti-korrozive dhe rezistente të zjarrit; llaqet; ngjyra; ruajtës të ndryshkut në natyrën 

e një shtrese; vajra kundër ndryshkut; yndyrat anti-ndryshk; ruajtës të kromit kundër 

ndryshkut”   

4  Lubrifikantë industrialë; lubrifikantë grafit; lubrifikantë detarë; lubrifikantë për shpuarje; 

lubrifikuesit e automjeteve; lubrifikantë automobilistikë; lubrifikantë për të gjitha qëllimet; 

lubrifikantë për makineri industriale; lubrifikantë për motorët e aeroplaneve; lubrifikantët si 

lëngje për bluarje; lubrifikantë për motorë të automjeteve; lubrifikantë industrial me 

specialitet premium; lubrifikantë industrialë dhe të automjeteve; lubrifikantë për 

instrumente dentare; lubrifikantë të filmit të ngurtë; vajra lubrifikues [lubrifikantë 

industriale]; Lubrifikantë për zinxhirët e biçikletave; Lubrifikantë të ngurtë për qëllime 

industriale; aditivë jo-kimikë për karburante, lubrifikantë dhe yndyra; vajra lubrifikues; 

yndyra lubrifikuese; grafit si lubrifikant; yndyra lubrifikuese; vaj lubrifikues; grafit 

lubrifikues; yndyra lubrifikuese; vaj lubrifikues; grafit lubrifikues; vajra sintetikë 

lubrifikues; vajrat dhe yndyrat lubrifikuese; Vajra lubrifikuese të makinës qepëse; Vaj 

lubrifikues për motorët e automjeteve; vajra lubrifikuese për pompat vakum, motorët e 

automjeteve”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1439 

(220) 13/11/2019 

(731) Hugo Boss Trade Mark Management 

GmbH & Co.KG Dieselstrasse 12, 72555 

Metzingen, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(511) 3  Parfume, solucion pas rrojes, xhele banje, xhele dushi, shkuma banje dhe 

deodorantë për përdorim personal; sapun tualeti  

 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1440 

(220) 13/11/2019 

(731) Hugo Boss Trade Mark Management 

GmbH & Co.KG Dieselstrasse 12, 72555 

Metzingen, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  HUGO 

 

 
     

 

(511) 3  Parfume, solucion pas rrojes, xhele banje, xhele dushi, shkuma banje dhe 

deodorantë për  përdorim personal; sapun tualeti  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1441 

(220) 13/11/2019 

(731) Bashkim Haziri Krajkovë – Drenas, 

KS 

(526) Mjellma 

(591) E kaltër, e bardhë, vjollce 

(740)  Blerand Haziri Qikatov e Re – Drenas 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër higjienike , letër prej celuloze druri  

31  Kafshë të gjalla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1442 

(220) 13/11/2019 

(731) Bashkim Haziri Krajkovë – Drenas, 

(540)   
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KS 

(526) Mjellma 

(591) E kaltër, e bardhë, e pembe 

(740)  Blerand Haziri Qikatov e Re – Drenas 
 

     

 

(511) 16  Letër higjenike, letër prej celuloze druri  

31  Kafshë të gjalla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1443 

(220) 13/11/2019 

(731) Bashkim Haziri Krajkovë – Drenas, 

KS 

(526) Mjellma 

(591) E kaltër, e bardhë, e pembe 

(740)  Blerand Haziri Qikatov e Re – Drenas 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër higjenike, letër prej celuloze druri  

31  Kafshë të gjalla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1444 

(220) 13/11/2019 

(731) Bashkim Haziri Krajkovë – Drenas, 

KS 

(526) Mjellma 

(591) E kaltër, e bardhë 

(740)  Blerand Haziri Qikatov e Re – Drenas 
 

(540)   

 

   

 

(511) 16  Letër higjenike, letër prej celuloze druri  

31  Kafshë të gjalla  
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(210) KS/M/ 2019/1446 

(220) 13/11/2019 

(731) Bashkim Haziri Krajkovë – Drenas, 

KS 

(526) Mjellma 

(591) E kaltër, e bardhë 

(740)  Blerand Haziri Qikatov e Re – Drenas 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër higjenike, letër prej  celuloze druri  

31  Kafshë të gjalla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1447 

(220) 13/11/2019 

(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)  Vegabella 

 

 
     

 

(511) 5  Ushqim për bebe, ushqim pure për bebe dhe ushqim me formulë për foshnje, 

përfshirë në formë pluhuri; të gjitha produktet e lartëpërmendura gjithashtu ushqim vegan  

29  Qumësht; qumësht orizi, qumësht bajamesh,qumësht soje, qumësht I lënget, qumështi i 

tërshërës, qumësht arre,  qumësht arre kokosi; produkte të qumështit, që do të thot, qumësht 

për pije, qumësht I fermentuar, dhallë; jogurt; jogurt frutash; jogurte për pije; jogurt 

çokolate ose kakao; pije të përziera të qumështit jo alkoolike; kefir; ajkë; djath gjizë; djath 

gjizë me frute dhe barishta; deserte të bazuara ne qumësht; gjalpë; djath dhe produkte te 

djathit; qumështi dhe pluhuri i hirrës si produkte ushqimore, te dyja me ose pa  additive; 

lyerës (me përmbajtje yndyre); koktej qumshti (milkshakes); kumësht; të gjitha produktet e 

lartëpërmendura të qumështit gjithashtu të bazuara në qumësht orizi, qumësht bajamesh, 

qumësht soje, qumësht I lënget, qumësht tërshere, qumësht arre, qumësht arre kokosi  ose 

bimëve tjera – bazuar në substanca; te gjitha produktet e lartëpërmendura gjithashtu 

ushqimi vegan; alternativa të jogurtit; alternativa të jogurtit të frutave; alternative të jogurtit 

të çokolates ose kakao-s;alternative të jogurtit për pija; të gjitha produktet e 

lartëpërmendura më bazë bimesh (baza bimore); produkte bimore alternative të qumështit  

30  Çokollata; jogurt i ngrirë; puding; akull për ushqim; pluhur për përgaditjen akulloreve; 

produkte bukëpjekësish dhe pjekurina me qendrim afatëgjatë, posaçërisht torta të gatëshme 
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për ngrënje dhe uafëll (keksa te mbushura); pije të bazuara në kakao; puding orizi; të gjitha 

produktet e lartëpërmendura të bazuara në qumësht orizi, qumësht bajamesh, qumësht soje, 

qumësht i lëngët, qumësht tërshëre, qumësht arre, qumësht kokosi ose  bimëve tjera të 

bazuara në -substanca, të gjitha produktet e lartëpërmendura gjithashtu ushqim vegan  

32  Pije jo - alkoolike; lëngje frutash; lëngje; lëngje perimesh; pije perimesh; pije me bazë 

bimore; shurupe dhe preparate tjera për përgaditjen e pijeve; të gjitha produktet e 

lartëpërmendura gjithashtu ushqim vegan  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1448 

(220) 14/11/2019 

(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY 

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Chemików 7, 09-411 Płock, PL 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 27, Nr. 5, 10000 Prishtine 
 

(540)  ORLEN 

 

 
     

 

(511) 1  Prodhime të naftës, produkte të naftës të rafinuara dhe petrokimike si dhe produkte 

gjysëm të gatshme; aditivë kimikë për lëndë djegëse dhe lubrifikantë; gazra për qëllime 

industriale; lëngje të ulëta të ngrirjes (low freezing fluids); lëngjet antifriz; lëngjet e 

frenave; plastika e papërpunuar; përgatitjet për ndarjen e vajit; përgatitje emulsifikuese; 

absorbentë  

3  Pastrues dhe kozmetikë per makina; lëngjet per larje te xhamave; dylli i makinës; aromat 

e makinave  

4  Karburante; gazrat e naftës së lëngshëme; gaz argjilor; gaz i lëngshëm; benzine; vajra 

nafte; vajra për ngrohje; vajra industriale; vajra bazë; vajra motori; parafine; karburant 

aviacioni; koks (coke); ksilol (xylenes); yndyrnat; lubrifikantë; biokarburante; aditivë jo-

kimikë për lëndë djegëse, lubrifikantë dhe vajra motori; elektricitet; përzierje hidrokarbure; 

karburantet ndriçuese dhe materialet  

6  Tuba prej metali; rezervare metalikë; tubacione metalike; aparate për prodhimin e 

rafinerisë dhe produkteve petrokimike; materiale ndërtimi prej metali; strukturat ndërtimore 

prej metali; instalime industriale për prodhimin e rafinerisë dhe produkteve petrokimike; 

kontejnerë metalikë, cilindra dhe kuti për karburant  

7  Vegla makinerish; pompa; me ajër kompresor; pajisje dhe pajisje për prodhimin e naftës 

dhe produkteve petrokimike; motorë të ndryshëm nga automjetet tokësore; mekanizmat e 

bashkimit dhe drejtimit; shpërndarësit e karburantit  

9   Kontroll - aparatet matëse dhe pajisjet elektrike për rafinerinë dhe prodhimin 

petrokimik; aparate dhe instrumente mësimore, kërkimore, lundrimi, anketimi, fotografike, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, testimi, monitorimi, 

zbulimi, shpëtimi i jetës dhe mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, kontrollin dhe rregullimin e energjisë elektrike; 

stacionet e karikimit të automjeteve; aplikacione celulare për karikimin dhe karburantin e 

automjeteve; aplikacione celulare për trajtimin e programeve të besnikërisë; elementet e 

instalimeve elektrike; bateritë dhe akumulatorët  

11  Aparate për ndriçimin, ngrohjen, prodhimin e avullit, ftohjen, tharjen, ventilimin, 

furnizimin me ujë dhe qëllime sanitare  
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12  Pjesë dhe pajisje shtesë për automjete  

14  Instrumente për matjen e kohës; stoli prej metali të çmuar dhe të zakonshëm; mbajtëse 

çelësash; hajmalitë (charms)  

16  Lëndë e shtypur; materiale për lidhjen e librave; fotografitë; pajisje shkollore; pajisje 

dhe pajisje zyre, përveç mobiljeve; materiale trajnimi dhe udhëzuese; materiale plastike për 

paketim; figurina prej letre dhe kartoni; kalendarë; shkrimi; broshura; letër dhe emblema të 

shtypura; etiketa jo të tekstilit; gazeta; tregues të; kartolinave; katalogje; komike; libra; 

litografi; harta; ngjitëse; fletoret; kuti të stilolapsave dhe lapsit; perspektivat; publikime  

reklamuese; riprodhimet grafike; printime grafike; dekorime letre [flamuj dhe stilolapsa]; 

kartat e tregtimit; postera; shami  

18  Cadra; kuletat; valixhe; çanta universale; çanta sportive; çantë shpine; çanta udhëtimi; 

çanta shpatullash; çanta këpucësh; sende të tjera për bartje  

19  Asfalt, katran dhe bitum; materiale dhe përbërës ndërtimi jo metalikë dhe përbërës të saj  

21  Gota letre dhe plastike; enë prej qelqi, sende prej porcelani dhe qeramikë; statuja, 

figurina, plagë, shishe uji, kriklla, gota, gota, shishe dhe kontejnerë, pjata, pjatë filxhani, 

hapëse për shishe - të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në klasën 21  

25   Veshje; këpucë; veshje koke; aksesorë veshjesh, përkatësisht rripa, doreza, shalle, 

shami  

28  Artikuj dhe pajisje gjimnastikore dhe sportive; topa; lojëra; lojëra bordi; enigmë; lodra; 

Dekori i pemës së Krishtlindjes  

35  Marketing; biznesi, menaxhimi; funksionet e zyrës; menaxhimi i biznesit të 

ndërmarrjeve vendase dhe të huaja; blerja e vajrave të përdorur dhe mbetjeve të tjera 

kimike; besnikëri, nxitje dhe shërbime programore promovuese; Rishitje dhe shitje me 

shumicë e të gjitha mallrave të treguara në pjesën tjetër të klasave [shitja me pakicë që 

konsiston në mbledhjen, për të tjerët, të mallrave në stacionet e shërbimit të automjeteve që 

u mundësojnë klientëve të shohin dhe të blejnë me lehtësi mallrat e mëposhtmE: ushqime, 

mallra industriale, mallra lëvizëse, shkrimi, revista, pije energjetike, lëngje frutash dhe pije 

frutash, ujë mineral, pije alkoolike, shurupe, përqendrime për të bërë pije, pije izotonike, 

libra, harta, atlase rrugore, syze dielli, karikues për telefonat mobil; shumicë dhe pakicë të 

lëndëve djegëse të ngurta, të lëngshme dhe të gazta, vajrat, lëngjet e makinave, aksesorët e 

ndryshëm të automjeteve dhe automobilave, kimikatet e përdorura në industri, shkencë dhe 

fotografi, si dhe në bujqësi, kopshtari dhe pylltari, vegla makinerie, pajisje shtëpiake 

elektrike dhe pajisje kuzhine, shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, kinematografike, 

optike, peshimi, matja, sinjalizimi, kontrollimi (mbikëqyrja), aparatet dhe instrumentet për 

shpëtimin e jetës dhe mësimdhëniet, aparatet dhe instrumentet për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike, aparate 

ndriçimi, veshmbathje, këpucë, kapelë, lodra, lojëra dhe lojëra, artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv, bagazhe udhëtimi, ubrellas dhe  çadra, pajisje shtypëse dhe librash]  

36  Shërbimet financiare; shërbime në fushën e veprimtarive të investimeve kapitale, 

blerjen dhe tregtimin e aksioneve në tregtinë vendase dhe të jashtme; shërbime bankare; 

shërbime krediti; shërbime të besimit të kapitalit; shërbime të ndermjetesimit të aksioneve 

dhe pronave; sigurimit  

37  Drejtimi i stacioneve të benzinës; shërbime industriale, depo dhe ndërtimi rrugësh; 

asfaltimi; ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve; mirëmbajtja e automjeteve; shërbime të 

larjes së automjeteve; shërbime automobilistike në stacionet e benzinës, mirëmbajtjen, 

pastrimin dhe mbrojtjen nga korrozioni i automjeteve; stacionet e shërbimit të automjeteve, 
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karburantet, ndryshimi i naftës dhe riparimi i automjeteve dhe rimorkiot; zëvendësimi i 

gomave; rikuperim i gomave; karikimi i automjeteve elektrike; instalimi i pajisjeve 

elektrike, përfshirë stacionet e karikimit të automjeteve; nxjerrja e naftës dhe gazit  

39  Shërbime transporti; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; transporti rrugor, hekurudhor, 

uji dhe tubacioni; furnizimi me karburant; ruajtja e naftës së papërpunuar dhe karburanteve 

të lëngshme dhe mirëmbajtja e rezervave të karburantit; shërbime të rimbushjes së detit dhe 

tokës; ruajtja e energjisë; shpërndarja dhe transmetimi i energjisë elektrike dhe nxehtësisë; 

ruajtja e karburanteve të ngurta, karburanteve të lëngshëm dhe të gaztë dhe produkteve 

kimike; shpërndarja e vajrave të përdorur dhe mbeturinave të tjera kimike  

40  Shërbime të rafinimit të karburantit dhe gazit; shërbime të etilizimit, ngjyrosjes dhe 

përzierjes së përbërësve; trajtim material; blerja, tregtimi dhe përpunimi i vajrave të 

përdorura dhe mbeturinave të tjera kimike; shërbime për përpunimin e plastikës; shërbime 

të përpunimit dhe rafinimit të naftës; përpunimi i karburantit; prodhimi i nxehtësisë dhe 

energjisë elektrike  

41  Shërbime në lidhje me arsimin dhe aftësimin profesional; organizimi dhe kryerja e 

trajnimeve (kurseve) dhe formimit profesional; shërbime në fushën e argëtimit, aktiviteteve 

sportive dhe kulturore  

42  Hulumtimi dhe analizimi i naftës dhe gazit; shërbime analitike dhe kërkimore për 

punimet në naftë dhe gaz; shërbime të analizës dhe testimit në fushën e shfrytëzimit të 

naftës dhe gazit; shërbime inxhinierike në fushën e energjisë elektrike dhe prodhimit të 

gazit natyror; hulumtime në fushën e shkencës dhe industrisë, në veçanti në fushën e 

energjisë elektrike; karburantet dhe biokarburantet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1449 

(220) 14/11/2019 

(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY 

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA ul. 

Chemików 7, 09-411 Płock, PL 

(591) E kuqe 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 27, Nr. 5, 10000 Prishtine, Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Prodhime të naftës, produkte të naftës të rafinuara dhe petrokimike si dhe produkte 

gjysëm të gatshme; aditivë kimikë për lëndë djegëse dhe lubrifikantë; gazra për qëllime 

industriale; lëngje të ulëta të ngrirjes (low freezing fluids); lëngjet antifriz; lëngjet e 

frenave; plastika e papërpunuar; përgatitjet për ndarjen e vajit; përgatitje emulsifikuese; 

absorbentë  

3  Pastrues dhe kozmetikë per makina; lëngjet per larje te xhamave; dylli i makinës; aromat 

e makinave  

4  Karburante; gazrat e naftës së lëngshëme; gaz argjilor; gaz i lëngshëm; benzine; vajra 

nafte; vajra për ngrohje; vajra industriale; vajra bazë; vajra motori; parafine; karburant 
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aviacioni; koks (coke); ksilol (xylenes); yndyrnat; lubrifikantë; biokarburante; aditivë jo-

kimikë për lëndë djegëse, lubrifikantë dhe vajra motori; elektricitet; përzierje hidrokarbure; 

karburantet ndriçuese dhe materialet  

6  Tuba prej metali; rezervare metalikë; tubacione metalike; aparate për prodhimin e 

rafinerisë dhe produkteve petrokimike; materiale ndërtimi prej metali; strukturat ndërtimore 

prej metali; instalime industriale për prodhimin e rafinerisë dhe produkteve petrokimike; 

kontejnerë metalikë, cilindra dhe kuti për karburant  

7  Vegla makinerish; pompa; me ajër kompresor; pajisje dhe pajisje për prodhimin e naftës 

dhe produkteve petrokimike; motorë të ndryshëm nga automjetet tokësore; mekanizmat e 

bashkimit dhe drejtimit; shpërndarësit e karburantit  

9  Kontroll - aparatet matëse dhe pajisjet elektrike për rafinerinë dhe prodhimin petrokimik; 

aparate dhe instrumente mësimore, kërkimore, lundrimi, anketimi, fotografike, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, testimi, monitorimi, 

zbulimi, shpëtimi i jetës dhe mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, kontrollin dhe rregullimin e energjisë elektrike; 

stacionet e karikimit të automjeteve; aplikacione celulare për karikimin dhe karburantin e 

automjeteve; aplikacione celulare për trajtimin e programeve të besnikërisë; elementet e 

instalimeve elektrike; bateritë dhe akumulatorët  

11  Aparate për ndriçimin, ngrohjen, prodhimin e avullit, ftohjen, tharjen, ventilimin, 

furnizimin me ujë dhe qëllime sanitare  

12  Pjesë dhe pajisje shtesë për automjete  

14  Instrumente për matjen e kohës; stoli prej metali të çmuar dhe të zakonshëm; mbajtëse 

çelësash; hajmalitë (charms)  

16  Lëndë e shtypur; materiale për lidhjen e librave; fotografitë; pajisje shkollore; pajisje 

dhe pajisje zyre, përveç mobiljeve; materiale trajnimi dhe udhëzuese; materiale plastike për 

paketim; figurina prej letre dhe kartoni; kalendarë; shkrimi; broshura; letër dhe emblema të 

shtypura; etiketa jo të tekstilit; gazeta; tregues të; kartolinave; katalogje; komike; libra; 

litografi; harta; ngjitëse; fletoret; kuti të stilolapsave dhe lapsit; perspektivat; publikime  

reklamuese; riprodhimet grafike; printime grafike; dekorime letre [flamuj dhe stilolapsa]; 

kartat e tregtimit; postera; shami  

18  Cadra; kuletat; valixhe; çanta universale; çanta sportive; çantë shpine; çanta udhëtimi; 

çanta shpatullash; çanta këpucësh; sende të tjera për bartje  

19  Asfalt, katran dhe bitum; materiale dhe përbërës ndërtimi jo metalikë dhe përbërës të saj  

21  Gota letre dhe plastike; enë prej qelqi, sende prej porcelani dhe qeramikë; statuja, 

figurina, plagë, shishe uji, kriklla, gota, gota, shishe dhe kontejnerë, pjata, pjatë filxhani, 

hapëse për shishe - të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në klasën 21  

25  Veshje; këpucë; veshje koke; aksesorë veshjesh, përkatësisht rripa, doreza, shalle, 

shami  

28  Artikuj dhe pajisje gjimnastikore dhe sportive; topa; lojëra; lojëra bordi; enigmë; lodra; 

Dekori i pemës së Krishtlindjes  

35  Marketing; biznesi, menaxhimi; funksionet e zyrës; menaxhimi i biznesit të 

ndërmarrjeve vendase dhe të huaja; blerja e vajrave të përdorur dhe mbetjeve të tjera 

kimike; besnikëri, nxitje dhe shërbime programore promovuese; Rishitje dhe shitje me 

shumicë e të gjitha mallrave të treguara në pjesën tjetër të klasave [shitja me pakicë që 

konsiston në mbledhjen, për të tjerët, të mallrave në stacionet e shërbimit të automjeteve që 

u mundësojnë klientëve të shohin dhe të blejnë me lehtësi mallrat e mëposhtmE: ushqime, 
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mallra industriale, mallra lëvizëse, shkrimi, revista, pije energjetike, lëngje frutash dhe pije 

frutash, ujë mineral, pije alkoolike, shurupe, përqendrime për të bërë pije, pije izotonike, 

libra, harta, atlase rrugore, syze dielli, karikues për telefonat mobil; shumicë dhe pakicë të 

lëndëve djegëse të ngurta, të lëngshme dhe të gazta, vajrat, lëngjet e makinave, aksesorët e 

ndryshëm të automjeteve dhe automobilave, kimikatet e përdorura në industri, shkencë dhe 

fotografi, si dhe në bujqësi, kopshtari dhe pylltari, vegla makinerie, pajisje shtëpiake 

elektrike dhe pajisje kuzhine, shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, kinematografike, 

optike, peshimi, matja, sinjalizimi, kontrollimi (mbikëqyrja), aparatet dhe instrumentet për 

shpëtimin e jetës dhe mësimdhëniet, aparatet dhe instrumentet për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike, aparate 

ndriçimi, veshmbathje, këpucë, kapelë, lodra, lojëra dhe lojëra, artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv, bagazhe udhëtimi, ubrellas dhe  çadra, pajisje shtypëse dhe librash]  

36  Shërbimet financiare; shërbime në fushën e veprimtarive të investimeve kapitale, 

blerjen dhe tregtimin e aksioneve në tregtinë vendase dhe të jashtme; shërbime bankare; 

shërbime krediti; shërbime të besimit të kapitalit; shërbime të ndermjetesimit të aksioneve 

dhe pronave; sigurimit  

37   Drejtimi i stacioneve të benzinës; shërbime industriale, depo dhe ndërtimi rrugësh; 

asfaltimi; ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve; mirëmbajtja e automjeteve; shërbime të 

larjes së automjeteve; shërbime automobilistike në stacionet e benzinës, mirëmbajtjen, 

pastrimin dhe mbrojtjen nga korrozioni i automjeteve; stacionet e shërbimit të automjeteve, 

karburantet, ndryshimi i naftës dhe riparimi i automjeteve dhe rimorkiot; zëvendësimi i 

gomave; rikuperim i gomave; karikimi i automjeteve elektrike; instalimi i pajisjeve 

elektrike, përfshirë stacionet e karikimit të automjeteve; nxjerrja e naftës dhe gazit  

39  Shërbime transporti; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; transporti rrugor, hekurudhor, 

uji dhe tubacioni; furnizimi me karburant; ruajtja e naftës së papërpunuar dhe karburanteve 

të lëngshme dhe mirëmbajtja e rezervave të karburantit; shërbime të rimbushjes së detit dhe 

tokës; ruajtja e energjisë; shpërndarja dhe transmetimi i energjisë elektrike dhe nxehtësisë; 

ruajtja e karburanteve të ngurta, karburanteve të lëngshëm dhe të gaztë dhe produkteve 

kimike; shpërndarja e vajrave të përdorur dhe mbeturinave të tjera kimike  

40  Shërbime të rafinimit të karburantit dhe gazit; shërbime të etilizimit, ngjyrosjes dhe 

përzierjes së përbërësve; trajtim material; blerja, tregtimi dhe përpunimi i vajrave të 

përdorura dhe mbeturinave të tjera kimike; shërbime për përpunimin e plastikës; shërbime 

të përpunimit dhe rafinimit të naftës; përpunimi i karburantit; prodhimi i nxehtësisë dhe 

energjisë elektrike  

41  Shërbime në lidhje me arsimin dhe aftësimin profesional; organizimi dhe kryerja e 

trajnimeve (kurseve) dhe formimit profesional; shërbime në fushën e argëtimit, aktiviteteve 

sportive dhe kulturore  

42  Hulumtimi dhe analizimi i naftës dhe gazit; shërbime analitike dhe kërkimore për 

punimet në naftë dhe gaz; shërbime të analizës dhe testimit në fushën e shfrytëzimit të 

naftës dhe gazit; shërbime inxhinierike në fushën e energjisë elektrike dhe prodhimit të 

gazit natyror; hulumtime në fushën e shkencës dhe industrisë, në veçanti në fushën e 

energjisë elektrike; karburantet dhe biokarburantet  
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(210) KS/M/ 2019/1450 

(220) 15/11/2019 

(731) Gold Harvest Kuruyemiş Gıda ve 

Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi Organize Sanayi Bölgesi 9. Cd. 

No:16  Eskişehir, TR 

(591) E gjelbër, e bardhë, e verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Gjah, jo igjallë; peshk, jo i gjallë; shpendë; mish; ekstrakte mishi; fruta të 

konservuara; fruta të ngrira; fruta të thara; fruta të gatuara; perime të konservuara; perime të 

ngrira; perime të thara; perime të gatuara; lajthi të kriposura; Lajthi të qëruara; lajthi të 

ëmbësuara; lajthi të thara; lajthi të përgatitura; lajthi të bluara; lajthi, të përgatitura; lajthi të 

përpunuara; lajthi me erëza; lajthi për ngrënje; lajthi sezone; lajthi të konservuara; lajthi të 

qëruara; lajthi të aromatizuara; lajthi të cilat janë të thara; lajthi të cilat janë gatuara; lajthi 

të cilat janë të konservuara; lajthi makadamia të përgatitura; fara pishe të përgatitura; lajthi 

toreja të përgatitura; lajthi Indie (të përgatitura); lajthi betel të përgatitura; përzierje e 

frutave dhe lajthive; meze ushqim me bazë frutash; meze e përzier që përmban frua të 

dehidruara dhe lajthi të përpunuara; fruta të përpunuara; fruta, këpurdha dhe perime të 

përpunuara (përfshi lajthitë dhe fara të bishtajoreve); meze e përzier që përbëhet nga fruta 

të përpunuara dhe lajthi të përpunuara; fara për ushqim; fara (të përpunuara); fara të 

përgatitura; fara luledielli për ushqim; fara luledielli të përpunuara; fara luledielli, të 

përgatitura; fara (luledielli të përpunuara); fara për ngrënje të përpunuara; fara kungulli të 

përpunuara; fara të çias (chia) të përpunuara; kikirika të mbështjellur; kikirik, të përgatitur; 

kikirik të përpunuar; kikirik në kanaqe; kikirik të pjekur; kikirik me mjaltë; leblebi të 

përpunuar; lajthi Indie të kriposura; lajthi Indie pa gjalpë; xhele; reçel; komposto; vezë; 

qumsht; djath; gjalpë; jogurt (dhallë); produkte qumshti; vajra dhe yndyra për ushqim; 

fëstëk të përgatitur; fëstëk të përgatitur; bajame të përgatitura; fara pishe të përpunuara; fara 

të përpunuara bimësh; fiq të tharë; hurma; bajame të përpunuara  

30   Kafe; çaj; kakao; kafe artificiale; oriz; pasta; brumëra; tapioka; sago; miell; përgatitje 

të bëra nga farat (ceraliet); buk; torta; ëmbëlsira; erza; bimë të konservuara; uthull; salca; 

mëlmesa; akull (ujë i ngrirë); fara cerealesh, të përpunuara; fara susami (sezoni); bukë 

gjengjefili me lajthi; lajthi të mbështjellura me çokollatë; lajthi makadamia të mbështjellura 

me çokollatë; fara pishe të mbështjellura me sheqer; kokoshka të mbështjellura me karamel 

me lajthi të ëmbëlsuara; shufra mezesh që përmbajnë përzierje kokrash, lajthive dhe frutave 

të thara (ëmbëlsirë); misër, i pjekur; Misër i pjekur; misër (i përpunuar); misër (kokoshka)  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shitje me shumicë dhe shërbime të shitjes on-line lidhur 

me mallrat nga klasa 29 dhe 30. Reklamim dhe marketing; biznes menaxhim; biznes 

administrim; funksione zyre; promovim të shitjes për të tjerët; shërbime eksport-importi; 

ndërmjetësim biznesi dhe shërbime këshilluese në lëmin e shitjes së produkteve dhe 

shërbime të interpretimit; shërbime për të tjerët (blerje e mallrave dhe shërbimeve për të 
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tjerët); shërbime telekomunikimi; ofrim on-line të vendeve të shitejes për shitës dhe blerës 

të mallrave dhe shërbimeve; prezantim i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të 

shitjes me pakicë; reklamim on-line ne rrjetin kompjuterik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1451 

(220) 15/11/2019 

(731) Gold Harvest Kuruyemiş Gıda ve 

Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi Organize Sanayi Bölgesi 9. Cd. 

No:16  Eskişehir, TR 

(591) E kuqe, e bardhë, ngjyrë hiri 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Gjah, jo igjallë; peshk, jo i gjallë; shpendë; mish; ekstrakte mishi; fruta të 

konservuara; fruta të ngrira; fruta të thara; fruta të gatuara; perime të konservuara; perime të 

ngrira; perime të thara; perime të gatuara; lajthi të kriposura; Lajthi të qëruara; lajthi të 

ëmbësuara; lajthi të thara; lajthi të përgatitura; lajthi të bluara; lajthi, të përgatitura; lajthi të 

përpunuara; lajthi me erëza; lajthi për ngrënje; lajthi sezone; lajthi të konservuara; lajthi të 

qëruara; lajthi të aromatizuara; lajthi të cilat janë të thara; lajthi të cilat janë gatuara; lajthi 

të cilat janë të konservuara; lajthi makadamia të përgatitura; fara pishe të përgatitura; lajthi 

toreja të përgatitura; lajthi Indie (të përgatitura); lajthi betel të përgatitura; përzierje e 

frutave dhe lajthive; meze ushqim me bazë frutash; meze e përzier që përmban frua të 

dehidruara dhe lajthi të përpunuara; fruta të përpunuara; fruta, këpurdha dhe perime të 

përpunuara (përfshi lajthitë dhe fara të bishtajoreve); meze e përzier që përbëhet nga fruta 

të përpunuara dhe lajthi të përpunuara; fara për ushqim; fara (të përpunuara); fara të 

përgatitura; fara luledielli për ushqim; fara luledielli të përpunuara; fara luledielli, të 

përgatitura; fara (luledielli të përpunuara); fara për ngrënje të përpunuara; fara kungulli të 

përpunuara; fara të çias (chia) të përpunuara; kikirika të mbështjellur; kikirik, të përgatitur; 

kikirik të përpunuar; kikirik në kanaqe; kikirik të pjekur; kikirik me mjaltë; leblebi të 

përpunuar; lajthi Indie të kriposura; lajthi Indie pa gjalpë; xhele; reçel; komposto; vezë; 

qumsht; djath; gjalpë; jogurt (dhallë); produkte qumshti; vajra dhe yndyra për ushqim; 

fëstëk të përgatitur; fëstëk të përgatitur; bajame të përgatitura; fara pishe të përpunuara; fara 

të përpunuara bimësh; fiq të tharë; hurma; bajame të përpunuara  

30  Kafe; çaj; kakao; kafe artificiale; oriz; pasta; brumëra; tapioka; sago; miell; përgatitje të 

bëra nga farat (ceraliet); buk; torta; ëmbëlsira; erza; bimë të konservuara; uthull; salca; 

mëlmesa; akull (ujë i ngrirë); fara cerealesh, të përpunuara; fara susami (sezoni); bukë 

gjengjefili me lajthi; lajthi të mbështjellura me çokollatë; lajthi makadamia të mbështjellura 

me çokollatë; fara pishe të mbështjellura me sheqer; kokoshka të mbështjellura me karamel 

me lajthi të ëmbëlsuara; shufra mezesh që përmbajnë përzierje kokrash, lajthive dhe frutave 

të thara (ëmbëlsirë); misër, i pjekur; Misër i pjekur; misër (i përpunuar); misër (kokoshka)  
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35  Shërbime të shitjes me pakicë, shitje me shumicë dhe shërbime të shitjes on-line lidhur 

me mallrat nga klasa 29 dhe 30. Reklamim dhe marketing; biznes menaxhim; biznes 

administrim; funksione zyre; promovim të shitjes për të tjerët; shërbime eksport-importi; 

ndërmjetësim biznesi dhe shërbime këshilluese në lëmin e shitjes së produkteve dhe 

shërbime të interpretimit; shërbime për të tjerët (blerje e mallrave dhe shërbimeve për të 

tjerët); shërbime telekomunikimi; ofrim on-line të vendeve të shitejes për shitës dhe blerës 

të mallrave dhe shërbimeve; prezantim i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të 

shitjes me pakicë; reklamim on-line ne rrjetin kompjuterik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1452 

(220) 15/11/2019 

(731)  Essi Shpk Llapushnik - Gllogoc, KS 

(526) Te Baba 

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

verdhë 

(740)  Bujar Krasniqi Llapushnik – 

Gllogovc 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35    Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të 

hortikultures, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, 

preparateve për pastrim, prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, 

kozmetikës, prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, 

fishekzjareve, aparatevedhe paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, 

kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit 

kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, 

bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe 

stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, 

mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve 

per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, 

mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në 

amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve 

sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, 

bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, 

preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, 

mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, 

shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, 

aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, 

kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, 

aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to, pajisjeve për 

automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe rekuizitave për 

zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të 

enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për 

ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, 

mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 
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këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në kohë 

të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të shitjes 

me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen 

pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, 

paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, 

për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, 

gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për 

konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të organizimit të 

transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të 

menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit 

të biznesit, rekrutim kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit, 

Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për 

palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1453 

(220) 15/11/2019 

(731) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOC, KS 

(526) Te Baba 

(591) E kuqe, e zeze, ngjyre ari, e verdhe, e 

hirit, e kalter, portokalli 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;                                                         

Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    

Erëzat,akulli  

31  Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore 

;ushqimet për kafshë;malta  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të 

hortikulturës,prodhimeve të pylltarisë,gjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve 
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për pastrim,prodhimeve të dedikuara për pastrim ,mjeteve për 

dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave 

ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe paiisjeve elektrike,aparateve 

elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike ,kompkat 

disqeve ,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për 

kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, pajisjeve për automobila, 

orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe ekuizitave për zya, librave 

dhe gjërave tjera të shtypura ,mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të interiereve 

,mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, 

prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të 

shtratit , tekstilit për përdorim ne amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, 

prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, 

gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes 

me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltrarisë, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, 

aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, 

kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, 

aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato, pajisjeve për 

automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për 

zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim  të 

enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për 

ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, 

mbulesave të shtratit ,tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim/në kohë 

të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime  të shites 

me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të 

pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të 

dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave 

që jepen pa recetë,  shtesave ushqimore (suplementave) , fishekzjareve, aparateve dhe 

pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve  

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato, 

pajisjeve për automobila, orëve të murit,orëve  të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave  tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim  të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjes me pakicë, sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për 

palë të treta, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht 

informatave për prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për konsumatorë dhe 

informatave shërbyese për konsumator; Shërbime të organizimit të transaksioneve 

komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të menaxhimit të punës; 
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Shërbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit, rekrutim  

kuadrit; Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit. Shërbime të asistencës 

në menaxhimin komercial dhe industrial. Ofrim të shërbimeve për palë të treta, blerje të 

mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1454 

(220) 15/11/2019 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Health 

Limited 103-105, Bath Road, Slough, 

Berkshire, SL1 3UH,, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  DETTOL 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë dhe produkte tualeti pa medikamente; preparate për zbardhim dhe 

substanca tjera për përdorim për larje; pastrim, lustrim, preparate për pastrim dhe gërryerje; 

të gjitha për qëllime pastrimi; preparate për zbardhim; detergjente; preparate për përdorim 

për pastrim; aditiv (shtesa) pastrimi; pastrues qilimash (tepiha) me ose pa deodorante; mjete 

për heqjen e njollave nga tepihat dhe pëlhurat; mjete për heqjen e gurëve (gëlqeres) dhe 

ndryshkut për përdorim shtëpiak; preparate për pastrim të cilat parandalojnë (preventive) 

mbledhjen e ndryshkut dhe gurëve; preparate për heqjen e gurëve dhe gëlqeres  për 

përdorim shtëpie; preparate për zhytje dhe kullim për qëllim pastrimi; pastrues tualeti; 

pastrues gjamash (qelqi); preparate për pastrimin e enëve; pastrues për enë, freskues dhe  

deodorante; agjense shpërlarëse; preparate jo mjeksore tualeti; sapuna; sapuna bari; sapuna 

të lëngshëm dhe sapuna dore; gjëra tualeti; pastrues duarsh; pastrues për trup; shkuma dhe 

gjelatinë për dush; preparate banjoje në formë fluskash; pastrues lëkure; shampo dhe  

zbutës flokësh; pluhur (pudër) talkum; preparate për kujdesin e lëkurës; krema hidratuese 

për lekurë; preparate penguese (barriera) për lëkurë; facoleta jo mjeksore të lagura për 

përdorim personal; preparate dushi; sapun dushi;  preparate para dhe pas rrojës; deodorante 

dhe perspirante për përdorim personal; pasta dhëmbësh, pastrues goje; parfumeri; preparate 

të parfumosura për atmosferë; facoleta, rroba, vatë (pambuk), facoleta dhe shpuza të lagura  

me pereparate pastrimi;  tuba pambuku; shkopa pambuku; lecka kozmetike, lecka ose 

facoleta; jastek paraprakisht të lagur për pastrim, lecka ose facoleta; vaj esencial, 

kozmetikë, losione per flokë  

5  Preparate sanitare; dezinfektues, losion antiperspirant dhe antibakterial;  përfshirë të 

lëngshme dhe spreje; germicide; fungicide; lecka të lagura me preparate  dezinfektuese ose 

antibakteriale; facoleta sanitare; facoleta të lagura me preparate antiseptike; facoleta të 

lagura me preparate mjeksore;  sanitare pastrimi; preparate antiseptike për përdorim 

mjekësorë; leukoplaste mjekësore; preparate freskuese,për  pastrimin, ajrosje ose 

sanitarizimin e ajrit; medikamente tualeti; artikuj tualeti antibakterial; preparate për 

kujdesin e lëkurës dhe flokut; sapun mjeksorë dhe pastrues lëkure; sapuna antibakterial dhe 

pastrues lëkure; preparate sanitare të lëkurës; gjëra sanitare për duar; sapun i lëngshëm dhe 

pastrues për duar; sapun dhe pastrues duarsh në formë gjelatine ose  shkume; shkumë 

mjeksore dhe gjelatinë për banjo-dush; pastrues trupi mjeksore; shampo mjeksorë dhe 

zbutës flokësh dhe trupi; pluhur (pudër) talkum mjeksore; lekoplaste dhe  mjete fashimi për 
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qëllime mjeksore; material për fashim; kuti të mbushura të ndihmës së parë  

21   Enë dhe enë kuzhine per amvisni (nuk janë nga metalet fisnike apo të mveshura me 

to); shpuza; artikuj për qëllime pastrimi; lecka dhe facoleta për qëllime pastrimi; 

shpërndarës për sapun; shpërndarës për sapun të lëngshëm;  shpërndarës automatik për 

sapun; shpërndarës për preparate sanitare për duar; shpërndarës për preparate për pastrim 

dhe dezinfektim; shpërndarës të facoletave për pastrim; shperndarës për indet e fytyrës  

 
 

(210) KS/M/ 2019/1455 

(220) 15/11/2019 

(731) BIODOM 27 d.o.o., proizvodnja, 

trgovina in storitve OIC-HRPELJE 4A, SI-

6240 KOZINA, SI 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BIODOM 

 

 
     

 

(511) 7  Makina, mjete për makina, mjete me çark për mbushje; motora dhe makina, perveç 

automjeteve tokësore; komponente për lidhjen dhe bartjen e makinave,  përveç automjeteve 

tokësore; pajisje bujqësore, të tjera nga ato të cilat kanë përdorim me dorë- vegla dore; 

inkubator për vezë; automate për shitje;  makina larëse për përdorim shtëpiak dhe në 

industri, duke përfshirë makinat automatike për pastrim (larëse), makina larëse (robash), 

makina rrobash për qëllime dezinfektimi, makina rrobash për qëllime sterilizimi, makina 

larëse dhe tjerrës për pëlhura nga liri, makina larëse që përmbajnë objektet e tharjes së 

robave, tharëse rrotulluese (centrifuga); makina për hekurosje, shtrydhëse me ngrohje për 

pëlhura nga liri, makinë tharëse, presa elektrike për hekurosje; makina për shpërlarje për 

përdorim shtëpiak dhe në industri, përfshirë makinat larëse për enë, makina shpërlarëse për 

hotele, laboratore, spitale, kirurgjive, shtëpiake apo mjekësore, makina shpërlarese për 

aparate mjekësore, makina shpërlarese me qellime dezinfektimi, makina shpërlarese për 

qëllime sterilizimi; instalacione për larjen dhe pastrimin e hapësirave (sipërfaqeve) të 

mëdhaja, instalacione për larjen dhe pastrimin e hapësirave (sipërfaqeve) të mëdhaja për 

qëllime dezinfektimi; makina elektrike, të tjera nga automjetet për përdorim tokësorë; 

makina elektrike të kuzhinës; makina dhe aparate mjekësore për përgaditjën e pijeve, 

makina për përgatitjes së pijeve, elektromekanike; përpunuesit elektrik të ushqimit, përziers 

elektrike për përdorim shtëpiak, prerëse frutash elektrike për përdorim shtëpiak; aparate 

pastrami elektrike shtëpiake, veçanërisht, pastruesit me vakum, pastruesit robotik me 

vakum, brusha që funkcionojnë (lëvizin) me shtypje të lartë të ajrit për thithëse, brusha 

elektrike për pastrues me vakum, spërkatëse për dysheme për pastrim me vakum, 

spërkatëse ajëri dhe  gypa ajëri për pastrim me vakum, filtra për pastrim  me vakum, thasë 

për pastrim me vakum, akcesorë për pastrim me vakum, shtesa për thithëse për 

shpërndarjën e aromes se parfymit apo dezinfektuesëve,  shkelqyes të dyshemeve; pjesë 

nga produktett e lartëcekura, te përfshitra ne ketë klasë  

11  Aparate dhe instalacione për ndriqim, ngrohje, ftohje, gjenerimin e avullit, zierje, tharje, 

ventilim, furnizim me ujë dhe qellime sanitare, përfshirë furra (elektrike dhe me gas), 

shporeta, frigorifer kuzhine, enë gatimi (elektrike), aparate dhe instalacione gatimi, pllaka 

për zierje, hallka për zierje,pjata të ngrohëta, dollapa të furrave dhe shporetave për qellime 

shtepiake dhe përdorim ne kuzhina industrish, tenxhere vetë ngohëse, furra mikrovalore, 
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pajisje grilli dhe aparate (elektrike,me gas), aparate per zierje me avoll të ngrohët 

(elektrike), friteza me shumë yndyrë (elektrike), pjata dhe grilla, tenxhere me presion 

(elektrike), aparate me avull (elektrike), enë elektrike ngohëse për ngrohje, dollapë me 

ngrohje elektrike për ushqime; aparate për ventilim  dhe aparate për improvizimin e 

kualitetit të ajrit, përfshirë  haubat, haumat ventiluese, kondicioner ajri  aparate dhe 

instalacione, sisteme shpërndarëse për arjosje e dhomave, filtra (pjesë për përdorim 

shtepiak apo industrial); përgadites (aparat) të çajit dhe kafes, makina për kafe espreso, 

makina  automatike për kafe (të përfshira në këtë klasë); aparate ftohës, duke përfshirë 

pajisjet ftohëse, dollape ftohës, arka ftohëse, vitrina ftohëse (vitrina), aparate për ftohjen e 

pijeve, frigoriferë, çezmat për shpërndarjen e pijeve të ftohura për përdorim në aparate për 

pije ftohëse, pajisje ftohëse, aparate ftohës, dollapa ftohës, arka ftohëse, arka akulli, aparate 

dhe makina akulli; aparate tharëse, përfshirë makina tharëse  për rroba, makina për tharjen e 

rrobave, tharëse rrobash me qark elektrik, përfshirë tharëse të daulleve të makinat e 

rrobave, dollape elektrike për tharëjen e rrobave; pompa të ngrohëta; sterilizues, 

sterilizator; pjesë për te gjitha produktet e lartëpërmendura, të përfshira në këtë klasë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1456 

(220) 15/11/2019 

(731) JUUL Labs, Inc. 560 20th Street, 

Building 104, San Francisco, California 

94107, US 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 
 

(540)  JUUL 

 

 
     

 

(511) 9  Program kompjuterik i shkarkueshëm për pajisjet celulare për përdorim nga nje 

inhalues oral [oral vaporizer] për qëllime të pirjes së duhanit, përkatësisht, programe për 

rregullimin dhe ruajtjen nga distanca të njësive të temperaturës së inhaluesit [vaporaizer] 

dhe përditësimin e programit të përhershëm kompjuterik [firmware] të inhaluesit 

[vaporizer];  pajisje për inhalues [vaporizer] elektrikë për inhalimin [vaporization] e 

materialit herbal dhe bimor për qëllime shtëpiake, përkatësisht, mbështjellëset e karikimit, 

adapterët elektrikë dhe kabllot e rrymes; bateri dhe akumulatorë elektrikë për cigare 

elektrike dhe elektronike; karikues baterish për përdorim me cigare elektronike dhe 

elektrike; karikues USB për cigare elektrike dhe elektronike; karikues të makinave për 

cigare elektrike dhe elektronike; pajisje dhe mjete elektronike për karikimin dhe bartjen e 

cigareve elektronike dhe elektrike; programe kompjuterike për llogaritjen, hartëzimin, 

transmetimin dhe raportimin e informacionit në lidhje me vendndodhjen, lëvizjen, afërsinë, 

nisjen dhe ardhjen e individëve dhe objekteve përmes kompjuterëve, telefonave celularë, 

pajisjeve të komunikimit me dhe pa tela, dhe rrjeteve optike dhe elektronike të 

komunikimit; program kompjuterik i shkarkueshëm për pajisjet celulare për përdorim nga 

një inhalues oral [oral vaporizer] për qëllime të pirjes së duhanit, përkatësisht, programe për 

përcjelljen e përdorimit të cigareve elektronike; program kompjuterik i shkarkueshëm për 

pajisjet celulare për përdorim nga një inhalues oral [oral vaporizer] për qëllime të pirjes së 

duhanit, përkatësisht, programe për gjetjen e një pajisje të humbur të inhaluesit oral [oral 

vaporizer]; program kompjuterik i shkarkueshëm për pajisjet celulare për përdorim nga një 

inhalues oral [oral vaporizer] për qëllime të pirjës së duhanit, përkatësisht, programe për 
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lejimin ose ndalimin e lejës për përdorimin e një inhaluesi oral [oral vaporizer]; pajisje për 

cigare elektronike, përkatësisht, mbështjellëset e karikimit, adapterët elektrikë dhe kabllot e 

rrymes;  

34  Lëng i bazuar në nikotinë, përkatësisht nikotina e lëngshme që përdoret për rimbushje të 

cigareve elektronike; kontenjerë [cartridges] që shiten të mbushur me nikotinë të lëngshme 

për cigare elektronike; lëngjet për rimbushjen e cigareve elektronike, përkatësisht shijeve 

kimike në formë të lëngshme që përdoren për të rimbushur cigaret elektronike; shijues 

kimikë në formë të lëngshme, dhe zëvendësuesit e duhanit në formë të solucionit të 

lëngshëm përveç atyre për qëllime mjekësore; kontenjerë [cartridges] që shiten të mbushur 

me shije kimikë në formë të lëngshme për cigare elektronike; cigaret elektronike; inhaluesit 

[vaporizers] elektronik të duhanit, përkatësisht, cigaret elektronike; zëvendësuesit e duhanit 

në formë të solucionit të lëngshëm përveç atyre për qëllime mjekësore për cigaret 

elektronike; kontenjerë [cartridges] rimbushës që shiten të zbrazet për cigare elektronike; 

inhalues elektrik [electric vaporizers], përkatësisht, tuba inhalues [vaporizer pipes] pa tym 

për konsumimin dhe thithjen e duhanit dhe lëndëve tjera bimore; inhalues [vaporizer] 

elektrik për inhalimin e duhanit; mbushje e përpunuar e duhanit [tobacco pods]; duhan për 

çibuk, përkatësisht, duhan për përdorim në inhalues [vaporizers] elektrik; duhan, qoftë i 

prodhuar apo i pa prodhuar; duhani për duhanpirje, duhani për çibuk, duhani që pshtillet me 

dorë, duhani snus; duhan i shitur në mushje [pods]; artikujt e duhanpirësit për cigare 

elektrike dhe elektronike, përkatësisht, mbështjellës për cigare elektronike dhe aksesorë për 

cigare elektronike dhe kuti për cigare elektronike dhe aksesorë të cigareve elektronike; 

përbërës për cigare elektrike dhe elektronike, përkatësisht, atomizues për zëvendësuesit e 

duhanit, kartomizues [inhalues/vaporizers] për zëvendësuesit e duhanit, pastruesit 

[inhaluesit/vaporizers] për zëvendësuesit e duhanit; mbështjellëse elektrike të shitura si një 

përbërës i cigareve elektrike dhe pajisjeve elektronike për pirjen e duhanit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1457 

(220) 18/11/2019 

(731) ACCOR 82 rue Henri Farman 

92130 Issy-les-Moulineaux, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MERCURE 

 

 
     

 

(511) 43  Hotele;motele;shërbime hoteliere, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe 

pijeve;kafiteri, dhoma caji dhe shërbime banaku (me përjashtim të klubeve);akomodim të 

përkohshëm;shtëpi turistësh;shërbimet e rezervimeve të dhomave të hotelit për 

udhëtarë;shërbimet e rezevimit për akomodim të përkohshëm;këshillimin dhe udhëzimin 

(jo në lidhje me operim biznesi) në lidhje me hotelet dhe restoranet;dhënien me qira të 

qendrave të ekspozitave, dhomave të konferencave dhe të takimeve;shërbimet e 

rezervimeve të hoteleve dhe restoraneve;shërbimet e informatave on-line në lidhje me 

rezervimet e hoteleve  
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(210) KS/M/ 2019/1458 

(220) 18/11/2019 

(731) ACCOR 82 rue Henri Farman 

92130 Issy-les-Moulineaux, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43   “Hotele; motele; shërbime hoteliere, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; 

kafiteri, dhoma caji dhe shërbime banaku (me përjashtim të klubeve); akomodim të 

përkohshëm; shtëpi turistësh; shërbimet e rezervimeve të dhomave të hotelit për udhëtarë; 

shërbimet e rezevimit për akomodim të përkohshëm; këshillimin dhe udhëzimin (jo në 

lidhje me operim biznesi) në lidhje me hotelet dhe restoranet; dhënien me qira të qendrave 

të ekspozitave, dhomave të konferencave dhe të takimeve; shërbimet e rezervimeve të 

hoteleve dhe restoraneve; shërbimet e informatave on-line në lidhje me rezervimet e 

hoteleve”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1460 

(220) 19/11/2019 

(731) HATEX AS GmbH & Co.KG  

Jakob-Kaiser-Strasse 12 47877 Willich, DE 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)  Schäfer 

 

 
     

 

(511) 7  Makina për prerjen e bukës, makina për grirjen e perimeve, kafe, blues (përveç 

atyre të operuar me dorë), makina elektrike të kuzhinës, thika elektrike, përzierës elektrik 

për qëllime shtëpiake, mullinj për qëllime shtëpiake përveç atyre të operuar me dorë, 

shtypëse elektrike të frutave për qëllime shtëpiake, shtypëse elektrike të perimeve për 

qëllime shtëpiake, mullinj piperi përveç atyre të operuar me dorë, fshesa elektrike, thasë të 

fshesave elektrike, mikserë kuzhine, blues elektrik për qëllime shtëpiake  

8  Vegla dhe mjete dore (të operuara me dorë) për qëllime shtëpiake dhe kuzhine, 

përkatësisht thika, pirunë dhe lugë, hapëse të guacave të detit, prerëse mjekrre, (gërshërë 

për krasitje, hekur për drejtim të flokëve, hapëse konservash (jo-elektrike), prerëse vezësh 

(jo-elektrike), gërryes akulli, sete elektrike manikyri, thika, pirunë dhe lugë tavoline, mjete 

dore për dredhjen e flokëve, thika për krasitje, gërshërë për krasitje, prerëse perimesh, darë 

për skara, pajisje depilimi (elektrike dhe jo-elektrike), prerëse flokësh për përdorim 

personal (elektrike dhe jo-elektrike), hanxharë, prerëse djathi, thyerëse arrash, sete 

pedikyri, pinceta, prerëse picash (jo-elektrike), makina rroje (elektrike apo jo-elektrike), 

brisqe, prerëse perimesh, atomizues për insekticide i operuar me dorë  

9  Peshore  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 
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veçanërisht aparatet për gatim, aparatet për pjekje, pjekëse me rrotullim (rotisseries), 

tosterë, makina për kafe (elektrike), makina për kafe espresso, ngrohës uji (aparate), mjete 

gatimi (elektrike), aspiratorë, ngrohës shtrati, makina dhe aparate për akull, ventilator 

elektrik për përdorim personal, ibrikë elektrik, filterë (pjesë të instalimeve shtëpiake), 

friteza elektrike, ngrohës këmbësh (elektrik apo jo-elektrik), tharëse flokësh, furra 

halogjene, aparate për ajër të ngrohtë, ngrohës uji, batanije elektrike (jo për qëllime 

mjekësore), aparate ngrohëse (elektrike), jastëk për ulje me ngrohje (elektrike, jo për 

qëllime mjekësore), furra me ajër të nxehtë, pllaka ngrohëse, radiatorë për ngrohje, furra 

me induksion, pjekës me induksion, filterë kafeje (elektrik), aparate dhe mjete për gatim, 

furra, unaza për pjekje, mbajtëse frigoriferike, llamba (elektrike), mbulesa llambash, 

aparate ndriçuese me dioda që emetojnë ndriçim [LED], filterë për kondicionim ajri, 

aparate për ftohjen e ajrit, aparate për pastrimin e ajrit, tharëse ajri, furra mikrovalore 

(aparate për gatim), furra elektrike, gatues elektrik, tiganë për pjekje me presion (elektrik), 

furra, ngrohës i brendshëm uji dhe/apo lëngjesh, filterë për ujë të pijes, ventilatorë 

(kondicionerë ajri), hekur për gatim (waffle irons), pllaka të nxehta, ngrohës uji (aparate), 

aparate për marrjen/futjen e ujit, sete tiganësh wok, ulëse tualeti  

14  Orë dhe orë dore elektrike, orë muri, orë solare, orë diellore, orë me alarm  

18   Çanta me rrota, çanta për udhëtim, çantë dore, çanta për shkollë, çanta për udhëtim, 

çanta shpine, çanta në lloj karroce, çanta  

20  Mobilje, shufra për perde dushi, varëse rrobash  

21  Vegla dhe mbajtëse shtëpiake apo kuzhine, në veçanti shporta për rroba për qëllime 

shtëpiake, rafte për tharjen e rrobave, sete të tenxhereve për gatim, enë për pjekje, grill 

(vegla për gatim), mbajtëse për grill, mbajtëse me izolim termik për pije, enë qelqi, enë 

porcelani, enë dheu, tiganë, gatim, shkopinj (nga metali), mbyllëse për kapakë të 

tenxhereve, kova, brusha elektrike (përveç pjesëve të makinave), krehër elektrik, qelq që 

inkorporon përçues të hollë elektriciteti, brusha dhëmbësh elektrike, kuti qelqi, shtypës 

pantollonash, dërrasa për hekurosje, mbajtëse izoluese për pije, mbajtëse me izolim të 

nxehtësisë për pije dhe ushqim, qeramika për qëllime shtëpiake, kazanë, tenxhere për 

gatim, vegla kozmetike, forma për torte, sete tenxheresh për gatim, shishe ftohëse, çanta 

izotermike, mbajtëse qirinjsh, mikserë manual (përzierës koktejesh), blenderë (jo-elektrik) 

për qëllime shtëpiake, mullinj për qëllime shtëpiake (të operuar me dorë), brusha për thonj, 

mullinj piperi (të operuar me dorë), shporta të pajisura pikniku përfshirë enët, mikserë (jo-

elektrik), lugë për përzierje (vegla kuzhine), pjata për sallatë, qilarë kripe, përzierëse (jo-

elektrike) për qëllime shtëpiaka, dërrasa për prerje për kuzhinë, autoklava (gatues me 

presion) (jo-elektrik), sita (vegla shëpiake), sifonë për ujë të gazuar, mbajtëse nga metali 

për bërjen e akullit dhe pijeve të ftohta, pjata supe, tabakë për qëllime shtëpiake, enë dhe 

vegla tavoline (përveç thikave, pirunëve dhe lugëve), gota, ibrikë, mbulesa ibrikësh, 

shërbyes çaji (enë dhe vegla tavoline), kulluese çaji, prerëse brumërash, okllai/tëholluese 

(shtëpiake), pjata tavoline, kapakë tenxheresh, tenxhere, dorëza për furrë, peceta për furrë, 

shërbyese për pite, mjete për pirje, gota për pirje, hekur për gatim (waffle irons) (jo-

elektrik), ibrikë (jo-elektrik), bluarës për qëllime shtëpiake (jo-elektrik), qilarë kripe, 

mbajtës për kripë dhe piper, mullinj për kripë dhe piper, mbajtëse/shishe, sete 

mbajtësesh/shishesh për vaj dhe uthull, mbajtëse thikash, zierëse vezësh, artikuj porcelani 

për qëllime dekorative, artikuj qelqi për qëllime dekorative, artikuj terrakote për qëllime 

dekorative, artikuj dheu për qëllime dekorative;  

24  Çarçafë shtrati, mbulesa shtrati, perde dushi, perde, peshqirë, mbulesa tavoline, mbulesa 



Buletini Zyrtar Nr. 85 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

86 

 

tavoline në formë shiriti, mbulesë shtrati, batanije, peshqirë, mbulesa për ulëse të tualetit  

27  Shtroja banjo, shtroja për derë, tepihë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1462 

(220) 20/11/2019 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, Zug, 6300, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe; ekstrakt i kafës; zavendësues i kafës; kakao; çokolata; pije nga kakao; pije 

çokolate, pije nga kafëja dhe preparate për pije të tilla; çaj; produkte furre (bukëpjekësish); 

sheçer dhe embëltues; pjekurina; biskota, kuleç të thatë; keksa; tortë çokolate (brownies), 

kuleç nga çokolata; tortë nga djathi (cheesecake), torte nga djathi; kuleç; uafëll; obllandë; 

ëmbëlsira, posaqërisht embëlsira nga sheqeri dhe çokolata; lyrje nga çokolata; embëlsira të 

ngrira dhe të ftohëta; akullore; deserte; deserte të ngrira; embëlsira të ngrira; jogurt i ngrirë; 

deserte të ftohëta; produkte nga brumi; produkte nga drithërat; drithëra për mengjes; kupa; 

akullore; sherbet; mjaltë; puding; grimësira për zamër siç janë kupat dhe patatina misri; 

grimësira për zamër me bazë misri, orizi, elbi, thëkre ose pjekurinave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1463 

(220) 20/11/2019 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, Zug, 6300, CH 

(591) Oker, ari, kuqe, zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Kafe; ekstrakt i kafës; zavendësues i kafës; kakao; çokolata; pije nga kakao; 

pije çokolate, pije nga kafëja dhe preparate për pije të tilla; çaj; produkte furre 

(bukëpjekësish); sheçer dhe embëltues; pjekurina; biskota, kuleç të thatë; keksa; tortë 

çokolate (brownies), kuleç nga çokolata; tortë nga djathi (cheesecake), torte nga djathi; 

kuleç; uafëll; obllandë; ëmbëlsira, posaqërisht embëlsira nga sheqeri dhe çokolata; lyrje nga 

çokolata; embëlsira të ngrira dhe të ftohëta; akullore; deserte; deserte të ngrira; embëlsira të 

ngrira; jogurt i ngrirë; deserte të ftohëta; produkte nga brumi; produkte nga drithërat; 

drithëra për mengjes; kupa; akullore; sherbet; mjaltë; puding; grimësira për zamër siç janë 

kupat dhe patatina misri; grimësira për zamër me bazë misri, orizi, elbi, thëkre ose 

pjekurinave  
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(210) KS/M/ 2019/1464 

(220) 20/11/2019 

(731) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(591) Ngjyrë krem-vanile, ngjyrë kafe, e 

verdhë, e bardhë, e kuqe e zezë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Vafer, ëmbëlsira, produktet e ëmbëlsirave, desertë të përfshira në këtë klasë, 

akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1465 

(220) 20/11/2019 

(731) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(591) E verdhë, ngjyrë kafe, e gjelbër, e 

bardhë, e kuqe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Vafer, ëmbëlsira, produktet e ëmbëlsirave, desertë të përfshira në këtë klasë, 

akullore  
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(210) KS/M/ 2019/1466 

(220) 20/11/2019 

(731) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

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

bardhë, e kuqe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Vafer, ëmbëlsira, produktet e ëmbëlsirave, desertë të përfshira në këtë klasë, 

akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1467 

(220) 20/11/2019 

(731) Viva Fresh sh.p.k Veternik pn. 10,000  

Prishtinë, KS 

(526) DET 

 
 

(540)  DET 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuse dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

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

për flokë; pastë dhëmbësh; materiale abrazive  

16  Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të përfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; materiale për liberlidhje; fotografi; letër; ngjitës për leter apo 

qellime shtepiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe paisje të 

zyrës(përveq mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveq aparaturave); materiale 

plastike per paketim ( të përfshira ne klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; programe 

kompjuterike ( shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1468 

(220) 20/11/2019 

(731) 3 E TEKSTİL PAZARLAMA 

SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Firuzköy Bulvarı No:114/A-5 - Avcılar – 

İstanbul, TR 

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

(540)   
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 20  Mobilje, të bëra nga të gjitha materialet; dyshekë, jastëk, dyshek me ajr dhe jastëk 

zbukurues, jo për qëllime mjeksore, shtretër me ujë, jo për qëllime mjeksore; pasqyra; 

koshere bletësh, hoje artificiale dhe korniza nga druri për hoje; karige (shtrat) luhatës për 

bebe, kafaz (vend i rethuar) për bebe, djep, dubak bebesh, tabela për shfaqje, korniza 

fotografish dhe vizatime, pllaka identifikuese, jo nga metali; etiketa identifikimi, jo nga 

metali; pllaka emrash, jo nga metali; etiketa identifikimi jo nga druri ose materiale 

sintetike; kontejner paketimi nga druri ose plastika, vozë për përdorim në transport ose 

ruajtje, fuçi, tambure, rezervuar, kuti, kontejner për ruajtje, kontejner transporti, arka, paleta 

ngarkimi dhe mbyllës për mallin e lartëpërmendur, nga druri ose plastika; paisje të vogla 

nga druri ose materiale sintetike të përfshira në këtë klasë, armatura për mobilje, nga druri 

ose materialet sintetike; mallra dekorative dhe ornamente nga druri, tapa, kallami, xunkthi, 

briri, kocka, kocka balene, guaca, qilibari, sedefi, shkuma e detit, dylli i bletës, plastika ose 

suva, të përfshira në këtë klasë, posaqërisht figurina, ornamente festash për mure dhe 

skulptura, të gjitha të bëra nga druri, tapa, kallami, xunkthi, briri, kocka, kocka balene, 

guaca, qilibari, sedefi, shkuma e detit, dylli i bletës, plastika ose suva; shporta,  jo nga 

metali; shporta peshkatarësh, kolibe, kuti shtretër dhe shtretër për kafshë shtëpiake; shkallë 

portable dhe shakllë lëvizëse për hypje nga druri ose materiale sintetike; perde nga 

bambusi, erësues ruli të brendshëm (për interier), erësues rëshqitës, perde për dekorim të 

shtratit, grepa perdesh, unaza perdesh, kordele lidhëse për perde, shufra perdesh; rrota jo 

metalike me pengesë  

25  Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga ato veshje për 

qëllime mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shalle, bandan, shalle zbukurues, rripa (veshje); 

mbathje, këpucë, papuçe, sandalle; mbulesa koke, kapela, kapela me hijezues, bereta, 

kapela (veshje koke), kapela kafke  

35   Reklamim, marketing dhe marëdhënije me publikun; organizim i ekspozitave dhe 

panaireve të tregut për qëllime tregtare ose reklamuese; dizajnim i materialeve reklamuese; 

furnizim të një vendi për tregti për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve; funksione 

zyre; shërbime sekretarie; regullim i parapagimit të gazetës për te tjerë; përpilim të 

statistikës; huazim i makinave të zyrave; sistematizim i informatave në data bazën e 

kompjuterit; përgjigje telefonie për parapaguesit e pakapshëm; menaxhim biznesi, 

administrim biznesi dhe konsulta biznesi; kontabilitet; shërbime konsultash komerciale; 

rekrutim personeli, zhvendosje personeli, agjenci punsimi, agjenci eksport-importi; 

shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit; auksion; të bërit bashk, për dobi të 

tjerësve, të mallrave të ndryshëm, posaqërisht mobiljeve, të bëra nga të gjitha materialet, 

dyshekëve, jastëkve, dyshekëve me ajr dhe    jastëkve zbukurues, jo për qëllime mjeksore, 

shtretër me ujë, jo për qëllime mjeksore, pasqyrave, koshereve të bletëve, hojeve artificiale 

dhe kornizave nga druri për hoje, karigeve (shtrat) luhatëse për bebe, kafazëve (vend i 

rethuar) për bebe, djepave, dubakëve për bebe, tabelave për shfaqje,  kornizave për 

fotografi dhe vizatime, pllakave identifikuese, jo nga metali, etiketave identifikimi,  jo nga 

metali, pllakave emrash,  jo nga metali, etiketave identifikimi nga druri ose materiale 
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sintetike, kontejnerëve për paketim nga druri ose plastika, vozave për përdorim në transport 

ose ruajtje, fuçive,  tambureve, rezervuarëve, kutive, kontejnerëve për ruajtje, kontejnerëve 

transporti, arkave, paletave për ngarkim dhe mbyllje për mallin e lartëpërmendur, nga druri 

ose plastika, paisje të vegla nga druri ose materiale sintetike të përfshira në këtë klasë, 

armaturave për mobilje, nga druri ose materialet sintetike, mallrave dekorative dhe 

ornamenteve nga druri, tapa, kallami, xunkthi, briri, kocka, kocka balene, guaca, qilibari, 

sedefi, shkuma e detit, dylli i bletës, plastika ose suva, të përfshira në këtë klasë, 

posaqërisht figurinave, ornamenteve për festa për mure dhe skulpturave, të gjitha të bëra 

nga druri, tapa, kallami, xunkthi, briri, kocka, kocka balene, guaca, qilibari, sedefi, shkuma 

e detit, dylli i bletës, plastika ose suva, shportave,  jo nga metali, shportave për peshkatarë, 

kolibeve, kutive shtretër dhe shtretërve për kafshë shtëpiake; shkallëve portable dhe 

shakllëve lëvizëse për hypje nga druri ose materiale sintetike, perdeve nga bambusi, 

erësuesve ruli të brendshëm (për interier), erësues rëshqitës, perdeve për dekorim të 

shtretëre, grepave për perde, unazave për perde, kordeleve lidhëse për perde, shufrave për 

perde, rrotave jo metalike me pengesa, veshjeve, përfshi veshjet e brendshme dhe të 

jashtme, të ndryshme nga ato veshje për qëllime mbrojtëse; çorapeve, kufjeve (veshje), 

shalleve, bandanëve, shalleve zbukurues, rripave (veshje); mbathjeve, këpucëve, papuçeve, 

sandalleve; mbulesave të kokës, kapelave, kapelave me hijezues, beretave, kapelave (veshje 

koke), kapelave të kafkës, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto 

mallra, këto shërbime mund të jepen nëpër shitoret me pakicë, shitjes me shumëcë, 

nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet katalogjeve me porosi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1470 

(220) 20/11/2019 

(731) Darsej Rizaj - Drejtor 

Rr. Zija Shemsiu, Nr. 23, Prishtinë, KS 

(526) SHkolla Digjitale 

(591) Ngjyra e zezë, ngjyra e kaltërt e 

mbyllët, ngjyra e bardhë 

(740)  Kushtrim Palushi Rr. Major Mehmet 

Bushi, hyrja 6, nr. 5, Bregu i Diellit, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Publikim i shkarkueshëm i programeve kompjuterike; hulumtim shkencor, 

navigimi, anketimi në fushat e shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë;  

16  Publikime, përkatësisht materiale mësimore dhe udhëzuese, manuale, broshura, 

pamfleta në fushat e shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë  

41  Shërbime arsimore në mënyrën e ofrimit të kurseve të mësimit dhe trajnimit në fushën e 

shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë si dhe shpërndarjes së materialeve të 

lëndës në nivelin e shkollës fillore; aranzhimi dhe / ose mbajtja e ligjeratave, trajnimeve 

praktike [demonstrimi], seminareve, kolokiumeve [testeve], konferencave në fushën e 
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shkencave kompjuterike dhe teknologjisë; ofrimin e shërbimeve të huazimit të librave në 

bibliotekë; aranzhimi ose sponsorizimi i organizimit të garave të ndryshme në në fushën e 

shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë  

42  Kërkime [hulumtime] shkencore dhe teknologjike në fushën e teknologjisë së 

informacionit siç është fusha e zhvillimit të programeve kompjuterike dhe programimit 

kompjuterik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1472 

(220) 20/11/2019 

(731) Darsej Rizaj - Drejtor 

Rr. Zija Shemsiu, Nr. 23, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(526) Digital School 

(591) Ngjyra e kaltër e mbyllët 

(740)  Kushtrim Palushi Rr. Major Mehmet 

Bushi, hyrja 6, nr. 5, Bregu i Diellit, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Publikim i shkarkueshëm i programeve kompjuterike; hulumtim shkencor, 

navigimi, anketimi në fushat e shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë;  

16   Publikime, përkatësisht materiale mësimore dhe udhëzuese, manuale, broshura, 

pamfleta në fushat e shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë  

41  Shërbime arsimore në mënyrën e ofrimit të kurseve të mësimit dhe trajnimit në fushën e 

shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë si dhe shpërndarjes së materialeve të 

lëndës në nivelin e shkollës fillore; aranzhimi dhe / ose mbajtja e ligjeratave, trajnimeve 

praktike [demonstrimi], seminareve, kolokiumeve [testeve], konferencave në fushën e 

shkencave kompjuterike dhe teknologjisë; ofrimin e shërbimeve të huazimit të librave në 

bibliotekë; aranzhimi ose sponsorizimi i organizimit të garave të ndryshme në në fushën e 

shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë  

42  Kërkime (hulumtime) shkencore dhe teknologjike në fushën e teknologjisë së 

informacionit siç është fusha e zhvillimit të programeve kompjuterike dhe programimit 

kompjuterik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1473 

(220) 20/11/2019 

(731) The Cockpit USA LLC 874 Walker 

Road, Suite C, City of Dover, County of 

Kent, Delaware 19904, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  COCKPIT USA 

 

 
     

 

(511) 25  “Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë”  
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(210) KS/M/ 2019/1474 

(220) 21/11/2019 

(731) Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51000 Rijeka, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NORMIA 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte parfumerie; kozmetikë; artikuj tualeti  

5  Ilaçe për qëllime njerëzore, produkte dietike; shtesa dhe preparate dietike, produkte 

farmaceutike; produkte medicinale, preparate medicinale, preparate farmaceutike, produkte 

higjienike për përdorim mjekësor, fungicide  

35  Reklamime, publikime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1475 

(220) 21/11/2019 

(731) Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51000 Rijeka, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VISET 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte parfumerie; kozmetikë; artikuj tualeti  

5  Ilaçe për qëllime njerëzore, produkte dietike; shtesa dhe preparate dietike, produkte 

farmaceutike; produkte medicinale, preparate medicinale, preparate farmaceutike, produkte 

higjienike për përdorim mjekësor, fungicide  

35  Reklamime, publikime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1476 

(220) 21/11/2019 

(731)  Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51000 Rijeka, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NEODOL 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte parfumerie; kozmetikë; artikuj tualeti  

5  Ilaçe për qëllime njerëzore, produkte dietike; shtesa dhe preparate dietike, produkte 

farmaceutike; produkte medicinale, preparate medicinale, preparate farmaceutike, produkte 
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higjienike për përdorim mjekësor, fungicide  

35  Reklamime, publikime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1478 

(220) 21/11/2019 

(731) E Connect AL SH.P.K Bregu i Diellit 

Hyzri Talla nr.12, 10000 Prishtinë, KS 

(526) eConnect 

(591) E kaltër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate  shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matëse, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi,  aparate 

elektrike dhe elektronike, kompjuterë, kompjuter tablet; kompjuter desktop (kompjuter 

tavoline); terminale kompjuterike dhe pajisje kompjuterike, harduer kompjuterik dhe paisje 

periferike, programe dhe souftuer kompjuterike; kamera, kamera fotografike, aparate 

televizive, video rekorder; CD dhe DVD lexues dhe rekorder, lexuesit MP3,  transportuesit 

magnetik dhe optik i të dhënave dhe softuer kompjuterik dhe programet incizuese të tyre, 

shkarkimi dhe incizimi i publikimeve elektronike, kartat magnetike dhe optike të koduara, 

aparate dhe instrumente telekomunikimi; Etiketa elektronike për mallra;  telefona; telefona 

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

pajisje elektronike dixhitale; pajisje elektronike dixhitale mobile; aparate telefonike dhe 

aparate të tjera për transmetimin dhe / ose marrjen e informacionit; sisteme alarmit; alarmet 

e sigurisë; panele alarmi; harduere elektronike për kontrollin e sistemeve të alarmit; 

snjalizuesit interfejs  për sistemet e alarmit; pjesë dhe pajisje për mallrat e sipërpërmendura  

35  Shërbime për analizë, kërkim dhe informacion; Shërbime për reklamim, marketing dhe 

promocion; Shërbime për asistencë, menaxhim dhe administrim biznesi; Shërbime për 

reklamim, marketing dhe konsultim promovues; Reklamime online;Shitje me shumicë dhe 

pakicë në fushat e aparateve të softëverë-ve, kompjuterëve, teknologjisë së informacionit 

dhe dhe audiovisuale, artikujve elektronik dhe elektrik, dhe aksesorëve të tyre, aparate 

telefonike dhe aparate të tjera për transmetimin dhe / ose marrjen e informacionit; 

sistemeve të alarmit dhe aksesorëve të tyre; konsulence dhe informacion në lidhje me 

shërbimet e sipërpërmendur; Përfshirë shërbimet e lartpërmendura të ofruara përmes 

rrjeteve elektronike, përfshirë Internetin  

37  Konstruktimi  i objekteve; riparim; shërbimet e instalimit  

38  Shërbime telekomunikacioni; shërbime të komunikimit telefonik në distanca të mdha; 

Komunikim me komjuter dhe akses në internet; Akses në të dhëna, web faqe dhe protale; 

Përgatitje për forume online; Kalimi i të dhënave; Transmisioni i kartave përshëndetëse 

online; Sigurimi i aksesit në database; Sigurimi i aksesit të përdoruesve në platforma në 

internet; Sigurimi aksesit të përdoruesve në portale në internet; Sigurimi i aksesit në 

shërbime të kanaleve të telekomunikacionit për blerje online; Sigurimi i aksesit për 

platforma dhe portale në interne  
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(210) KS/M/ 2019/1479 

(220) 21/11/2019 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED  

A.F. JONES EXPORTERS CEYLON 

(PRIVATE) LIMITED No.146, Dawson 

Street, Colombo 2, LK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

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

abrazive për pastrim, lustrim, fshirje; sapun jo mjekësorë; parfumeri, vajëra eterike, 

kozmetikë jo mjekësore, losione për flokë jo mjekësore; losione për qëllime  kozmetike; 

mjete jo mjëkësore për pastrimin e dhëmbëve; lesh pambuku për përdorim kozmetike; 

facoleta të lagura me losione kozmetike  

5   Preparate farmaceutike dhe veterinere; preparate higjienike për përdorim mjekësorë; 

pelena; pelenea për foshnje; substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësorë, ushqim 

për foshnje; lekoplaste; materiale për lidhje; materiale për mbushje të dhëmbit, dyll për 

dhëmb; mjete dezinfektive; preparate për shkatrrimin e dëmtuesëve; fungicide, herbicide  

10  Shishe për foshnje, shishe për ushqim; aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, 

stomatologjike dhe veterinere; gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmb; gjëra ortopedike; 

materiale kirurgjike për qepje; pajisje terapeutike dhe ndihëmese të përshtatura për invalid; 

aparate për masazhë; aparate, pajisje dhe produkte për foshnje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1480 

(220) 22/11/2019 

(731) CHANEL 135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Ora; rripa pë ora; pjeset levizese te orës; kronometrat; numrat [prodhimi i orës]; 

zinxhirët e orës, xhamat e orës; mbajtese dhe kuti për ora; metale të çmuara të 

papërpunuara ose gjysëm të përpunuara; mbajtese dhe kuti për stoli; pjesë të stolive; 

produkte të stollive; rrathë; stoli dekorative; zinxhirë; stoli dekorative [stoli], stoli 
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cloisonné; vathë; stolitë për kapela [stoli]; kunja [stoli]; medalje; qafore; unaza; kunjat e 

kravatës; kunjat zbukuruese; diamant; kuti nga metalet e çmuara; kuti stolish; unaya për 

çelesa; orë alarmi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1481 

(220) 22/11/2019 

(731) Hil Group SH.P.K. Rruga Z. Salihu, 

nr. 28, KS 

(591) e bardhë, e kuqe, e zezë, e hirtë 

(740)  Kushtrim Palushi Ramaj Palushi 

Hajdaraj Salihu LLC Rr. Mehmet Bushi, Nr. 

6/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Produkte të lëkurës dhe nga imitimi i lëkurës; qanta, qanta sportive dhe valixhe 

udhëtimi; qanta dore; ombrella dhe qadra; rripa dhe mbajtës të kafshëve; kuleta dhe 

mbajtëse të kredit kartave.  

25  Veshje; këpucë; dhe kapela. Në veçanti, qizme, qizme sportive, qizme me take; sandale, 

sandale banjo, sandale plazhi; veshje, veshje sportive, veshje nga lëkura apo imitimi 

lëkurës, veshje të brendshme; këpucë, këpucë sportive, këpucë futbolli, këpucë me take; 

qorape; kapela.  

35  Reklamimi, administrimi i biznesit dhe funksionet e zyrës. Në veçanti, administrimi i 

programeve të lojalitetit të konsumatorëve; shërbimet e reklamimit dhe publicitetit; 

reklamimi përmes postës; shpërndarja e materialeve reklamuese dhe promovuese; 

marketingu online, në radio dhe TV.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1482 

(220) 22/11/2019 

(731) Hil Group SH.P.K. Rruga Z. Salihu, 

nr. 28, KS 

(740)  Kushtrim Palushi Ramaj Palushi 

Hajdaraj Salihu LLC Rr. Mehmet Bushi, Nr. 

6/5, Prishtinë 
 

(540)  GRAFITI 

 

 
     

 

(511) 18  Produkte të lëkurës dhe nga imitimi i lëkurës; qanta, qanta sportive dhe valixhe 

udhëtimi; qanta dore; ombrella dhe qadra; rripa dhe mbajtës të kafshëve; kuleta dhe 

mbajtëse të kredit kartave  

25  Veshje; këpucë; dhe kapela. Në veçanti, qizme, qizme sportive, qizme me take; sandale, 

sandale banjo, sandale plazhi; veshje, veshje sportive, veshje nga lëkura apo imitimi 

lëkurës, veshje të brendshme; këpucë, këpucë sportive, këpucë futbolli, këpucë me take; 

qorape; kapela  

35  Reklamimi, administrimi i biznesit dhe funksionet e zyrës. Në veçanti, administrimi i 

programeve të lojalitetit të konsumatorëve; shërbimet e reklamimit dhe publicitetit; 

reklamimi përmes postës; shpërndarja e materialeve reklamuese dhe promovuese; 
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marketingu online, në radio dhe TV  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1483 

(220) 22/11/2019 

(731) Solutions Connected L.L.C. 

Rr. Rexhep Mala, nr. 28, Prishtina 10000, 

KS 

(591) E kaltërt e qelët, dhe e hirte e mbyllur 

(740)  Kushtrim Palushi Ramaj Palushi 

Hajdaraj Salihu LLC Rr. Mehmet Bushi, 

hyrja 6, nr. 5, Bregu i Diellit, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës - 

Shërbime të reklamimit të agjencisë / shërbime të publicitetit të agjencisë, Mbajtja e librave 

të kontabilitetit / kontabiliteti; asistencë për administrimin e biznesit; pyetsor i bizneseve; 

konsulencë për administrim dhe organizim të biznesit; informacion dhe këshilla komerciale 

për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; sigurimi i informacionit të 

kontakteve komerciale dhe afariste; konsulencë lidhur me komunikimin dhe strategjitë e 

reklamave; studime të tregut; përgatitja e listës së pagave; konsulencë për menaxhimin e 

personelit; rekrutimi i personelit; promovim shitjesh për të tjerët; optimizimi i motorëve të 

kërkimit për promovimin e shitjeve; përgjigjja telefonike për abonentët (subscribers) të pa 

qasshëm; prodhimi i programeve teleshopping  

38  Telekomunikacion - informacione rreth telekomunikacionit; shërbime 

telekonferencuese; transmetimi i skedarëve(file-ve) digjital; shërbime videokonferencuese  

41  Edukim; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore - akademi 

[edukim]; stërvitje [trajnim]; informata për arsim (edukim); provime arsimore; transferim i 

njohurive knoë-hoë [trajnim]; trajnim praktik [demonstrim]; shërbime të mësimdhënies / 

arsimore / shërbime udhëzuese  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn të lidhura me to; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore industriale; modelimi dhe zhvillimin e pajisjeve dhe 

softuerëve kompjuterikë - programim kompjuterik; modelimi (hartimi) i programeve 

kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; konsulencë 

për programe kompjuterike; shërbime për mbrojtjen ndaj virusëve kompjuterikë; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë e kompjuterave; krijimi 

dhe mirëmbajtja e uebfaqeve për të tjerët; krijimin dhe hartimin e indekseve të 

informacionit të bazuara në uebfaqe për të tjerët [shërbimet e teknologjisë së 

informacionit]; konsulencë për sigurinë e të dhënave; shërbime të enkriptimit të të dhënave; 

ruajtje elektronike e të dhënave; monitorim elektronik i identifikimit të informacionit 

personal për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit; programim kompjuterik; 

hartimi i programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit 

kompjuterik; konsulencë për programe kompjuterike; shërbime për mbrojtjen e virusit 

kompjuterik; konsulencë për teknologjinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë e 

kompjuterave; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve në internet për të tjerët; krijimin dhe 

hartimin e indekseve të informacionit të bazuara në uebfaqe për të tjerët [shërbimet e 

teknologjisë së informacionit]; konsulencë për sigurinë e të dhënave; shërbime të kriptimit 
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të të dhënave; ruajtje elektronike e të dhënave; monitorim elektronik i identifikimit të 

informacionit personal për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit; dizajn i arteve 

grafike; dizajn grafik i materialeve promovuese; faqet kompjuterike hosting 

[uebfaqet]konsulencë për teknologjinë e informacionit [IT]; sigurimi i informacionit mbi 

teknologjinë kompjuterike dhe mbi programimin përmes një uebfaqeje; instalimi i 

softuerëve kompjuterik; konsulencë për sigurinë e internetit; mirëmbajtja e softuerëve 

kompjuterik; ofruesit e shërbimeve të jashtme në fushën e teknologjisë së informacionit 

softueri si shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin e botimit të 

softuerëve; përditësim i programeve kompjuterike; konsulencë për krijimin e faqeve në 

internet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1484 

(220) 22/11/2019 

(731) Solutions Connected L.L.C. 

Rr. Rexhep Mala, nr. 28, Prishtina 10000, 

KS 

(591) E kaltert e qelt, dhe e hirt e mbyllur 

(740)  Kushtrim Palushi Rr. Mehmet Bushi, 

hyrja 6, nr. 5, Bregu i Diellit, Prishtinë 
 

(540)  SONNECTO 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës - 

Shërbime të reklamimit të agjencisë / shërbime të publicitetit të agjencisë, Mbajtja e librave 

të kontabilitetit / kontabiliteti; asistencë për administrimin e biznesit; pyetsor i bizneseve; 

konsulencë për administrim dhe organizim të biznesit; informacion dhe këshilla komerciale 

për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; sigurimi i informacionit të 

kontakteve komerciale dhe afariste; konsulencë lidhur me komunikimin dhe strategjitë e 

reklamave; studime të tregut; përgatitja e listës së pagave; konsulencë për menaxhimin e 

personelit; rekrutimi i personelit; promovim shitjesh për të tjerët; optimizimi i motorëve të 

kërkimit për promovimin e shitjeve; përgjigjja telefonike për abonentët (subscribers) të pa 

qasshëm; prodhimi i programeve teleshopping  

38  Telekomunikacion - informacione rreth telekomunikacionit; shërbime 

telekonferencuese; transmetimi i skedarëve(file-ve) digjital; shërbime videokonferencuese  

41  Edukim; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore - akademi 

[edukim]; stërvitje [trajnim]; informata për arsim (edukim); provime arsimore; transferim i 

njohurive knoë-hoë [trajnim]; trajnim praktik [demonstrim]; shërbime të mësimdhënies / 

arsimore / shërbime udhëzuese  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn të lidhura me to; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore industriale; modelimi dhe zhvillimin e pajisjeve dhe 

softuerëve kompjuterikë - programim kompjuterik; modelimi (hartimi) i programeve 

kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; konsulencë 

për programe kompjuterike; shërbime për mbrojtjen ndaj virusëve kompjuterikë; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë e kompjuterave; krijimi 

dhe mirëmbajtja e uebfaqeve për të tjerët; krijimin dhe hartimin e indekseve të 

informacionit të bazuara në uebfaqe për të tjerët [shërbimet e teknologjisë së 

informacionit]; konsulencë për sigurinë e të dhënave; shërbime të enkriptimit të të dhënave; 
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ruajtje elektronike e të dhënave; monitorim elektronik i identifikimit të informacionit 

personal për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit; programim kompjuterik; 

hartimi i programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit 

kompjuterik; konsulencë për programe kompjuterike; shërbime për mbrojtjen e virusit 

kompjuterik; konsulencë për teknologjinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë e 

kompjuterave; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve në internet për të tjerët; krijimin dhe 

hartimin e indekseve të informacionit të bazuara në uebfaqe për të tjerët [shërbimet e 

teknologjisë së informacionit]; konsulencë për sigurinë e të dhënave; shërbime të kriptimit 

të të dhënave; ruajtje elektronike e të dhënave; monitorim elektronik i identifikimit të 

informacionit personal për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit; dizajn i arteve 

grafike; dizajn grafik i materialeve promovuese; faqet kompjuterike hosting 

[uebfaqet]konsulencë për teknologjinë e informacionit [IT]; sigurimi i informacionit mbi 

teknologjinë kompjuterike dhe mbi programimin përmes një uebfaqeje; instalimi i 

softuerëve kompjuterik; konsulencë për sigurinë e internetit; mirëmbajtja e softuerëve 

kompjuterik; ofruesit e shërbimeve të jashtme në fushën e teknologjisë së informacionit 

softueri si shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin e botimit të 

softuerëve; përditësim i programeve kompjuterike; konsulencë për krijimin e faqeve në 

internet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1485 

(220) 22/11/2019 

(731) KAYALAR PRES DÖKÜM 

SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

EYÜP SULTAN MAH. MEZARLIK 

YOLU SOK.  NO : 4/1 SANCAKTEPE, 

 ISTANBUL, TR 

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

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Gypa metalik për transportimin e lëngjeve dhe gasit, gypa metalik për shpuerje dhe 

pjesë për to, valvula nga metali, lidhëse nga metali për gypa, kthesa (gjunjë) metalike për 

gypa, mbajtës për gypa metalik.  

17  Gypa kthyes të punuar nga goma dhe plastika; gypa të punuar nga plastika dhe goma, 

duke përfshirë edhe ato të cilat përdoren në automjete; shtesat për gypa të plastikës dhe 

goma; lidhëse (muf) për gypa nga plastika dhe goma; gypa nga materijalet e tekstilit; lidhse 

për gypa jo metalik; lidhëse (muf) për gypa jo metalik; gypa lidhës për ftohës të makinave.  
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(210) KS/M/ 2019/1486 

(220) 22/11/2019 

(300) Z-201970585  23/05/2019  SI 

(731) Žito prehrambena industrija d.o.o. 

Šmartinska cesta 154 1000 Ljubljana, SI 

(591)  E kuqe, e verdhë dhe e bardhë 

(740)  Xhemajl Krasniqi  

AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, zona e 

jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqime për beba; suplementë dietal për njerëz dhe shtazë; allç, material për 

fashatim; material për blombimin e dhëmbëve, dyll dental; dezinfektantë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide; ëmbëlsira dietike të adaptuara për perdorim 

mjekësor; ëmbëlsira farmaceutike; ëmbëlsira për qëllime mjekësore; ëmbëlsira të 

medikamentuara; gjelatinë për qëllime mjekësore; vitamina dhe preparate vitaminash; 

ëmbëlsirë vitaminash; vitamina si gomë.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz,pasta dhe petë; tapioka dhe sago; miell dhe 

pregatitje të bëra nga drithërat; bukë, keksa dhe ëmbëlsira; çokolatë; akullore, sherbete dhe 

akuj të tjerë ushqyes; sheqer, mjaltë, melase; tharmë, pluhur pjekurinash; kripë, 

kondimente, djegësime, herba të konzervuara; uthull, salcë dhe kondimente tjera; akull [ujë 

të ngrirë]; ëmbëlsira (çokoladë), copëza ëmbëlsirash dhe gomë për çapje (çamçakëz); fruta 

të sheqerosura (ëmbëlsira); tableta jo të medikamentuara; ëmbëlsira pa sheqer; ëmbëlsira 

me me sasi të ultë sheqeri me vitamina dhe minerale të shtuara; ëmbëlsira herbale pa 

sheqer; ëmbëlsira herbale (barishta) alpine.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1487 

(220) 22/11/2019 

(300) Z-201970586  23/05/2019  SI 

(731) Žito prehrambena industrija d.o.o. 

Šmartinska cesta 154 1000 Ljubljana, SI 

(591) E kuqe, e gjelbërt, e bardhë dhe e hirtë 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D 

L.L.C., Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; prepatrate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqime për beba; suplementë dietal për njerëz dhe shtazë; allçi, material për 

fashatim; material për blombimin e dhëmbëve, dyll dental; dezinfektantë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide; ëmbëlsira dietike të adaptuara për perdorim 

mjekësor; ëmbëlsira farmaceutike; ëmbëlsira për qëllime mjekësore; ëmbëlsira të 
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medikamentuara; gjelatinë për qëllime mjekësore; vitamina dhe preparate vitaminash; 

ëmbëlsirë vitaminash; vitamina si gomë.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz,pasta dhe petë; tapioka dhe sago; miell dhe 

pregatitje të bëra nga drithërat; bukë, keksa dhe ëmbëlsira; çokolatë; akullore, shërbete dhe 

akuj të tjerë ushqyes; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë, pluhur pjekurinash; kripë, 

kondimente, djegësime, herba të konzervuara; uthull, salcë dhe kondimente tjera; akull [ujë 

të ngrirë]; ëmbëlsira (bonbonë), copëza ëmbëlsirash dhe gomë për çapje (çamçakëz);fruta të 

sheqerosura (ëmbëlsira); tableta jo të medikamentuara; ëmbëlsira pa sheqer; ëmbëlsira me 

sasi të ultë sheqeri me vitamina dhe minerale të shtuara; ëmbëlsira herbale pa sheqer; 

ëmbëlsira herbale (barishta) alpine.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1488 

(220) 22/11/2019 

(300) 1396256  23/05/2019  BX 

(731) Flowil International Lighting 

(Holding) B.V. 1097 JB Amsterdam, , NL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SYLTECH 

 

 
     

 

(511) 9  “Aparate dhe/apo instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin dhe/ose kontrollin e elektricitetit; aparate dhe/apo instrumente 

kontrolli për ndriçime; aparate dhe/apo instrumente të komunikimit pa-tela për ndriçime; 

aparate dhe/apo instrumente çakëll për ndriçime; bateri; aparte dhe/apo instrumente bateri 

për ndriçim; montime të kombinuara të prizës për aparat rroje dhe dritës; aparate dhe/apo 

instrumente të harduerit kompjuterik për ndriçim; aparate dhe/apo instrumente të softuerit 

kompjuterik për ndriçim; aparate dhe/apo instrumente të përpunimit të të dhënave për 

ndriçim; aparate dhe/apo instrumente elektrike për kontrollimit e ndriçimit; aparate dhe/apo 

instrumente elektrike për tërheqjen dhe/apo mbytjen e insekteve dhe/apo brejtësve; aparate 

dhe/apo instrumente sensore për ndriçim; altoparlantë; aparate dhe/apo instrumente 

startuese për ndriçim; dioda që emitojnë dritë [LED]; module të diodave që emitojnë dritë 

[LED]; ngasës të diodave që emitojnë dritë [LED]; monitorë të diodave që emitojnë dritë 

[LED]; ekrane të diodave që emitojnë dritë [LED]; dioda organike që emitojnë dritë [ 

OLED]; module të diodave organike që emitojnë dritë [OLED]; ngasës të diodave organike 

që emitojnë dritë [OLED]; monitorë të diodave organike që emitojnë dritë [OLED]; ekrane 

të diodave organike që emitojnë dritë [OLED]; aparate dhe/instrumente të fotocelulave për 

ndriçim; ndërprerpës automatik kohor; ndërprerës të të dhënave; ndërprerës dixhital; 

ndërprerës për zbehjen e dritës; ndërprerës elektrik; ndërprerës niveli; ndërprerës ndriçimi; 

ndërprerës magnetic; ndërprerës merkuri; ndërprerës optic; ndërprerës rryme; ndërprerës 

afërsie; ndërprerës sensorik; ndërprerës; ndërprerës telekomunikimi; ndërprerës 

temperature; ndërprerës termik; ndërprerës kohor; ndërprerës të ndjeshëm në prekje; 

ndërprerës pa-tela; ndriçim paralajmërues; aparate dhe/apo instrumente sinjalizuese për 

ndriçim; aparate dhe/apo instrumente transformatore për ndriçim; pjesë dhë pajisje për 

gjitha mallrat e përmendura për aq sa janë të përfshira në këtë klasë”  

11  “Ndriçime zbukuruese; aparatë të ndriçimit zbukurues; instalime, aparate, pajisje, 
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pajime, dhe/apo vendosje të ndriçimit elektrik; instalime, aparate, pajisje, pajime, dhe/apo 

vendosje të ndriçimit jo-elektrik; instalime, aparate, pajisje, pajime, dhe/apo vendosje të 

ndriçimit; instalime, aparate, pajisje, pajime, dhe/apo vendosje të diodave që emitojnë dritë 

[LED]; instalime, aparate, pajisje, pajime, dhe/apo vendosje të diodave organike që 

emitojnë dritë [OLED]; module ndriçimi; module të diodave që emitojnë dritë [LED]; 

module të diodave organike që emitojnë dritë [OLED]; ndriçime; ndriçime elektrike; 

ndriçime jo-elektrike; ndriçime të diodave që emitojnë dritë [LED]; ndriçime të diodave 

organike që emitojnë dritë [OLED]; llampa; llampa tavoline; llampa elektrike; llampa jo-

elektrike; llampa ndriçimi; llampa me dioda që emitojnë dritë [LED]; llampa me dioda 

organike që emitojnë dritë [OLED]; fanar; fanar elektrik; fanar jo-elektrik; fanar ndriçimi; 

fanar me dioda që emitojnë dritë [LED]; fanarë me dioda organike që emitojnë dritë 

[OLED]; tuba elektrike për ndriçim; tuba jo-elektrike për ndriçim; tuba ndriçimi; tuba me 

dioda që emitojnë dritë [LED] për ndriçim; tuba me dioda organike që emitojnë dritë 

[OLED] për ndriçim; poça elektrik për ndriçim; poça jo-elektrik për ndriçim; poça për 

ndriçim; poça me dioda që emitojnë dritë [LED] për ndriçim; poça me dioda organike që 

emitojnë dritë [OLED] për ndriçim; aparate dhe/apo instrumente kompjuterike për 

kontrollimin e ndriçimit; aparate dhe/apo instrumente të ndriçimit me filament; aparate 

dhe/apo instrumente të xhamit ndriçues; pjesë dhe pajisje për cilëndo prej mallrave të 

përmendura për aq sa janë të përfshira në këtë klasë”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1489 

(220) 22/11/2019 

(731) Exxon Mobil Corporation, a 

corporation organized existing under the 

laws of the State of New Jersey, U.S.A., 

with offices at 5959 Las Colinas Boulevard, 

Irving, Texas 75039, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SHC 

 

 
     

 

(511) 4  “Vajra dhe yndyrna industriale; lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit, 

lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (përfshirë ato motorike) dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë 

për ndriçim;  vajra të marshit; vajra turbine; vajra hidraulikë; vajra motori; vajra 

kompresori; yndyrna; vajra qarkullues; vajra bartës; lubrifikantë për zinxhir; vajra për 

transferimin e nxehtësisë; lubrifikantë sintetikë për sistemet e qarkullimit të makinës së 

letrave; vajra të fortë të tubit.  
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(210) KS/M/ 2019/1490 

(220) 22/11/2019 

(731) Exxon Mobil Corporation, a 

corporation organized existing under the 

laws of the State of New Jersey, U.S.A., 

with offices at 5959 Las Colinas Boulevard, 

Irving, Texas 75039, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MOBIL SPECIAL 

 

 
     

 

(511) 4  “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit, 

lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (duke i përfshirë edhe për motorë) dhe ndriçues; qirinj 

dhe fitilë për ndriçim; vajra motorik”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1491 

(220) 25/11/2019 

(731) “Alb Tech” SH.P.K. Rr. Livoç i 

Muhaxherëve, p.n. 60000 Gjilan , KS 

(591) E kuqe, e bardhë 

(740)  Arton Haziri Rr. Arben Ramadani II, 

nr.35, 60000 Gjilan  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet;materiale metalike për ndërtim dhe 

ndërtesa të transportushme prej metali;kabllot jo elektrike dhe telat prej metali të 

zakonshëm;sende të vogla të metaleve;kontenjer♪7 metalikë për ruajtje ose transport;safes, 

klasa e 6 perfshin kryesisht metale të zakonshme jo të përpunuara dhe pjesërisht të 

farkëtuara, përfshir xehet, si dhe mallra të caktuara të bëra nga metalet e zakonshme. Kjo 

klase perfshin, veqanerisht; metale ne forme pete ose pluhuri per perpunim te metejshem, 

per shembull, per printeret 3D; materiale ndertimi metalike, per shembull, materiale prej 

metali per shina hekurudhore, gypa dhe tuba prej metali; artikuj te vegjel te paisjev 

metalike, per shembull, bulona, vida, gozhda, mbajtese mobiljesh, fastenere te dritareve; 

ndertesa ose strukture te transportushme prej metali, per shembull, shtepi te parafabrikuara, 

pishina, kafaza per kafshet e egra, shesh patinazhi; mallra te caktuara te bera nga metale te 

zakonshme qe nuk klasifikohen ndryshe nga funksioni ose qellimi per shembull, kutitë me 

te gjitha qellimet e perdorimit, metal i zakonshem, statuja, buste dhe vepra arti të metaleve 

të zakonshme  

40  Trajtimi i materialeve, kryesisht sherbime qe nuk perfshihen ne klasat e tjera, te bera 

nga perpunimi mekanik ose kimik, transformimi ose prodhimi i objekteve ose substancave 

inorganike ose organike, perfshir sherbimet e prodhimit me porosi, per qellime te 

klasifikimit, prodhimi ose prodhimi i mallrave konsiderohet nje sherbim vetem ne  rastet 
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kur eshte kryer per llogari te nje personi tjeter ne rendin dhe specifikimin e tyre.Nese 

prodhimi ose prodhimi nuk po kryhet per te permbushur nje porosi per mallrat qe plotesojn 

nevojat, kerkesat ose specifikimet e veqanta te klientit, teher eshte pergjithsisht ndihmese 

per veprimtarinë kryesore tregtare te prodhuesit ose mallrat ne tregti. Nese substanca ose 

objekti u tregtohet palëve te treta nga personio qe e ka perpunuar, transformuar ose 

prodhuar ate, ateher kjo zakonisht nuk do te konsiderohet nje sherbim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1492 

(220) 25/11/2019 

(731) NUCLEUS SH.P.K 

 Prishtinë, Mati 1, B-Relax, V- Hyrja 1, K.1, 

-L6,1;, KS 

(591) E kaltërt, e bardhë 

(740)  Avokat Apolona Syla Mati I B Relax 

5Hy-2-2 zyre –Prishtinë 
 

(540)  

     

 

(511) 44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

qeniet njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe shërbime pyjore. 

-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. 

-shërbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e personave (të tilla si ekzaminimet 

me rreze x dhe marrjen e mostrave të gjakut);-shërbime të mbarësimit artificial;-Këshilla 

për Farmaci;-edukate minimale;-Shërbime në lidhje me rritjen e bimëve të tilla si 

kopshtaria;-Shërbime në lidhje me artin e lules, siç janë kompozimet me lule, si dhe 

dizajnin e kopshtit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1493 

(220) 25/11/2019 

(300) 30 2019 017 569  25/07/2019  DE 

(731) Milchwerke Schwaben eG 

Reuttier Str. 142 89231 Neu-Ulm, DE 

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

verdhë, e kaftë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     



Buletini Zyrtar Nr. 85 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

104 

 

 

(511) 29  “Qumësht; produkte të qumështit; djath; djath i fortë; djath i butë; krem; gjalpë; 

kos; gjizë; krem djathi; qumështi i kondensuar; pije qumështi të përzier me një përmbajtje 

mbizotëruese të qumështit; margarinë; zevendesimi i margarines; pije të bazuara në 

qumësht dhe produkte të qumështit”  

30  “Akullore; akuj të ngrënshëm; puding orizi; ëmbëlsirë mus (ëmbëlsira); ëmbëlsirë 

puding; kafe; çaj; kakao; pije çaji; pije kakao; pije kafeje”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1494 

(220) 25/11/2019 

(526) Think Kosova 

(731) Dizarium l.l.c Zahide Jashari, nr.41, 

Vushtrri, KS 

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

ngjyrë ari 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, Menaxhim Biznesi; Administrim Biznesi; Funksione zyre; Hulumtim 

i tregut; Marketing në kornizë të softuerëve për publikim; Shërbime të Marrëdhënieve me 

Media, Negocimi i kontratave biznesore për palë të treta, Organizimi i panaireve me qëllim 

komercial dhe promovimi; Reklamim paguaj për klikim, Promovim i shërbimeve dhe 

produkteve përmes sponsirimit të aktiviteteve sportive; Marrëdhënie me publikun; 

Reklamim në radio; Marketing i targetuar; Shërbime telemarketingu; Reklamim në 

television; Promovim i shitjes për të tjerët; Reklamim online në rrjet kompjuterik; Dizajnim 

i materialeve promovuese; Reklamim direkt përmes emailit; konsulencë lidhur me 

komunikimin e strategjive reklamuese; Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në 

relacion me publikun;  

38  Dhënia e qasjes në database; komunikimi përmes telefonit; dërgimi i mesazheve; 

komunikimi në radio; shërbime telekonferencash; Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, hyrje në database, transmetim kabllor televiziv, komunikime me anë të 

telefonit, komunikim me telefon cellular, komunikime nepermjet terminaleve kompjuterike, 

komunikime me ane te fibrave te rrjeteve optike, transmetik I mesazheve dhe imazheve (me 

ndihmen e kompjuterit), informacion rreth telekomunikacionit, dergimi I mesazhit, 

shërbime njoftimi (radio, telefon ose mjete tjera të komunikimit elektronik), transmetim në 

radio, transmetim me satelit, transmetim i mesazheve elektronike,transmetim i fileve 

elektronike, shërbime sipas kerkeses per video, shërbime videoconference, ofrim online I 

forumeve,  

41  Shërbime të parkut argëtues, organizimi i kontesteve të bukurisë, ofrimi i tiketave për 

organizime të ndryshme, organizimi dhe realizimi i koncerteve, organizimi dhe realizimi i 

konferencave, organizimi dhe realizimi I kongreseve, organizimi i aktviteteve kulturore, 

edukative dhe argetuese, shërbime argëtimi, informata mbi eventet argëtuese, organizimi i 

guidave turistike, organizimi i kampeve turistike, organizim i mbrëmjeve argëtuese, 

organizimi i garave (edukative apo argëtuese), organizimi i panaireve kulturore apo 

edukative, organizimi i garave sportive,  

 



Buletini Zyrtar Nr. 85 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

105 

 

 
 

(210) KS/M/ 2019/1495 

(220) 25/11/2019 

(526) Think Kosova 

(731) Dizarium l.l.c Zahide Jashari, nr.41, 

Vushtrri, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

(540)  Think Kosova 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, Menaxhim Biznesi; Administrim Biznesi; Funksione zyre; Hulumtim 

i tregut; Marketing në kornizë të softuerëve për publikim; Shërbime të Marrëdhënieve me 

Media, Negocimi i kontratave biznesore për palë të treta, Organizimi i panaireve me qëllim 

komercial dhe promovimi; Reklamim paguaj për klikim, Promovim i shërbimeve dhe 

produkteve përmes sponsirimit të aktiviteteve sportive; Marrëdhënie me publikun; 

Reklamim në radio; Marketing i targetuar; Shërbime telemarketingu; Reklamim në 

television; Promovim i shitjes për të tjerët; Reklamim online në rrjet kompjuterik; Dizajnim 

i materialeve promovuese; Reklamim direkt përmes emailit; konsulencë lidhur me 

komunikimin e strategjive reklamuese; Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në 

relacion me publikun;  

38  dhënia e qasjes në database; komunikimi përmes telefonit; dërgimi i mesazheve; 

komunikimi në radio; shërbime telekonferencash; Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, hyrje në database, transmetim kabllor televiziv, komunikime me anë të 

telefonit, komunikim me telefon cellular, komunikime nepermjet terminaleve kompjuterike, 

komunikime me ane te fibrave te rrjeteve optike, transmetik I mesazheve dhe imazheve (me 

ndihmen e kompjuterit), informacion rreth telekomunikacionit, dergimi I mesazhit, 

shërbime njoftimi (radio, telefon ose mjete tjera të komunikimit elektronik), transmetim në 

radio, transmetim me satelit, transmetim i mesazheve elektronike,transmetim i fileve 

elektronike, shërbime sipas kerkeses per video, shërbime videoconference, ofrim online I 

forumeve,  

41  Shërbime të parkut argëtues, organizimi i kontesteve të bukurisë, ofrimi i tiketave për 

organizime të ndryshme, organizimi dhe realizimi i koncerteve, organizimi dhe realizimi i 

konferencave, organizimi dhe realizimi I kongreseve, organizimi i aktviteteve kulturore, 

edukative dhe argetuese, shërbime argëtimi, informata mbi eventet argëtuese, organizimi i 

guidave turistike, organizimi i kampeve turistike, organizim i mbrëmjeve argëtuese, 

organizimi i garave (edukative apo argëtuese), organizimi i panaireve kulturore apo 

edukative, organizimi i garave sportive,  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1496 

(220) 25/11/2019 

(731) LIDL STIFTUNG & CO. KG 

STIFTSBERGSTRASSE 1 D-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)  malzina 
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(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi;qumësht pluhur për ushqim dhe produktet 

ushqimore të bëra nga qumështi.  

30  Kafe, çaj dhe kakao dhe zëvendësuesit për të njëjtat; aroma për pije; pjekurina, 

produkte ëmbëlsirash, qokollada dhe deserte; shtresë dhe mbushje të ëmbla; drithëra të 

përpunuara dhe niseshte për produkte ushqimore dhe produkte nga të njëjtat; shtresa nga 

qokollata e cila përmban malt.  

32  Pije jo alkoolike; sirup dhe preparate tjera për përgaditjen e pijeve; pije pluhur në bazë 

malti.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1497 

(220) 26/11/2019 

(731) Emona Sh.p.k. Kongresi i Manastirit 

p.n., 42000 Vushtrri, KS 

(591) E bardhë, e zezë, ngjyrë hiri 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(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, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull  

35  Reklamë;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre;menaxhim biznesi dhe 

konsultim;shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e 

prodhimeve;shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1498 

(220) 26/11/2019 

(731) Emona Sh.p.k. Kongresi i Manastirit 

p.n., 42000 Vushtrri, KS 

(591) E kuqe, e zezë, e verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540) 

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 
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konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, vajra dhe yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues kafeje;miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore;mjaltë, melase;maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde;uthull, salca (si mëlmesa);mëlmesa; akull.  

35  Reklamë;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre;menaxhim biznesi dhe 

konsultim;shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e 

prodhimeve;shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1499 

(220) 26/11/2019 

(731) Emona Sh.p.k. Kongresi i Manastirit 

p.n., 42000 Vushtrri, KS 

(591) E kuqe, e zezë, e verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(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, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim biznesi 

dhe konsultim; shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; 

shërbime të shitjes me shumicë pakicë   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1500 

(220) 26/11/2019 

(731) Emona Sh.p.k. Kongresi i Manastirit 

p.n., 42000 Vushtrri, KS 

(591) E kuqe, e zezë, e verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(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, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim biznesi 

dhe konsultim; shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; 

shërbime të shitjes me shumicë pakicë   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1501 

(220) 26/11/2019 

(731) Emona Sh.p.k. Kongresi i Manastirit 

p.n., 42000 Vushtrri, KS 

(591) E kuqe, e zezë, e verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(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, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull  

35  Reklamë;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre;menaxhim biznesi dhe 

konsultim;shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e 
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prodhimeve;shërbime të shitjes me shumicë pakicë   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1502 

(220) 26/11/2019 

(731) Amina Brands sh.p.k. Bajçinë, p.n. 

11000 Podujevë, KS 

(591) Gold 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Mjaltë dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1504 

(220) 26/11/2019 

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, 

SI 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ROXAMPEX 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1505 

(220) 26/11/2019 

(731) Prishtina Park J.S.C 811296682 

Prishtine, Arena Building Rr. UCK-se, KS 

(591)  E portokallët,  rozë, e vjollce, e 

kaltër, e zezë 

(740)  Deloitte Kosova sh.p.k 

Rr. Lidhja e Pejes 177, Prishtine  
 

(540)   

 

 

     

 

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

36  Sigurime; ceshtje financiare; ceshtje monetare; ceshtje te pasurise se patundshme  
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39  Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; pergatitje udhetimi  

41  Arsimimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i perkohshem  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1506 

(220) 26/11/2019 

(731) Prishtina Park J.S.C 811296682 

Prishtine, Arena Building Rr. UCK-se, KS 

(591) Ngjyre rozë, vjollce, e kaltër, e zezë, e 

bardhë 

(740)  Deloitte Kosova sh.p.k 

Rr. Lidhja e Pejes 177, Prishtine  
 

(540)   

 

 

     

 

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

36  Sigurime; ceshtje financiare; ceshtje monetare; ceshtje te pasuris se patundshme  

39  Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; pergatitje udhetimi  

41  Arsimimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i perkohshem  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1508 

(220) 27/11/2019 

(731) Fadil Buzuku B.I Hajvali Rr Fitorja 

Prishtinë, KS 

(591) E kaltërt, E gjelbërt 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 20  Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej 

druri, tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, 

qelibari, sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të 

materialeve plastike  
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(210) KS/M/ 2019/1509 

(220) 27/11/2019 

(731) PERUZE RENKLİER Kılıçaslan 

Mah. Sivas Bulvarı No: 74/2 Melikgazi 

Melikgazi Kayseri, TR 

(591) Kalter, kafe 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe; pije me bazë kafeje; pije kafeje me qumësht; aromatizues të kafesë; kafe 

artificiale; pluhur per pjekje; bukë; përgatitje aromatike për ushqim; cokollate; pije me bazë 

çokollate; rriska me bazë çokollate; pije çokollate me qumësht; shkume çokollate; rriska 

çokollate që përmbane arra; kakao; pije me bazë kakao; pije kakao me qumësht; çaj; pije 

me bazë çaji; cheeseburgers (sandvic); biskota; korn flakes; miell; jogurt i ngrire (embelsira 

te ngrira); mjalte; akullore; kube akulli; caj i ftohte; akull, natyral ose artificial; hallva; 

makarona; makaronat (pastiqeri); pete; ushqim me baze tershere; shtresa tershere; qull 

tershere; petulla; pasta; pastat; salcë makaronash; pica; kokoshka; miell patateje; sandvic; 

miell palme; uji i detit për gatim; shpageta; aroma; sheqer; tako; tarte; agjentë trashësie për 

gatimin e produkteve ushqimore; salce domatesh; pallaqinka; vanile (zëvendësuesi i 

vaniljes); përgatitjet vegjetale për t’u përdorur si zëvendësues të kafesë; pite; shurup agave 

(ëmbëlsues natyral); biber i zi; ëmbëlsira; aditivë të glutenit për qëllime kuzhine; byrek; 

puding  

32  Birra; kokteje me bazë birre; ujë minerale dhe të gazuar; ujë te tryezës; ujë sode; 

limonadat; pije joalkoolike; pije jo-alkoolike të aromatizuara me kafe; pije joalkoolike të 

aromatizuara me çaj; pije joalkoolike me lëng frutash; ekstrakte frutash jo alkoolike; 

përgatitje jo-alkoolike për të bërë pije; kokteje, jo alkoolike; lëngje frutash; nektarë frutash, 

jo-alkoolikë; lëngje perimesh (pije); pije energjetike; pije izotonike; pije të pasura me 

proteina per sport  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1510 

(220) 27/11/2019 

(731) ASIAMIX Kabushiki Kaisha  

3-5 Nishiarai 7-chome, Adachi-ku 

Tokyo, JP 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe; Kokrra kafeje te pjekura; Kokrra kafeje te papjekura  

35  Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për çaj, kafe dhe kakao; Shërbime të 
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shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për pëlhura të thurura dhe shtresat e 

mbulesat; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për veshje; Shërbime me pakicë 

ose shërbime me shumicë për këpucë; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime me 

shumicë për çanta dhe qese; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për artikuj 

personalë; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime me shumicë për ëmbëlsira, bukë dhe 

simite; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për ushqim të përpunuar; Shërbime 

me pakicë ose shërbime me shumicë për biçikleta; Shërbime me pakicë ose shërbime me 

shumicë për mobilje; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime me shumicë për pajisje 

mobilierie; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për makineri elektrike dhe 

aparate; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për aparatet elektrike te kafesë për 

qëllime shtëpiake; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për aparatet elektrike te 

kafesë për qëllime industriale; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për kafe te 

pjekur; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për vegla dore me 

shuplakë ose me majë, vegla dore, pajisje elektronike; Shërbime me pakicë ose shërbime 

me shumicë për pajisjet e kuzhinës, mjetet e pastrimit dhe pajisjet e larjes; Shërbime me 

pakicë ose shërbime me shumicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe 

furnizimet mjekësore; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë 

për kozmetikë, tualetin, pastat e dhembeve, sapunët dhe detergjentet; Shërbime me pakicë 

ose shërbime me shumicë për lëndë të printuara; Shërbime me pakicë ose shërbime me 

shumicë për letër dhe artikuj shkrimi; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për 

mallra sportive; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për lodra, kukulla, makina 

lojrash dhe aparate; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për instrumente 

muzikore dhe regjistrime; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për makinat 

fotografike dhe aparatet dhe paisjet fotografike; Shërbime me pakicë ose shërbime me 

shumicë për ora, ora dore dhe syze [syze dhe syze dielli]; Shërbime me pakicë ose shërbime 

me shumicë për produktet e duhanit dhe duhanpirësit; Shërbime me pakicë ose shërbime 

me shumicë për materiale ndërtimi; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për gurë 

të çmuar gjysëm të farkëtuar dhe imitimet e tyre  

43   Shërbime kafeje; Shërbime për furnizimin e ushqimit dhe pijeve; Dhënia me qira e 

pajisjeve të gatimit për qëllime shtëpiake; Dhënia me qira e pajisjeve të gatimit për qëllime 

industriale; Dhënia me qira e ngrohësve jo-elektrik per gatim; Dhënia me qira e enëve; 

Dhënia me qira e pllakave te kuzhines; Dhënia me qira e lavamanëve të kuzhinës; Dhënia 

me qira e aparateve te gatimit; Dhënia me qira e perdeve; Dhënia me qira e mobiljeve; 

Dhënia me qira e perdeve te murit; Dhënia me qira e mbulesave të dyshemese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1511 

(220) 27/11/2019 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, Zug, 6300, CH 

(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) 29  Fruta të thara, konzervuara, ziera dhe ziera në avull; xhelatinë; gjem; marmelatë; 

kakao gjalp; produkte qumështi; lyerës qumështi; produkte qumështi, veqanërisht deserte 

nga qumështi dhe deserte të ftohta nga qumështi, përfshirë kremrat (produkte qumështi) dhe 

produkte nga jogurit; djath; djath krem; produkte në bazë djathi; lyerës djathi; djath i 

freskët; qumësht dhe produkte qumështi; qumësht pluhur; deserte dhe preparate për 

përgaditjen e deserteve nga produktet e qumështit; jogurt; jogurt i lëngshëm; koktej 

qumështi (milkshake); krem; salcë kosi e trazuar, shllak ëmbëlsire; krem puding; djathëra të 

rinjë; pije që përbëhen kryesisht nga qumështi; pije të aromatizuara në bazë të qumështit, 

përfshirë pije të aromatizuara në bazë qumështi me qokolladë, qokolladë të bardhë dhe/ose 

kafe; trifëll (desert anglez); zëvendësues për produkte të qumështit; qumësht bademi; 

qumësht soje; qumësht orizi; qumësht kokosi; qumësht tërshëre; qumësht kikiriki; pije në 

bazë jogurti; deserte të përgaditura nga zëvendësuesit e qumështit; pije të përgaditura nga 

zëvendësuesit e qumështit; grimtësira në bazë patateje, perimeve ose frutave; fruta arrore të 

pjekura, thara, kriposura dhe me erëza; lyerës nga lajthija; lyerës nga frutat; lyerës në bazë 

të frutave arrore  

30  Kafe; ekstrakt i kafës; zavendësues i kafës; kakao; çokolata; pije nga kakao; pije 

çokolate, pije nga kafëja dhe preparate për pije të tilla; çaj; produkte furre (bukëpjekësish); 

sheçer dhe embëltues; pjekurina; biskota, kuleç të thatë; keksa; tortë çokolate (brownies), 

kuleç nga çokolata; tortë nga djathi (cheesecake), torte nga djathi; kuleç; uafëll; obllandë; 

ëmbëlsira, posaqërisht embëlsira nga sheqeri dhe çokolata; lyrje nga çokolata; embëlsira të 

ngrira dhe të ftohëta; akullore; deserte; deserte të ngrira; embëlsira të ngrira; jogurt i ngrirë; 

deserte të ftohëta; produkte nga brumi; produkte nga drithërat; drithëra për mengjes; kupa; 

akullore; sherbet; mjaltë; puding; grimësira për zamër siç janë kupat dhe patatina misri; 

grimësira për zamër me bazë misri, orizi, elbi, thëkre ose pjekurinave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1512 

(220) 27/11/2019 

(731) Cadbury UK Limited Bournville 

Birmingham B30 2LU, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BOOST 

 

 
     

 

(511) 30  Kakao; pije në bazë kakaoje dhe qokollade dhe preparate për përgaditjen e pijeve 

të tilla; qokollada, produkte ëmbëlsirash, veçanërisht produkte ëmbësirash nga qokollada; 

ëmbëlsues nga sheqeri; biskota, napolitankë, ëmbëlsira, pjekurina; produkte furre; brum 

ëmbëlsirash të gatshme për pjekje; produkte drithërash; akullore dhe akullore nga qumështi, 

domethënë produkte nga akullorja; produkte ëmbëlsirash të ngrira; desert qokollade; desert 

nga akullorja; deserte të gatshme (ëmbëlsira); produkte ëmbëlsirash të ftohta; deserte të 

ftohta domethënë deserte nga qokollada, deserte nga akullorja, deserte të gatshme 

(ëmbëlsira); lyerës nga qokollada  
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(210) KS/M/ 2019/1513 

(220) 27/11/2019 

(731) Cadbury UK Limited Bournville 

Birmingham B30 2LU, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BRUNCH BAR 

 

 
     

 

(511) 30  Kakao; pije në bazë kakaoje dhe qokollade dhe preparate për përgaditjen e pijeve 

të tilla; qokollada, produkte ëmbëlsirash, veçanërisht produkte ëmbësirash nga qokollada; 

ëmbëlsues nga sheqeri; biskota, napolitankë, ëmbëlsira, pjekurina; produkte furre; brum 

ëmbëlsirash të gatshme për pjekje; produkte drithërash; akullore dhe akullore nga qumështi, 

domethënë produkte nga akullorja; produkte ëmbëlsirash të ngrira; desert qokollade; desert 

nga akullorja; deserte të gatshme (ëmbëlsira); produkte ëmbëlsirash të ftohta; deserte të 

ftohta domethënë deserte nga qokollada, deserte nga akullorja, deserte të gatshme 

(ëmbëlsira); lyerës nga qokollada  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1514 

(220) 27/11/2019 

(731) Cadbury UK Limited Bournville 

Birmingham B30 2LU, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CADBURY 

 

 
     

 

(511) 30  Kakao; pije në bazë kakaoje dhe qokollade dhe preparate për përgaditjen e pijeve 

të tilla; qokollada, produkte ëmbëlsirash, veçanërisht produkte ëmbësirash nga qokollada; 

ëmbëlsues nga sheqeri; biskota, napolitankë, ëmbëlsira, pjekurina; produkte furre; brum 

ëmbëlsirash të gatshme për pjekje; produkte drithërash; akullore dhe akullore nga qumështi, 

domethënë produkte nga akullorja; produkte ëmbëlsirash të ngrira; desert qokollade; desert 

nga akullorja; deserte të gatshme (ëmbëlsira); produkte ëmbëlsirash të ftohta; deserte të 

ftohta domethënë deserte nga qokollada, deserte nga akullorja, deserte të gatshme 

(ëmbëlsira); lyerës nga qokollada  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1515 

(220) 27/11/2019 

(731) Cadbury UK Limited Bournville 

Birmingham B30 2LU, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  PICNIC 
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(511) 30  Kakao; pije në bazë kakaoje dhe qokollade dhe preparate për përgaditjen e pijeve 

të tilla; qokollada, produkte ëmbëlsirash, veçanërisht produkte ëmbësirash nga qokollada; 

ëmbëlsues nga sheqeri; biskota, napolitankë, ëmbëlsira, pjekurina; produkte furre; brum 

ëmbëlsirash të gatshme për pjekje; produkte drithërash; akullore dhe akullore nga qumështi, 

domethënë produkte nga akullorja; produkte ëmbëlsirash të ngrira; desert qokollade; desert 

nga akullorja; deserte të gatshme (ëmbëlsira); produkte ëmbëlsirash të ftohta; deserte të 

ftohta domethënë deserte nga qokollada, deserte nga akullorja, deserte të gatshme 

(ëmbëlsira); lyerës nga qokollada  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1516 

(220) 27/11/2019 

(731) DDP Specialty Electronic Materials 

US 8, LLC 974 Centre Road, Wilmington, 

Delaware 19805, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  SILVADUR 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike për përdorim në prodhimin e biocideve, mikrobvrasësve dhe 

këpurdhvrasësve përdorur në sektorët jo-bujqësor, dhe jo përgatitjet për shkatërrimin e 

parazitëve, insekteve ose mizave;  

5  Biocide, mikrobvrasës dhe këpurdhvrasës në sektorët jo-bujqësorë, dhe jo përgatitjet për 

shkatërrimin e parazitëve, insekteve ose mizave; përgatitje për neutralizimin e aromave;  

24   Tekstile dhe mallra prej tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1517 

(220) 27/11/2019 

(300) 018073215  28/05/2019  AT 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft 

Werkstrasse 2, 4860, AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  TENCEL 

 

 

 
     

 

(511) 12  Aeroplanë; mjete për fluturim; ulëse për linja ajrore me funksione për porosish; 

ulëse aeroplanësh; vetura që udhëhiqen ne mënyrë automatike; baltëpërpirëse për 

automobile; rrota për automobile; automobile; automjete automobilistike; mbështetës 

shpine të përshtatura për automjete; mbështetëse shpine për ulëse autommjete; ulëse për 

biçikleta; anije; panele trupi për automjete; çizme (valixhe) e përshtatur; ulëse të 

përshtatura për automobile; kabina teleferiku; furgon i përshtatur për kampim; makina 

kampimi; automjete kampimi që mund toi ngrisin kamionët; tenda për akomionë; karige 

sigurie për fëmijë për makina; tenda (mbulesa) për ulëse makinash; paisje (prazmore) për 

ulëse makinash; valixhe e përshtatur për ulëse makinash; ulse maikinash; valixhe të 

përshtatura për makina; caravan (rimorkio); çati për karoca; çati karocash; ulëse sigurie për 
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përdorim në automjete; makina; katamaran (lundër); jastëk përforcues për ulëset e 

automjeteve; ulëse fëmijësh për bartje për përdorim në automjete; amortizator për ulëset e 

fëmijve për automjete; prazmore sigurie për fëmijë për ulëse; ulëse biçikletash për fëmijë; 

ulëse fëmijësh për makina; ripa sigurie për fëmijë për përdorim në automjete; ulëse 

fëmijësh për përdorim në automjete; vetura komerciale; konzola të cilat janë pjesë e 

brendshme e veturave; ulëse konvertibile për vetura; mbulesa për ulëset e makinave; jastëk 

të përshtatur për përdorim në vetura; jastëk të përshtatur për përdorim me ulëset e 

makinave; baltëpërpirëse; motorë për veura vetvozitëse (pa shofer); vetura pa shofer (vetura 

vetvozitëse); shirita elektrik për orë; byzylik për orë; rrip për orë; shirita për orë dore; orë; 

orë femrash; shirita për orë dore; orë dore  

24  Penj tekstili për përdorim në prodhimtgarinë e pëlhurave dhe çantave; penj tekstili që 

përdoren në prodhimtarinë e astarëve për këpuce; pëlhura astarësh nga tekstili për këpucë; 

pëlhura astarësh për këpucë; pjesë mallrash tekstili për përdporim në prodhimtarinë e 

çizmeve; pjesë mallrash tekstili për përdporim në prodhimtarinë e këpucëve  

25  Këpucë peshkatarësh; këpucë bore (skish); akua (uji) këpucë; këpucë për atletikë; 

këpucë baleti; këpucë për valzim balosh; këpucë bejzbolli; kpucë basketbolli; këpucë 

plazhi; çizme (nga leshi i thurur për bebe); këpucë boulingu; këpucë për boksier; këpucë 

nga pëlhura; thumba që i bashkohen këpucëve për sport; këpucë për çiklistë; këpucë 

vallzimi; mokasina; këpucë kuverte; këpucë solemne; këpucë për zhytës; esparto këpucë 

ose sandale; espadrila; këpucë të rafshta; kpucë për volejbollistë; këpucë futbolli; këpucë 

golfi; këpucë gjhimnastike; këpucë henbolli; take për këpucë; këpucë me take të fshehura; 

këpucë me take të larta; këpucë alpinizmi; këpucë hokei; këpucë foshnjesh; taban (për 

këpucë dhe çizme); këpcë xhogingu (vrapim); këpucë të thurura për bebe; këpucë lëkure; 

këpucë për kohë të lire; këpucë malësorësh )alpinizmi); këpucë për motra medicinale; 

këpucë platforme; toja (lidhëse) për këpucë dhe çizme; këpucë shiu; këpucë kalërimi; 

këpucë me rrota; këpucë ragbi; këpucë vrapimi; sandaled he këpucë plazi; mbulesa 

këpucësh, të ndryshme nga ato për qëllime mjeksore; të brendshme (taban) për qëllime jo 

mjeksore; taban këpucësh; taban këpucësh për riparim; rripa këpucësh; pjesë të epërme të 

këpucëve; këpucë; këpucë për veshje rasti; këpucë për volejboll; këpucë për foshnje; 

këpucë për kohë të lire; këpucë për shtrëngim të grepit dhe shiritit; këpucë skish dhe 

snoubordi dhe pjesët e tyre; këpucë skijimi; këpucë mokasine; këpucë snoubordi; këpucë 

futbolli; këpucë vrapimi me thumba; këpucë sporti; shtrëngues për këpucë; këpucë për 

rapëllisje (vallzimi); këpucë tenisi; gjuhë për këpucë dhe çizme; këpucë shtigjesh dhe 

fushash; këpucë trajnimi; këpucë volejbolli; këpucë për esje; këpucë jo ujë lëshuese; këpucë 

grash; këpucë druri (mbathje); joga këpucë; këpucë pune  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1518 

(220) 27/11/2019 

(731) Rude Jordev Stel Impeks D.O.O.E.L 

Shtip, MK 

(591) E kaftë, E bardhë, E verdhë dhe 

E kuqe 

(740)  Korab Rexhepi Nënë Terezë 30 D, 

Prishtinë 
 

(540)  VERONA 
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(511) 30  Pastë dhe ëmbëlsira  

(Pastry and confectionery)   

32  Pije joalkoolike;pije frutash dhe lëngje frutash;shurupe dhe preparate të tjera për të bërë 

pije (non-alcoholic beverages;fruit beverages and fruit juices;syrups and other preparations 

for making beverages)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1519 

(220) 29/11/2019 

(731) Mabco Constructions SA 

Via Cattori 7 6902 Paradiso, CH 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kremra kozmetikë; gjëra tualeti; perfumeri; preparate kozmetike për kujdesin e  

lëkurës; pomada për qëllime kozmetike; xhel masazhi, përveç atyre për qëllime mjekësore; 

balms, përveç atyre për qëllime mjekësore; ngjitës të per zbukruim të thonjve; balsami i 

flokëve; qirinj masazhi për qëllime kozmetike;  

5  Preparate për pastrimin e ajrit; kripëra për banjot me ujë mineral; baltë për  

banjot; vajra medicinale; bimë medicinale;  

6  Aliazhet e hekurit; Shirit i hekurit; Unaza hekuri; Shifra te hekurit; Tuba hekuri;  

Lidhëset e rripave të makinës prej metali; Alumini; Bronzi; Avionë prej metali; Mjetet prej 

metali; Mbërthyes prej metali për trajtimin e ngarkesave; Bashkues argjendi; Ndalues për 

dritare prej metali; Rondele prej metali; Unaza prej metali; Pllaka armaturë prej metali; 

Kontejnerët prej metali [ruajtje, transport]; Tuba dhe gypa prej metali; Tela hekuri; Xehet e 

hekurt; Pajisjet prej metali për ndërtim; Ndërtesa hekuri;  

19  Druri, gjysmë i përpunuar; Trare për ndërtim; Kompensatë; Lënde drunore (trare)  

te prodhuar; Tulla; Dhe për tulla; Gurë gelqeror; Korniza, jo prej metali, për ndërtim; Pllaka 

çimentoje; Ndërtesat, jo prej metali; Mermer; Punimet e gdhendjes se gurit; Dyshemetë, jo 

prej metali; Tavanet, jo prej metali; Dërrasat e drurit për ndërtim; Veshje te brendshme, jo 

prej metali, për ndërtim; Katran; Terra-cotta (terrakotë); Boshti (trari) kryesor [strukturat], 

jo prej metali; Tuba të ngurtë, jo prej metali, për ndërtim; Dyshemetë  prej pllakave, jo prej 

metali; Pllaka, jo prej metali, për ndërtim; Shtylla, jo prej metali, për ndërtim; Kllapa, jo 

prej metali, për ndërtim; Veshje, jo prej metali, për ndërtim; Mbulime te sipërfaqeve, jo prej 

metali, për ndërtim; Kushineta gome për izolimin sizmik të ndërtesave; Pllaka të blinduara, 

jo prej metali; Shtiza të flamurit [strukturat], jo prej metali;  

35  Postimi i faturave; Shërbime të agjencisë për import-eksport; Shërbime të  

agjencisë së informacionit tregtar; Shpërndarja e reklamave; Konsulencë në lidhje me 
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organizimin e biznesit dhe ekonominë e biznesit; Demonstrimi i mallrave; Reklamimi me 

postë të drejtpërdrejtë; Përditsimi i materialit reklamues; Shpërndarja e mostrave për 

qëllime publicitare; Shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; Shërbimet e ankandit; 

Hulumtimi i tregut; Publikimi i teksteve të publicitetit; Reklamimi; Reklama në radio; 

Shërbime të marrëdhënieve me publikun; Veshja e dritares së dyqanit; Shërbimet e 

agjencisë së reklamimit; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamimi; 

Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Aranzhimi i 

Rregullimi i abonimit në gazeta për të tjerët; Reklamimi me porosi me postë; Menaxhimi i 

biznesit i hoteleve; Dhënia me qira e kohës së reklamimit në mediiat e komunikimit; 

Përpilimi i statistikave; Konslulencë për marketing; Reklamim me pagesë për klikim; 

Sigurimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në internet; Dhenia me qira e tabelave 

[bordet e reklamimit]; Negocimi i kontratave të biznesit për të tjerët; Promovimi i mallrave 

dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; Menaxhimi i biznesit të 

përkohshëm; Reklamim në natyrë; Ndihmë administrative në përgjigjen e thirrjeve për 

tender;  

36  Dhënia me qira e pasurive të patundshme; Brokerazhë; Shërbimet e zyrës së  

kreditit; Brokerimi i sigurimeve; Nënshkrimi i sigurimit; Bankimi; Vlerësimi i pasurive të 

paluajtshme; Fondet e ndërsjella; Investim kapital; Vlerësimi financiar [sigurimi, bankimi, 

pasuritë e paluajtshme]; Fakorizimi; Breokerimi i pengut; Këshilla financiare; Përpunimi i 

pagesave të kartave të kreditit; Transferimi i fondeve elektronike; Informacioni financiar; 

Bankimi në internet; Shërbime të likuidimit të biznesit, financiare; Aranzhimi i financave 

për projektet e ndërtimit; Shërbime të investimeve të fondeve; Vlerësime financiare në 

përgjigjen e thirrjeve për tender;  

37  Pastrimi; Dhënia me qira e pajisjeve të ndërtimit; Ndërtimtaria; Prishja e  

ndërtesave; Konsulencë ndërtimi; Vendosja (shtrirja) e kabllove; Sterilizimi i instrumenteve 

mjekësorë;  

39  Dorëzimi i pakove; Porterazhë (sherbimete  bartjes); Mbështjellja (Paketimi) i  

mallrave; Magazinimi i mallrave; Kalo shërbimin me qira; Paketimi i mallrave; Logjistika e 

transportit; Rimbushje me para e makinave të automatizuara (automateve);  

42  Shërbime arkitektonike; Konsulencë arkitektonike; Vizatimi (Hartimi) i  

ndërtimeve; Dizajnimi i dekorit të brendshëm; Dizajni i artit industrial dhe grafik; Dizajni i 

paketimit; Kryerja e studimeve teknike të projektit; Shërbime inxhinierike; Kontrolli i 

cilësisë; Dizajn i brendshem;  

43  Shërbimet e zyrës së akomodimit; Furnizim me ushqim dhe pije; Shërbime për  

kafene; Ofrimi i ushqimit dhe pijeve, ne kafene; Dhënia me qira e akomodimit të 

përkohshëm; Shërbimet e konvikteve; Shërbime shtëpiake turistike; Shërbime hoteliere; 

Shërbime restorantesh; Rezervime për shtëpitë e konviktit; Rezervime hoteliere; Shërbime 

restorantesh të vetë-shërbimit; Shërbime ne bar me uqim te lehtë; Shërbime ne bar; 

Shërbimet e kampit të pushimeve [strehim]; Dhënie me qira e aparateve të gatimit; 

Skulptura (gdhendje) e ushqimit; Shërbimet e pritjes për akomodim të përkohshëm 

[menaxhimi i mbërritjeve dhe nisjeve]; Shërbime të restorantit Washoku (ushqim japonez); 

Shërbime të restoranteve udon dhe soba (ushqime japoneze);  

44  Shërbime turke për banjë; Shërbime për sallone bukurie; Shërbimet e klinikës  

mjekësore; Shërbimet e salloneve të flokëve; Shërbime konvalsente (për rimarrjen e vetës) 

ne shtëpisë; Shërbimet spitalore; Shërbime mjekësore; Masazh; Shërbime mjekësore; 

Fizioterapi; Shërbimet e infermierisë ne  shtëpi; Manikyri; Shërbime e saunës; Shërbime e 
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solariumit; Shërbime shëndetësore spa; Depilim me xhel; Kujdes paliativ; Sherbimet e 

pushimit në shtëpi 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1520 

(220) 29/11/2019 

(731) LİDER PETFOOD YEM SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Anadolu Caddesi, No:41 Daire:101 

Megapol Tower - Bayraklı - İzmir , TR 

(591) E kuqe, e bardhë, gjelber 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 31  Gjëra ushqimore për kafshë, ushqime për mace, ushqime për qen, ushqime per 

zogj, strofulla (shtreter) per mace  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1521 

(220) 29/11/2019 

(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi FITOFARM PLUS DOO Skopje 

ul. Kacanicki pat. 156, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Prodhime kimike për industri, shkencë, fotografi, si dhe bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari; rrëshira të papërpunuara artificiale, materie të papërpunuara plastike; plehra 

artificiale, përbërës për shuarjen e zjarrit; preparate për ngjitje dhe saldim të metaleve; 

prodhime kimike për konservim të prodhimeve ushqimore; materiale për rregjie; adeziv 

(materie ngjitëse) të dedikuara për industri  

3  Preparate zbardhëz dhe supstanca tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, fërkues dhe gërryes; sapunë, parfumeri, vajra eterik, prodhime kozmetike, losione 

për flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; 

supstanca dietike që shfrytëzohen në mjeksi, ushqim për bebe; leukoplastë, materiale 

fashues; materiale për plombim të dhëmbëve dhe dyll dentar; mjete dezinfektues; preparate 

për shkatrimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë  

20  Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; prodhime nga druri, tapa, kallami, xunkthi, briri, 

kocka, kocka elefanti, kocka balene, guaca, qilibari, sedefi, shkuma e detit, dhe 

zëvendësues të gjitha këtyre materialeve dhe prodhimeve nga masa plastike, posaqërsiht 

ambalazh nga plastika (kuti, shishe etj.) të dedikuara për paketim të barnave dhe 
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prodhimeve kozmetike  

39  Shërbime për shpërndarje (dozim) dhe prepaketim të prodhimeve  

44   Ndihmë mjeksore dhe higjienike për bukuri; shërbime veterinare dhe bujqësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1522 

(220) 29/11/2019 

(731) EOS Holding GmbH Steindamm 71 

 20099 Hamburg, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D 

L.L.C., Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 
 

(540)  EOS.For a debt-free world 

 

 
     

 

(511) 9  Softver nga fusha e realizimit  (inkasimit ) të pagesave të borgjeve  

35  Këshillime profesionale afariste për kompani, institucione dhe persona fizik në fushën e 

sigurimit të rriskut dhe mbrojtjes nga mospagesat e arkëtimeve të pritshme, vlerësimi/ 

analiza e portfolit të arkëtimeve të pritshme, marketingu i të dhënave nga fusha e 

administrimit të arkëtimeve të pritshme; asnjëra nga sherbimet e përmendura nuk është 

dedikuar për fushën e prodhimeve të shpejta, punimit të modeleve dhe kallupeve, duke 

përfshirë sinterimin me laser dhe konstruksionin e pjesëve shtresë pas shtrese duke 

shfrytëzuar një burim alternativ të ngrohjes dhe të energjisë në materiale të cilat mund të 

forcohen  

36  Këshillime financiare për persona  juridik, institucione dhe persona fizik në fushën e 

sigurimit të riskut dhe mbrojtjes nga mospagesa e arkëtimeve të pritshme; pagesa e 

borgjeve të arritura (sherbime të agjencive për realizimin e pagesave të borgjeve) brenda 

vendit dhe ndërkombëtare; ndërmjetësimi dhe sherbime konsulente në sigurimin, ofrimi i 

informatave financiare, faktoringun, administrimin e borgjlijve (sherbime financiare), 

këshillime nga lëmia e mbledhjes së borgjeve; asnjëra nga sherbimete e permendura nuk 

është dedikuar për fushën e prodhimeve të shpejta, punimit të modeleve dhe kallupeve, 

duke përfshirë sinterimin me laser dhe konstruksionin e pjesëve shtresë pas shtrese duke 

shfrytëzuar një burim alternativ të ngrohjes dhe të energjisë në materiale të cilat mund të 

forcohen  

42  Sherbime të procesimit elektronik  të të dhënave, posaçërisht projektimi dhe zhvillimi i 

hardverit kompjuterik dhe softverit kompjuterik;  asnjëra nga sherbimete e permendura nuk 

është dedikuar për fushën e prodhimeve të shpejta, punimit të modeleve dhe kallupeve, 

duke përfshirë sinterimin me laser dhe konstruksionin e pjesëve shtresë pas shtrese duke 

shfrytëzuar një burim alternativ të ngrohjes dhe të energjisë në materiale të cilat mund të 

forcohen  

45  Licencimi i softverit për realizimin (inkasimin) e pagesave  borgjeve  
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(210) KS/M/ 2019/1523 

(220) 29/11/2019 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, zona e 

jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  YISPIRIANT 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1524 

(220) 29/11/2019 

(731)  DRUŠTVO ZA TRGOVINU I 

USLUGE YUNIRISK DOO, BEOGRAD 

Simina 18, 11000 Beograd, RS 

(591) E gjelbër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 40  Incenerimi i mbeturinave dhe plehrave; riciklimin kimik i produkteve të 

mbeturinave; trajtimi kimik i produkteve të mbeturinave; shkatërrimi i mbeturinave; 

shërbime për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme; përpunimi i vajit të mbeturinave; Ofrimi i 

informacioneve në lidhje me riciklimin e mbeturinave; pastrimi i ujërave nga ndotjet 

industriale; riciklimin dhe trajtimi  i mbeturinave; riciklimi  i mbeturinave; riciklimi i 

materialeve të mbeturinave; riciklimi i mbeturinave dhe hedhurinave; riciklimin e 

mbeturinave dhe plehrave; riciklimi  i produkteve të mbeturinave; klasifikimi, transformimi 

i mbeturinave dhe materialit të riciklueshëm; klasifikimi i mbeturinave dhe materialit të 

riciklueshëm; trajtimi i mbeturinave kimike; trajtimi i mbeturinave të rrezikshme; trajtimi i 

mbeturinave toksike; trajtimi i mbeturinave; trajtimi i ujërave me mbeturina nga proceset 

industriale; trajtimi i ujërave me mbeturina nga operacionet gjeneruese; shkatërrimi i 

mbeturinave dhe plehrave; përpunimi i mbeturinave; shërbime për riciklimin e 

mbeturinave; trajtimi kimik i gazrave nga shkarkimi i djegjeve të karburanteve fosile  

41  Shërbime edukative, trainim, përgatitje dhe zhvillim i seminareve në lidhje me trajtimin 

dhe deponimin e mbeturinave  

42  Monitorimi i mjedisit për qëllime të trajtimit të mbeturinave; hulumtime në lidhje me 

analizën e mbeturinave; monitorimi mjedisor i hapsirave për depozitimin e mbeturinave; 

shërbime teknike të hulumtimit; hulumtime shkencore dhe analiza; hulumtime shkencor 

dhe zhvillime; hulumtime në lidhje me mbrojtjen e mjedisit; shërbime këshilluese në lidhje 

me efiqencen e energjisë; hulumtim në fushën e energjisë  
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(210) KS/M/ 2019/1525 

(220) 29/11/2019 

(731)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  BREAKTHROUGHS THAT 

CHANGE PATIENTS’ LIVES 

 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

44  Shërbime të informacionit mjekësor, përkatësisht ofrimin e informacionit mbi temat e 

ndërgjegjësimit shëndetësor dhe shëndetit dhe çështjeve shëndetësore për mjekët, 

profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe pacientët  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1527 

(220) 29/11/2019 

(731) Matalan Limited Matalan Head 

Office, Perimeter Road, Knowsley Industrial 

Park, Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  CANDY  COUTURE 

 

 
     

 

(511) 25 Veshje, këpucë, kapele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1528 

(220) 29/11/2019 

(731) Matalan Limited Matalan Head 

Office, Perimeter Road, Knowsley Industrial 

Park, Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  FALMER HERITAGE 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1529 

(220) 29/11/2019 

(731) Matalan Limited 

Matalan Head Office, Perimeter Road, 

Knowsley Industrial Park, Liverpool,  

L33 7SZ, UK 

(540)  FIORE 
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(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1530 

(220) 29/11/2019 

(731) Matalan Limited Matalan Head 

Office, Perimeter Road, Knowsley Industrial 

Park, Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  EASY 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1531 

(220) 29/11/2019 

(731) Matalan Limited Matalan Head 

Office, Perimeter Road, Knowsley Industrial 

Park, Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  LINCOLN 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1532 

(220) 29/11/2019 

(731) Matalan Limited Matalan Head 

Office, Perimeter Road, Knowsley Industrial 

Park, Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  MORLEY 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele  
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(210) KS/M/ 2019/1533 

(220) 29/11/2019 

(731) Matalan Limited Matalan Head 

Office, Perimeter Road, Knowsley Industrial 

Park, Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  PAPAYA 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1534 

(220) 29/11/2019 

(731) Matalan Limited Matalan Head 

Office, Perimeter Road, Knowsley Industrial 

Park, Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  SOON 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1535 

(220) 29/11/2019 

(731) Matalan Limited Matalan Head 

Office, Perimeter Road, Knowsley Industrial 

Park, Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  TAYLOR & WRIGHT 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1536 

(220) 29/11/2019 

(731) Matalan Limited Matalan Head 

Office, Perimeter Road, Knowsley Industrial 

Park, Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

(540)  SOLEFLEX 
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5, 10000 Prishtine 
 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1537 

(220) 29/11/2019 

(731) Matalan Limited Matalan Head 

Office, Perimeter Road, Knowsley Industrial 

Park, Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  US ATHLETIC 

 

 
     

 

(511) 18  Çanta prej lëkure; çanta të bëra prej lëkure imituese; çanta sportive të bëra prej 

lëkure; çanta sportive të bëra prej lëkure imituese; mbathje dhe çanta udhëtimi; valixhe 

udhëtimit; valixhe; bagazhe; valixhe [suitcases]; valixhe e madhe [portmanteaux]; çanta të 

vogla udhëtimi [valises]; çanta; çanta dore; çanta krahu; çanta tualeti; çanta transportuese; 

çanta të madhe shpine [rucksacks]; çanta shpine [backpacks]; çanta të vogla beli [bum 

bags]; çanta sportive; çanta rastësore [casual bags]; çanta krahu me varëse diagonale 

[satchels]; çanta bukurie [beauty cases]; kuletat; portofol [purses]; çadra; parasols; bastun 

[walking sticks]; bastun me fund të mprehët [shooting sticks]; pjesë dhe pajisje për të gjitha 

mallrat e sipërpërmendura  

25  Veshje, këpucë, kapele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1538 

(220) 29/11/2019 

(731) Matalan Limited Matalan Head 

Office, Perimeter Road, Knowsley Industrial 

Park, Liverpool, L33 7SZ, UK 

(591) E bardhë dhe gri (hiri) 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 18  Çanta prej lëkure; çanta të bëra prej lëkure imituese; çanta sportive të bëra prej 

lëkure; çanta sportive të bëra prej lëkure imituese; mbathje dhe çanta udhëtimi; valixhe 

udhëtimit; valixhe; bagazhe; valixhe [suitcases]; valixhe e madhe [portmanteaux]; çanta të 

vogla udhëtimi [valises]; çanta; çanta dore; çanta krahu; çanta tualeti; çanta transportuese; 

çanta të madhe shpine [rucksacks]; çanta shpine [backpacks]; çanta të vogla beli [bum 

bags]; çanta sportive; çanta rastësore [casual bags]; çanta krahu me varëse diagonale 

[satchels]; çanta bukurie [beauty cases]; kuletat; portofol [purses]; çadra; parasols; bastun 

[walking sticks]; bastun me fund të mprehët [shooting sticks]; pjesë dhe pajisje për të gjitha 

mallrat e sipërpërmendura  
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25  Veshje, këpucë, kapele, artikuj të veshjeve të jashtme [outerwear]; të brendshme; 

sportive; veshjet e maternitetit; veshje rastësore [casual]; pallto; xhaketa; xhemper 

[jumpers]; xhemper i hapur me ose pa pulla [cardigans]; duksa [sweatshirts]; artikuj të 

veshjeve të thurura; maica [t-shirts]; bluze e thurur [sweaters]; këmisha; pantollona; xhinse; 

dollakë [leggings]; Pantallona të shkurtra; funde; fustane; veshje sportive; kapele sportive; 

mbathje sportive; këpucë sportive; veshje gjimnastike; rroba plazhi; këpucë plazhi; bekine; 

rroba banjo; kostume banje dhe mbathje banje; çizme, këpucë dhe pantofla; kapele; kaçketa 

[caps]; mbulesa zakonisht tekstili për vesh [earmuffs]; kapela për mbrojtje nga dielli [sun 

visors]; shalle [stoles]; doreza; shalle të trasha dhe të mëdha dhe shalle [scarves and 

shawls]; lidhëse për kokë; geta të holla [hosiery]; geta [stockings]; geta më të trasha 

[tights]; lidhjet; kollare në formë shalli [ties]; kollare; rripa [veshje]  

28  Lodra dhe artikuj për të luajtur; pajisje dhe produkte sportive; topa për sporte; raketa 

dhe shkopa për lojëra; raketa dhe shkopa [artikuj sportivë]; aparate për t’u përdorur në 

ushtrime fizike dhe në stërvitje me peshë; dërrasat me rrota [skateboards]; mjete trajnimi; 

dyshekë stërvitje; peshat për ngritje/ushtrime [bar bells]; peshë-ngritje [dumb-bells]; doreza 

bejsbolli; doreza për shkopinj të ndryshëm sportive [batting gloves]; doreza boksi; doreza 

golfi; çanta golfi; klubet e golfit; shkopinj hokeji; shkopinj kriketi; mbrojtëse të gjurit; 

mbrojtje për pjesën e poshtme të këmbëve [shin guard]; aparatet për ndërtimin dhe 

ushtrimin e trupit; thasë boksi; rripat për ngritje të peshës; patina; blloqe për joga; shirita 

për joga; topa palestre për yoga; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1539 

(220) 29/11/2019 

(731) Matalan Limited Matalan Head 

Office, Perimeter Road, Knowsley Industrial 

Park, Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  MATALAN 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele  

35   Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me 

pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me 

shitjen e bojërave, bojërave për parket [varnishes], llaqeve, mbrojtësit kundër ndryshkut 

dhe kundër prishjes së drurit, ngjyruesve, fiksuesve [mordants], rrëshirave natyrore të 

papërpunuara, metaleve në forme alumini dhe formë pluhuri për piktorë, artistë, dekorime 

dhe printerë, trashës dhe hollues për bojëra dhe llake, veshje dekorative, ruajtës për pllaka, 

ngjyra që kanë veti fleksibile, ngjyra qeramike; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë 

elektronike ose online të lidhura me shitjen e sapunëve, parfumerive, vajrave esenciale, 

kozmetikës, losioneve të flokëve, pastat e dhëmbëve, preparatet e tualetit, preparatet për 

kujdesin e lëkurës, kokës dhe trupit, hidratues, përgatitje për tonifikimin e trupit, parfum, 

kolonjë, pluhur tallmi, gjel, shkume, vajra dhe kripëra për banjë dhe dush, sapunët e 

tualetit, vaji për masazh, deodorantët e trupit, kozmetika, kremrat , qumësht [krem], 

losione, xhel dhe pluhur për fytyrën, trupin dhe duart, preparatet për kujdesin ndaj diellit, 



Buletini Zyrtar Nr. 85 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

127 

 

preparatet për grim [make-up], pas rrojës, kremrat dhe shkumat e rrojës; Shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe 

shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e përgatitjeve për flokët, 

shampon, llaqet e flokëve, preparatet për ngjyrosjen dhe heqjen e ngjyrës së flokëve, anti-

djersiteshit, deodorantët për përdorim personal, preparatet e aroma-terapisë, kremrat dhe 

losionet, preparatet parfumosëse për atmosferën, lule të thara [potpourri], vajrat esenciale, 

parfumet spërkatëse të dhomës, vajra difuzes kallami, preparatet për parfumimin ose 

aromatizimin e ajrit, spërkatës për materiale, vajrat aromatikë, vajrat freskuese për parfumet 

dhe aromat, qeska me aromë; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me 

pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose 

online të lidhura me shitjen e vajrave me aromë, vajra me aromë për qirinj aromatikë, 

spërkatës aromatik për dhome, aromatizues të dhomave, aromat e dhomës në forma e 

figurave nga dylli, temjan, kone temjani, qeska temjani, spërkatës temjani, shkopinj 

temjani, preparat, produkte dhe substanca që lëshojnë një parfum ose aromë për maskimin e 

aromave, jastëkë aroma-terapi që përmbajnë lule të thara [potpourri] në mbajtëse pëlhure; 

Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për 

porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e 

qirinjve, qirinjve të aromatizuar [scented and fragranced candles], qirinjve për aroma-

terapi, qirinjve të dyllit dhe qirinjve të gjelit, fitil, dyll, xhel për bërjen e qirinjve, dhjame, 

kone [tapers], pjesë dylli me ngjyra, qirinjtë çaji [tealights], qirinjtë për ndriçim të natës, 

qirinjtë në enë qelqi, vajrat e llambave dhe vajrat e karburantit, qirinjtë në enë qeramike dhe 

metalike; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me 

pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me 

shitjen e materialeve për ndërtim metalik, ndërtesa të transportueshme prej metali, kabllo jo 

elektrike dhe tela prej metali të zakonshëm, hekurishte, artikuj të vegjël të pajisjeve 

metalike, gypa dhe tuba prej metali, xeheror, metale të pangopura dhe pjesërisht të 

farkëtuara, vendosje dhe shtresa, kryesisht prej metali, materiale ndërtimi, kryesisht prej 

metali, nyje prej metali për gypa, gypa dhe gypa uji prej metali, gypa fleksibël, kryesisht 

prej metali, valvule prej metali, pajisje prej metali për mobile dhe instalime sanitare; 

Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për 

porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e 

mjeteve dhe pajisjeve të dorës, mjeteve dhe aparateve të përdorura me dorë, garuzhde, 

pirunët dhe lugat, gërshërët, pincat, çekiçët, turiel dore [hand drills], vegla dore, brisk rroje, 

këllëf rroje, brisqe, rroje elektrike, sharre, mbajtëset e sharrave, sharrat, kaçavidat; 

Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për 

porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e 

aparateve optike, xhama për syze [spectacle], syze dielli, këllëf syzash, korniza për syze 

[spectacle frames], syze per pamje, syze për lexim, syze, këllëf, litarë dhe zinxhirë për syze, 

syze dielli, syze për lexim dhe syze; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve 

me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike 

ose online të lidhura me shitjen e aparateve për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, 

ftohje, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, aparate kondicionimi, kazan 

elektrik, sobë me gaz dhe elektrik; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me 

pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose 

online të lidhura me shitjen e rrobave të banjës, mobile për banje, pajisje për banje, aparate 

sanitare, dushe, kabinat e dushit, kokat e dushit, lidhjet e dushit, tubet fleksibile për dushe, 
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gryke llaki dhe aeratorë me ujë që janë pjesë e instalimeve sanitare, lavamanët, lavatriçe, 

vaskat e banjës, lavamanët e banjës, tualetet, taset e tualetit, ulëset e tualetit; Shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me 

postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e lavamanëve të 

kuzhinës, gatimit; aparate gatimi, pjekje, ngrohje, shkrirje dhe ngrohje, instalime dhe 

pajisje, furra, vitore, sobat, sobat e gatimit [cooking ranges], aspiratorët, sobat e ngrohjes 

me dru, stufat e karburantit të ngurta, furrat, kaldaja, tosterët, furrat e pjekjes, aparatet për 

përdorim në tymosjen dhe ruajtjen e produkteve ushqimore, aparateve për tostim ose pjekje 

të gjërave ushqimore; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, 

shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të 

lidhura me shitjen e aparateve për ventilim, enë frigoriferike, dollapë frigoriferik, shina 

peshqirësh, aparate dhe instrumente për kontrollin dhe trajtimin e furnizimit me ujë, 

kursyes uji, produkte ndriçimi, llamba, llamba elektrike, globe llambash, mbulesa llambash, 

mbajtëse të mbulesave të llambave;  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve 

me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike 

ose online të lidhura me shitjen e produkteve të ngrohjes, ngrohje uji, batanije, elektrike, jo 

për qëllime mjekësore, aparate ngrohjeje elektrike, kaldaja për ngrohje, elementë ngrohjeje, 

kapakë radiatori, ngrohje ventilatori [fan heaters], pllaka të nxehta, aparate ngrohjeje, 

instalime ngrohjeje, aparate prej ajri të nxehtë, instalime ujësjellësi, çezma, njësi çezme, 

instalime të derdhjes së ujit [water flushing], filtra për ujë të pijshëm, valvula të operuara 

me dorë dhe valvula mikser për furnizimin me ujë sanitar, instalimet për ngrohje uji, 

rezervuarët e ujit; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, 

shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të 

lidhura me shitjen e stolive të çmuara, gurëve të çmuar, gurë gjysëm të çmuar, stolive të 

kostumeve, stoli imitim, stoli, ora dhe mansheta në metale të çmuara ose të veshura me to, 

instrumente horologjike dhe kronometrike, orë dore, rripa për orë dore, pulla mansheti, orë, 

orë udhëtimesh, orë dixhitale, unaze për çelesa prej metali të çmuar, pulla, varëse, 

distinktivët, kunjat dhe kunjat e kollareve [pins and tie pins], xhingla, kuti stolish; 

Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për  

porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e 

çantave prej lëkure; çantave të bëra prej lëkure imituese; çantave sportive të bëra prej 

lëkure; çantave sportive të bëra prej lëkure imituese; mbathje dhe çanta udhëtimi; valixhe 

udhëtimit; valixhe; bagazhe; valixhe [suitcases]; valixhe e madhe [portmanteaux]; çanta të 

vogla udhëtimi [valises]; çanta; çanta dore; çanta krahu; çanta tualeti; çanta transportuese; 

çanta të madhe shpine [rucksacks]; çanta shpine [backpacks]; çanta të vogla beli [bum 

bags]; çanta sportive; çanta rastësore [casual bags]; çanta krahu me varëse diagonale 

[satchels]; çanta bukurie [beauty cases]; kuletat; portofol [purses]; çadra; parasols; bastun 

[walking sticks]; bastun me fund të mprehët [shooting sticks]; Shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe 

shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e materialeve të ndërtimit 

jo metalike, tuba jo metalikë të ngurtë për ndërtim, pllaka jo prej metali, pllaka qeramike, 

pllaka porcelani, dysheme pllaka, pllaka muri, pllaka dekorative, pllaka tarracë, pllaka me 

xham, dysheme me parket, guri, gur të sheshtë  dhe mermer, gur artificial dhe natyror, i 

punuar dhe i pa punuar, guri i sheshtë, mermer dhe qelqi, i punuar dhe i pa përpunuar, 

mastikë dhe mbushje e hollë; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me 

pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose 
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online të lidhura me shitjen e mobiljeve, pasqyreve, kornizave fotografish, mbajëset dhe 

ornamentet nga druri, tapa, kallami, kallamit, xunkthi, briri, kocka, fildishi, kockës së 

balenës, guaskës, qelibarit, nënës së perlave, argjilës së bardhe ose plastike, mobile 

kopështi, jastëkë dhe jastekë dekorativ [cushions], jastekë i gjatë [bolsters], mobile kuzhine, 

mobile për banjo, pajisje kuzhine në natyrën e mobiljeve, pajisje për banjo në natyrën e 

mobiljeve; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me 

pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me 

shitjen e dollapëve dhe mobileve të banjës, sipërfaqeve të punës në natyrën e mobileve, 

tavolinat e punës në kuzhina, tavolinat e qosheve, bare të mëngjesit, bare, rafte, dollape, 

raftet lundruese, sipërfaqet prej druri, shtresat e sipërme të tavolinave, tavolinat [desks and 

tables], tavolinat e kafes, tavolinat e dhomës së fjetjes [dressing tables], stole për këmbë 

[footstools], statuja prej druri, shtresat anësore, stole [stools], pasarelat, kllupa [benches], 

ekspozitat, saksia e larta për lule, karriget, raftet e mobileve, pasqyrat e rrojës, mobilet për 

rrojë; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë 

për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e 

mobiljeve të dhomës së gjumit, dyshekëve, thesë për gjumë [sleeping bags]; mbulesa për 

shtrat [bedding]; mbajtëse/rrota shtrati, jo prej metali; shtretër; kllupa [benches]; kosha; 

kuti; lidhëse metalike për shtretër [brackets]; shporta për bukë; kapëse kabllosh; 

mbajtëse/rrota [casters]; karrige; komodinë mbathjesh; komodinat; enë plastike, kontejnerë; 

dollapët; grepa për perde, shinat e perdeve, unazat e perdeve, shufrat e perdeve, roletat e 

perdeve, dekor për lidhjet e perdeve [curtain tiebacks], perdet; karrige plazhi/ballkoni [deck 

chairs], tavolina, divane, pajisje për dyer; mobilje për dyer; raftet për revista; korniza 

fotografish; pasqyre; divan; stola; tavolina; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë 

elektronike ose online të lidhura me shitjen e enëve shtëpiake ose kuzhinës dhe 

kontejnerëve, pjata, gota, tasa, enët, krehrat dhe sfungjerët, furça, zbukurime të bëra nga 

qeramika, qeramikë për qëllime shtëpiake, statuja, figurina, pllaka dhe vepra arti të bëra 

nga qeramika, qelqi, porcelani ose enë prej balte, qelqi të papërpunuar dhe gjysëm të 

punuar; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me 

pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me 

shitjen e sendeve, enëve gatimi dhe kontejnerëve, shportat e rrobave, mbajtëset e qirinjve, 

ndezësit e temjanit, enët e temjanit, kontejnerët shtëpiak, enët prej qelqi, porcelani dhe enë 

prej balte, kuti për mbajtjen e qirinjve, ibrikut ose enëve prej metali ose qeramike, jo 

metalike enë për dylli, shkrirëse dylli qeramike, kavanoza qelqi, kallëpe qirinjsh jo 

metalikë, kavanoza dhe kontejnerë për mbajtjen e qirinjve, gota të lehta çaji, shandanë, 

kontejnerë për lule të thara, unaza qirinjsh jo metalike, darë për heqjen e pjesës së djegur 

[snuffers], tas, enë të vogla shtëpiake dhe kontejnerë, vazo, kavanoza qelqi për mbajtjen e 

qirinjve, mbrojtëse xhami për qirinj, gota që përmbajnë qirinj, shpërndarës kallamishte, 

koshat e mbeturinave; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, 

shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të 

lidhura me shitjen e tekstileve, mbulesave të krevateve dhe tavolinave, tepihët e udhëtarëve, 

jorgan [duvets], mbulesat për jastëkët, jastëkët ose çadrat, pëlhurat, tapiceri pëlhure, perde, 

tekstile dekorative, varëse muri prej tekstili, tepihë, qilima, dyshekë dhe shtrojë, tepih 

banje, linoleumi dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë ekzistuese, perdet e 

mureve, tapetin, peshqirët; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, 

shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të 
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lidhura me shitjen e veshjeve, këpucëve, kapeleve, artikuj të veshjeve të jashtme 

[outerwear], të brendshme sportive, veshjet e maternitetit, veshjet e natës, veshje rastësore 

[casual], pallto, xhaketa, xhaketë sportive, xhemper [jumpers], xhemper i hapur me ose pa 

pulla [cardigans], duksa [sweatshirts], artikuj të veshjeve të thurura, maica [t-shirts], bluze e 

thurur [sweaters], këmisha, pantollona, xhinse, dollakë [leggings], Pantallona të shkurtra, 

funde, fustane, komplete, seter; veshje sportive, kapele sportive, mbathje sportive, këpucë 

sportive, veshje gjimnastike, rroba plazhi, këpucë plazhi, bekine, rroba banjo, kostume 

banje dhe mbathje banje, sytjena, brekë, çizme, këpucë dhe pantofla, kapele, kaçketa 

[caps], mbulesa zakonisht tekstili për vesh [earmuffs], kapela për mbrojtje nga dielli [sun 

visors], shalle [stoles], doreza; shalle të trasha dhe të mëdha dhe shalle [scarves and 

shawls], lidhëse për kokë, geta të holla [hosiery], geta [stockings], geta më të trasha 

[tights], lidhjet, kollare në formë shalli [ties], kollare, rripa [veshje]; Shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe 

shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e distinktivëve [badge] për 

veshje; distinktivët [badge] dekorativ të risive, distinktivët [badge] e materialeve tekstile, 

distinktivët [badge] e qëndisura, kapëse rripash, karficat dhe kopsat, qëndisje, butona, 

mbrojtëse gishti për qepje, zbukurime të kapelave, arna, shirita dhe bishtalec, zbukurime 

për flokët, mbajtëse flokësh, shirita flokësh, llastik për të lidhur flokët, kapëse flokësh, 

harqe flokësh, kunjat e flokëve, rrokjet e flokëve, gërvishtjet dhe rrëshqitjet e flokëve, 

shiritat e flokëve, rozetat, zbukurimet e këpucëve, rrobat e veshjeve dhe këpucëve, lidhëset 

e këpucëve, litarët, numrat ose letrat për shënjimin e artikujve të tekstilit; Shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me 

postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e lodrave dhe 

artikujve për të luajtur; pajisje dhe produkte sportive; topa për sporte; raketa dhe shkopa për 

lojëra; raketa dhe shkopa [artikuj sportivë]; aparate për t’u përdorur në ushtrime fizike dhe 

në stërvitje me peshë; dërrasat me rrota [skateboards]; mjete trajnimi; dyshekë stërvitje; 

peshat për ngritje/ushtrime [bar bells]; peshë-ngritje [dumb-bells]; doreza bejsbolli; doreza 

për shkopinj të ndryshëm sportive [batting gloves]; doreza boksi; doreza golfi; çanta golfi; 

klubet e golfit; shkopinj hokeji; shkopinj kriketi; mbrojtëse të gjurit; mbrojtje për pjesën e 

poshtme të këmbëve [shin guard]; aparatet për ndërtimin dhe ushtrimin e trupit; thasë 

boksi; rripat për ngritje të peshës; patina; blloqe për joga; shirita për joga; topa palestre për 

yoga; Shërbimet e reklamimit; marketing dhe shërbime promovuese; organizimi, 

funksionimi dhe mbikëqyrja e shitjeve dhe skemat promovuese të nxitjes dhe skemat e 

besnikërisë së klientit; shërbime informacioni, këshillimi dhe konsulence të gjitha në lidhje 

me shërbimet e sipërpërmendura 
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(511) 3  Sapunë, gjërat për përkujdesje personale/tualetet [toiletries], kozmetikë, produkte 

për kujdesin e flokëve; produkte për kujdesin e lëkurës; losione për banjë, deodorantë, 

pastrues, hidratues, parfumeri, detergjent, xhel për përdorim në flokë, përgatitje tualeti pa 

medikamente; pastë për pastrim të dhëmbëve [dentifrics], shamponat, preparate për 

kujdesin e thonjve, antiperspirantë, preparate depiluese, sapunë rroje, përgatitje kozmetike 

për rrezitje të lëkurës; kolonjë [eau de cologne], sapunë dezinfektues, sapunë deodorant, 

heqës të njollave, parfum më i lehtë se kolonja [toilet waters]; preparate për rruajtje, 

preparate për dredhjen e flokëve, preparate për vendosjen e flokëve; preparate pastrimi; 

preparate dushi; losione para dhe pas rroje; kremra, preparate për larje dhe banjë, pluhur 

trupi, artikuj tualeti; produkte për kujdesin e trupit, produkte të kujdesit për bukurinë; 

artikuj për ngjyrosje, ngjyra të ndryshme dhe losione, të gjitha për flokët dhe mjekrën, 

përgatitjet për zbardhjen e flokëve; përgatitje për kujdesin e trupit, dërrasat zmerile [emery 

boards], letër zmerile [emery letter], leckë zmerile të gjitha për kujdesin e thonjve; solucion 

i ngjyrave/ngjyra [dyestuffs]; sapun antiperspirant; kripërat e banjës, jo për qëllime 

mjekësore; krem për pastrim/lyerje të çizmeve [boot cream]; shkëlqyes për çizme [boot 

polish]; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; artikuj kozmetike; vajra esenciale kozmetike; 

grimi për sy; kozmetikë për vetullat; lapsa për vetullat; ngjyrues flokësh; ngjyra flokësh, 

losione për flokët; losione për qëllime kozmetike; grimi [makeup]; pluhur grimi; preparate 

për grimin; preparate për heqjen grimit; maska bukurie; sapun mjeksor [medicated soap]; 

llak per thonjë; llak thonjsh; vajra për qëllime kozmetike; vajra për parfume dhe aroma; 

parfume; preparate për rruajtje; sapun rroje; krem këpucësh; shkëlqyes për këpucë [shoe 

polish]; dyll këpucësh; preparatet për nxierje të trupit; pluhur talkum [talcum powder]; 

indet e mbarsura me losione kozmetike; gjërat për përkujdesje personale/tualetet 

[toiletries]; llak thonjsh; preparate për heqjen e llakut të thonjve  

4  Pjesë e qirinjve [candle assemblies]; qirinj; qirinj të pemës së Krishtlindjes; qirinj për 

përdorim si dritë nate; qirinj për përdorim në dekorimin e ëmbëlsirave; qirinj të 

parfumosur; qirinj aromatikë të myshkut [musk]; qirinj aromatikë; fijet për qirinj; çakmakë, 

karburant, karburant gazi, gaz për ndriçim  

6  Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre; hekurishte; sende të vogla të metaleve; safat 

[safes]; leter alumini; kuti sigurie prej metali të zakonshëm; tufa prej metali të zakonshëm; 

arkat prej metali; kapëse prej metali për kabllo dhe tuba; kambanat e dyerve jo elektrike; 

mbyllëset e dyerve jo elektrike; pajisje dyer prej metali; kornizat e derës prej metali; doreza 

për dyer prej metali; trokitësit e dyerve; hapës jo elektrike për dyer; ndalesa për dyer prej 

metali; dyert prej metali; pajisje prej metali për shtretër; pajisje prej metali për mobilje; 

pajisje prej metali për dritare; pajisje metalike; grepa; çelësa; unaza prej metali të 

zakonshëm për çelësat; kuti parash prej metali; kuti; varaku [foil]; kuti prej metali; kuti për 

mjete prej metali [tool chests]; mbajtës mjetesh prej metali; tela jo elektrike dhe kabllo 

metali; pjesë, pajisje dhe përbërës për të gjitha mallrat e sipërpërmendura  

14  Ora dhe orë dore; orë sportive, instrumente horologjike dhe kronometrike; rripa për orë 

dore; trofe, prej metali të çmuar ose të veshur me to; stoli dhe stoli imituese; instrumente 

për matjen e kohës; orë alarmi; shënja prej metali të çmuar; kuti; kuti prej metali të çmuar; 

rrathë; mbajtese/kuti për orën dhe bërjen e orës [cases for clock and watch-making]; kuti 

për orë dore; zinxhirë prej metali të çmuar; kuti ore; mbajtesit e orës; ari imitues; kuti per 

stoli prej metali të çmuar; unaza për çelesa [key rings]; unaza bizhuteri; stoli për kollare [tie 

clips], kunjat lidhëse [tie pins]; rripat e orës së dorës; orë dore [wrist watches]; zbukurime 

të metaleve të çmuara; stoli e vogël/xhingla [trinkets]; fobat kyç të bëra prej lëkure që 
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përmbajnë unaza të çelësave; kuti stolish; kuti stolish të vogla [tinkets box]; pjesë, pajisje 

dhe përbërës për të gjitha mallrat e sipërpërmendura  

18  Çanta, bagazhe, çanta për udhëtim dhe valixhe; kuletat dhe portofolët [purses]; çadra, 

parasols, bastun [walking sticks]; mbathje, çanta për biçikleta [pannier bag], çanta 

udhëtimi, çanta më e madhe krahu me varëse diagonale [haversacks], çanta shpine 

[backpacks]; kofer i vogël zakonisht përdoret për mbajtje të dokumentave [briefcase]; çanta 

të madha shpine [rucksacks]; çanta për blerje, mbajtëse [holdalls]; rripa, mbajtëse çelësash; 

çanta shkolle dhe çanta krahu të shkollës me varëse diagonale; çanta plazhi; çanta sportive; 

pjesë, pajisje dhe përbërës për të gjitha mallrat e sipërpërmendura  

20  Mobilje; jastëk i gjatë [bolsters], jastëkë; jastekë dekorativ [cushions], dyshekë, thesë 

për gjumë [sleeping bags]; mbulesa për shtrat [bedding]; mbajtëse/rrota shtrati, jo prej 

metali; shtretër; kllupa [benches]; kosha; kuti; lidhëse metalike për shtretër [brackets]; 

shporta për bukë; kapëse kabllosh; mbajtëse/rrota [casters]; karrige; komodinë mbathjesh; 

komodinat; enë plastike, kontejnerë; dollapët; grepa për perde, shinat e perdeve, unazat e 

perdeve, shufrat e perdeve, roletat e perdeve, dekor për lidhjet e perdeve [curtain tiebacks], 

perdet; karrige plazhi/ballkoni [deck chairs], tavolina, divane, pajisje për dyer; mobilje për 

dyer; karrige të lehta; shporta kashte [hampers (baskets)]; targa identiteti; raftet për revista; 

korniza fotografish; pasqyre; divan; stola; tavolina; mallrat që nuk përfshihen në klasat e 

tjera të drurit, tapës, kallamit, kallamit, xunkthit, bririt, kockave, fildishit, kockës së 

balenës, guaskës, qelibarit, nënës së perlave, argjila e bardhe dhe zëvendësuesve për të 

gjitha këto materiale ose prej plastike; thesë për gjumë [sleeping bags]; dekor për lidhjet e 

perdeve [curtain tiebacks], pjesë, pajisje dhe përbërës për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura  

21  Enë/pajisje të vogla shtëpiake dhe kontejnerë; enë/pajisje shtëpiake ose për kuzhina, 

artikuj dhe kontejnerë; ndarjet e sirtarëve të takëmëve [cutlery draëer inserts]; pjata, gota, 

tas dhe pjata; shporta për përdorim shtëpiak; tabaka për qëllime shtëpiake; vepra arti; 

mbajtëse qirinjsh; kanaçe për ujitje; kova akulli; skulptura dhe statuja; riprodhimi i 

skulpturave; qelqi; porcelani; enë prej argjile; figurina; figura miniaturë; stolitë; vazo dhe 

urna; vazo lulesh; takëm; enë gatimi; tenxhere me presion; bakalle dhe enë për pije; pajisje 

jo elektrike, mullinj dhe mulli për çaj dhe kafe; krehje, sfungjerë; furçat; instrumente dhe 

materiale jo elektrike, të gjitha për pastrim; bakall per ngrohje të ujit [kettles], enë kafeje; 

filtra shtëpiakë dhe kuzhine, enë për letra filtri të gjitha për përdorim shtëpiak ose në 

kuzhinë; dërrasat e hekurosjes, shportë plehërash, shinat e peshqirëve, raftet e perimeve; 

artikuj për sende dhuratash dhe vepra arti, të gjitha të bëra prej porcelani, kine [china], 

kristal, enë prej balte, qelqi, porcelani ose terrakota; artikuj dekorativë të bërë nga qelqi, 

porcelani të zbukuruar, enë të punuara në Kinë [chinaware], enë prej balte ose porcelani; 

shporta bukë shtëpiake; filxhan i madhë, filxhan [tankards], të gjitha prej metali të çmuar 

ose të veshura me to; unaza qirinjsh prej metali të çmuar; shandanë prej metali të çmuar; 

enë kafeje jo elektrike, kontejnerë shtëpiakë të gjithë prej metali të çmuar; enë shtëpiake 

prej metali të çmuar; enë kuzhine prej metali të çmuar; saucers enë kuzhine prej metali të 

çmuar; enë prej metali të çmuar; pjesë, pajisje dhe përbërës për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura  

24  Artikuj tekstili, tekstile, tekstile per perde muri, materiale [linen] dhe materiale për 

mobilje [upholstery fabrics], materiale shtrati [bed linen], mbulesa shtarati, rroba/tekstile 

shtrati,  mbulesa dekorative shtrati, mbulesa shumë shtresore shtrati [quilt covers]; mbulesa 

duvet, kellef jasteku, mbulesa shumë shtresore [quilts], duvet, tekstile tjera për banjo [bath 
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linen], peshqirë; mbulesë dhe tekstile të ndryshme për tavolina [table linen, covers, cloths, 

mats], peceta tavoline, peshqir kuzhine, peshqire çaji [tea towels]; perde, grila; mbulesa 

jasteku; facoleta; pjesë, pajisje dhe përbërës për të gjitha mallrat e sipërpërmendura  

28  Artikuj ënastikor dhe sportiv;lodra, lojëra, artikuj pwr tw luajtur, lodra të buta, artikuj 

risi [novelties];balona;dekorime per Krishtlindje;artikuj sportiv;lojëra elektronike;lojra 

kompjuterike;dekorime për pemët e Krishtlindjeve;figurina miniaturë, pemë artificiale të 

Krishtëlindjes dhe mbajtwset e pemës së Krishtlindjes;kartat për lojëra;pjesë, pajisje dhe 

përbërës për të gjitha mallrat e sipërpërmendura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1542 

(220) 02/12/2019 

(731) Delta Group Rr. UÇK, Pejë, KS 

(591) E portokallët, e bardhë, e zezë 

(740)  Florin Lata  “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. rr. B, Hyrja C15/10, nr.3, 

Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 35  Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve, 

dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët, Shërbime të shitjes me 

pakicë në supermarket dhe hipermarkete; shërbime të shitjes me pakicë dhe shërbime të 

shitjes me shumicë (dmth, ndërmjetësimin komercial në shitjen) në lidhje me ushqimin dhe 

pijet, pijet alkolike, mallrat shtëpiake, artikujt kimikë, duke përfshirë gjithashtu artikujt 

farmaceutikë, kozmetikë dhe produktet e pastrimit, artikujt e kopshtarisë, artikujt DIY (bëje 

mirë bëje vetë), duke përfshirë veglat, orenditë dhe artikujt për zbukurim shtëpie, pajisjet 

elektronike duke përfshirë gjithashtu aparatet për qëllime shtëpiake, aparatet audio dhe 

video, aparatet fotografikë, aparatet e telekomunikacionit, kompjuterat; lodrat, artikujt 

sportivë, veshjet, kapelet dhe këpucët, automjetet përfshirë biçikletat, artikujt për shkrim 

dhe pjesët dhe pajisje për produktet jo-ushqimorë të sipërpërmendur; shërbimet e blerjeve 

në internet të supermarketeve dhe hipermarketeve; promovim shitjesh; publicitet; 

demostrim produktesh  

37 Shërbimet si  mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, pastrimi, larja, 

lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve  

43 Shërbimet e kryera ose te ndërlidhura me operimin e restoranteve dhe objekteve ose 

hapësirave tjera qe kane te bëjnë me sigurimin e ushqimit dhe pijeve te përgatitura për 

konsum; përgatitja e ushqimeve për bartje jashtë lokalit; përgatitja e materialeve udhëzuese 

dhe kurseve për trajnimin e personave ne operimin e restorante dhe furnizim me ushqim; 

Shërbime hoteliere; shërbime të restoranteve, shërbime të motelit, ofrim të strehimit; 

shërbime hoteliere të resorëve; shërbime të strehimit të përkohshëm; shërbime rezervimi 

për shërbime të strehimit në hotele dhe për strehime tjera; informata për pushime dhe 

planifikime lidhur me strehimin; shërbime të banakut (hotelieri), shërbime të vendeve për 

kokteje; shërbime të kafiterive, shërbime të restorantit dhe bareve për ushqim të shpejtë; 

rezervime për restorante; shërbime të furnizimit të ushqimeve për ofrim të ushqimit dhe 

pijeve; ofrime të hapësirave për konferenca, takime, ngjarje, konventa dhe ekspozitave; 

shërbime të lajmërimit dhe ç ‘lajmërimit në hotele; ofrime të hapësirave për bankete dhe 
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funksione sociale për raste të veçanta; shërbime të agjencive të udhëtimit për rezervimin e 

strehimit në hotele; shërbime të informatave elektronike lidhur me hotelet; shërbime të 

këshillimit dhe konsulentësh për mikpritje lidhur me këto që u përmendën më lartë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1543 

(220) 02/12/2019 

(731) Afrim Durmishi Skenderaj,Rr. Salë 

dhe Hamit Jashari, KS 

(591) E kuqe, E bardhë, E zezë 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë 

“Judex”  Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 

1, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë në supermarket dhe hipermarkete; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me shumicë (dmth, ndërmjetësimin komercial në 

shitjen) në lidhje me ushqimin dhe pijet, pijet alkolike, mallrat shtëpiake, artikujt kimikë, 

duke përfshirë gjithashtu artikujt farmaceutikë, kozmetikë dhe produktet e pastrimit, 

artikujt e kopshtarisë, artikujt DIY (bëje mirë bëje vetë), duke përfshirë veglat, orenditë dhe 

artikujt për zbukurim shtëpie, pajisjet elektronike duke përfshirë gjithashtu aparatet për 

qëllime shtëpiake, aparatet audio dhe video, aparatet fotografikë, aparatet e 

telekomunikacionit, kompjuterat; lodrat, artikujt sportivë, veshjet, kapelet dhe këpucët, 

automjetet përfshirë biçikletat, artikujt për shkrim dhe pjesët dhe pajisje për produktet jo-

ushqimorë të sipërpërmendur; shërbimet e blerjeve në internet të supermarketeve dhe 

hipermarketeve; promovim shitjesh; publicitet; demostrim produktesh  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1544 

(220) 02/12/2019 

(731) Afrim Durmishi Skenderaj,Rr. Salë 

dhe Hamit Jashari, KS 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. rr. B, Hyrja C15/10, nr.3, 

Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  ARJETA GROUP 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë në supermarket dhe hipermarkete; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me shumicë (dmth, ndërmjetësimin komercial në 

shitjen) në lidhje me ushqimin dhe pijet, pijet alkolike, mallrat shtëpiake, artikujt kimikë, 

duke përfshirë gjithashtu artikujt farmaceutikë, kozmetikë dhe produktet e pastrimit, 

artikujt e kopshtarisë, artikujt DIY (bëje mirë bëje vetë), duke përfshirë veglat, orenditë dhe 

artikujt për zbukurim shtëpie, pajisjet elektronike duke përfshirë gjithashtu aparatet për 

qëllime shtëpiake, aparatet audio dhe video, aparatet fotografikë, aparatet e 

telekomunikacionit, kompjuterat; lodrat, artikujt sportivë, veshjet, kapelet dhe këpucët, 

automjetet përfshirë biçikletat, artikujt për shkrim dhe pjesët dhe pajisje për produktet jo-
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ushqimorë të sipërpërmendur; shërbimet e blerjeve në internet të supermarketeve dhe 

hipermarketeve; promovim shitjesh; publicitet; demostrim produktesh  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1545 

(220) 02/12/2019 

(731) Realme Chongqing Mobile 

Telecommunications Corp., Ltd. 

No. 178, Yulong Avenue, Yufengshan 

Town, Yubei District, Chongping, P.R., CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   kompjutera; llaptopa; programet kompjuterike [softuer i shkarkueshëm]; 

aplikacione të shkarkueshme për t'u përdorur me pajisje mobile; kartat e qarkut të integruar 

[kartat e zgjuara]; asistentë dixhitalë personalë [PDAs]; orat e menqura; syze te menqura; 

unazat e menqura; terminale interaktive të ekranit me prekje; stilolapsa të ekranit me 

prekje; skanuesit e gjurmëve të gishtërinjve; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; 

kompjuter qe mund te barten me vete; media optike e të dhënave; printera për përdorim me 

kompjuter; skanuesit [pajisjet e përpunimit të të dhënave]; softuer për njohjen e gjesteve; 

softuer per lojera te realitetit virtual; kronografi [aparate për regjistrimin e kohës]; aparate 

për të kontrolluar pa pagese; makina për llogaritjen dhe klasefikimin e parave; mekanizma 

per aparatet qe drejtohen me monedhe; makina diktuese; pajisje për njohjen e fytyrës; 

skanerë biometrikë; makina faksimile; makina peshimi; peshore trupore për përdorim 

shtëpiak; meter; drite sinjalizuese [dritat sinjalizuese ]; shenja neoni; trekëndëshat 

paralajmërues të prishjes së automjeteve; antenat; aparate interkomunikuese; busulle; 

modem; instrumente optike të komunikimit; gjurmues të aktivitetit qe mund te barten me 

vete; video telefonike; telefona celularë; telefona te menqur; telefona mobile; telefonat te 

menqur në formën e një ore; mbulesa për telefona celularë; kellef per telefona celulare; 

mbrojtës i ekranit për pajisjet mobile; shiritat e telefonit celular; mbajtës të telefonit celular; 

aparate telekomunikuese në formën e stolive; shkopinj selfie për t’u përdorur me telefonat 

inteligjentë; telefona te menqur të montuar me dore; tastierë për telefonat mobil; dollapë 

për altoparlantë; DVD players; instrumente portative të mediave; kufje; kufje te fiksuara ne 

telefon; kufje për telefona celularë; kufje pa tel për telefonat inteligjentë; makine mësimi; 

makinë elektronike mësimore; pajisje elektronike me libra me ze; kamerat; kufje të realitetit 

virtual; kufje për lojëra të realitetit virtual; robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; monitorët e 

ekranit qe muns të barten me vete; kamerat; aparate zmadhimi [fotografi]; aparatet e 

projeksionit të transparencës; aparate për matjen e shpejtësisë [fotografi]; shkopinj selfie 

[monopodë të mbajtur me dorë]; lente selfie; aparate dhe instrumente anketimi; instrument 

mates; aparate dhe instrumente optike; teleskope; materiale për rrjetin e energjisë elektrike 

[telat, kabllot]; telat e telefonit; kabell per USB; gjysmëpërçues; material rezistente; qarqet 

e shtypura; cip elektronik; spirale elektromagnetike; aparate gjysmëpërçuese; lidhes; 

elektrik; adaptorë të rrymës; furnizime të tensionit te ulte; sensorë të ekranit me prekje; 

adaptor elektrikë; videot e ekraneve; prekjet e ekraneve; aparate për telekomandë; celesa 

per kontroll  nga largesia te aparateve elektronike; fijet optike [filamentet përçues të dritës]; 

aparate për rregullimin e nxehtësisë; rrufepritesit; elektroliser; Fikese zjarri; aparate 
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radiologjike për qëllime industriale; pajisjet mbrojtëse nga aksidentet për përdorim 

personal; syze uji; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; syze; syze dielli; bateri, 

elektrike; karikues për bateritë elektrike; bateri telefoni (bateria e rimbushshme); filmat 

vizatimor; magnet ngjites per frigorifere; programe operative per kompjuter, regjistrime; 

byzykyk te lidhur [instrumente matëse]; robotë mësimdhënës; induktorët [elektriciteti]; 

celesat, elektrike; celes per matjen e kohes; automatike; pajisje elektrike kontrolluese; 

bravat e dyerve me gjurmëve të gishtave; aparate televizive; resiver  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1546 

(220) 03/12/2019 

(731) Lekë Jakupi Rruga Agim Ramadani, 

10000, Prishtinë, KS 

 
 

(540)  Ortodoncia 

 

 
     

 

(511) 44  Shërbime mjekësore; Shërbime dentare; Shkenca e sëmundjeve të dhëmbëve; 

kujdes higjenik për njerëzit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1547 

(220) 03/12/2019 

(731) Lekë Jakupi Rruga Agim Ramadani, 

10000, Prishtinë, KS 

(591) Kaltër e mbylltë, Kaltër e çeltë 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 44  Shërbime mjekësore; Shërbime dentare; Shkenca e sëmundjeve të dhëmbëve; 

kujdes higjenik për njerëzit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1548 

(220) 03/12/2019 

(731) Mederer GmbH Oststrasse 94,  

90763 Fürth, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira që përbëhen nga apo përmbajnë çamçakëz frutash dhe/apo sheqer të 

gazuar dhe/apo xhelatinë dhe/apo jamball, të gjitha mallrat e lartpërmendura jo për qëllime 

mjekësore  
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(210) KS/M/ 2019/1549 

(220) 04/12/2019 

(731) One Coca-Cola Plaza 

Georgia 30313, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije, përfshirë ujë për pije, ujë i aromatizuar, ujë mineral dhe i gazuar; pije tjera jo 

alkoolike, përfshirë pije freskuese jo alkoolike, pije energjike dhe pije sportive; pije dhe 

lëngje frutash përfshirë ujë kokosi; sirup, koncentrat, pluhurat dhe produktet tjera për 

përgaditjen e pijeve, përfshirë ujit të aromatizuar, ujit mineral dhe të gazuar, pijet freskuese 

jo alkoolike, pijet energjike, pijet sportive, pijet dhe lëngjet nga frutat; pije nga perimet dhe 

lëngje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1550 

(220) 05/12/2019 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

One Johnson & Johnson Plaza  

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)  LIGACLIP 

 

 
     

 

(511) 10  Instrument dhe aparate kirugjikale, mjekësore, dentale dhe veterinare (përjashtim 

gjymtyrë, sy dhe dhëmbë artificial)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1551 

(220) 05/12/2019 

(731) “Alb Tech” SH.P.K. Rr. Livoç i 

Muhaxherëve, p.n. 60000 Gjilan, KS 

(591) E kaltër hapur, E kaltër mbyllur, E 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 85 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

138 

 

bardhë, E Kuqe 

(740)  Arton Haziri Rr. Arben Ramadani II, 

nr.35, 60000 Gjilan  
 

     

 

(511) 6  Cilindra – Mbyllës metalik për dyer. Dorëza – Brava për Dyer dhe Dritare 

(metalike) Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për ndërtim 

dhe ndërtim ;ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo elektrike dhe telat e 

metaleve të zakoshme; sende të vogla të metaleve; kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport; safe Metale të zakonshme të papërpunuara dhe pjesërisht të farkëtuara, përfshirë 

xehet, si dhe mallra të caktuara të bëra nga metale të zakonshme. -metalet në formë petë ose 

pluhuri për përpunim të mëtejshëm, për shembull, për printerët 3D;-metika materiale 

ndërtimi, për shembull, materiale prej metali për shina hekurudhore, gypa dhe tuba prej 

metali;- sende të ndryshme të pajisjeve metalike, për shembull, bulonave, vidhave, thonjve, 

kutive të mobiljeve, fasteners të dritareve;-Ndërtesat e transportueshme ose strukturat prej 

metali, për shembull, shtëpi të parafabrikuara, pishina, kafaze për kafshë të egra, shesh 

patinazhi;-kontrolluar mallra të bëra nga metale të zakonshme që nuk klasifikohen ndryshe 

nga funksioni ose qëllimi, për shembull, kuti me qëllime të metaleve të zakonshme, statuja, 

buste dhe vepra arti të metaleve të zakonshme  

7  MOTORË PËR ROLETE Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me 

energji;motorë dhe pjesë për motorë, përveç automjeteve tokësore;bashkues makinerish dhe 

përbërës transmetimi, përveç automjeteve tokësore;pajisje bujqësore, përveç mjeteve të 

përdorura me dorë;inkubatorë për vezë;makina shitëse automatike. Makina dhe vegla 

makinerish, motorë dhe pjesë për motorë. -pjesë motorësh dhe motor të të gjitha llojeve, për 

shembull, startuesët, muflerë dhe cilindrat për motorë dhe pjesë për motorë të çdo lloji;- 

aparate elektrik për pastrim dhe lustrim, për shembull, lustrues elektrikë të këpucëve, 

makina elektrike dhe aparate për shamponimin e tapeteve dhe fshesat me korrent 

-3D printera;-robotë industrial;-automjete speciale jo për qëllime transporti, për shembull, 

makina për pastrimin e rrugëve, makina për krijimin e rrugëve, buldozerë, lërues dëbore, si 

dhe shinat e gomës si pjesë të zvarritësve të atyre automjeteve  

20  Brava-Dorëza për dyer PVC jometalike Mobilje, pasqyra, korniza 

fotografishë;kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose transport;kocka e papërpunuar ose 

gjysmë e përpunuar, brirë,;predha;qelibar i verdhë. Mobilje dhe pjesë për të, si dhe mallra 

të caktuara të bëra prej druri, kallamishte,briri, kockë, fildish, balenë, guaskë, qelibar, nënë-

perla, dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike. -mobilje metalike, 

mobilje për kampe, rafte për armë, stenda për shfaqjen e gazetave;-perde për dritare dhe 

hije;-mbulesa, për shembull, dyshekët, bazat e krevateve, jastëkët;- syze, mobilje dhe 

pasqyra tualeti;-pllaka regjistrimi, jo prej metali;- sende të shumta të pajisjeve jo metalike, 

për shembull, bulona, vida, kasta mobiljesh, jakë për tubat e fiksimit;-kuti letre, jo prej 

metali ose murature  
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(210) KS/M/ 2019/1552 

(220) 05/12/2019 

(731) ORGACHIM AD Bul. Treti Mart 

No.21, 7000 Ruse, BG 

(591) Ngjyrë vjollce, e kaltër, e gjelbër, 

ngjyrë portokalli, e verdhë, e kuqe, roze 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

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

2  Bojëra, lustra, llaqe, preparate për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit; 

ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1553 

(220) 05/12/2019 

(731) D ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA 

PAZARLAMA TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Dikilitaş Mahallesi, Üzengi 

Sokak, No:8, Beşiktaş – İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi; bishtajore të thara; 

supa, bulone; ulli të përpunuar, pastë ullijsh; qumsht dhe produkte qumshti, gjalpe; vajra 

ushqimore; pemë dhe perime të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; 

pastë domatesh; ara të përgatitura dhe fruta të thara si meze; derdhje (lyerje) lajthish dhe 

gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga farat e susamit); vezë dhe vezë pluhur; çipse patatesh  

43  Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime të restorantit; restorrante dhe 

kafeteri vet-shërbyese; shërbime kafeterie dhe kantine, salone kokteji, snek bare, ketering 

(furnizim ushqimi), pabe; akomodim i përkohshëm; rezervim për akomodim të 
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përkohshëm, qiradhënije të banketeve dhe lehtësirave për finksione sociale për raste të 

veçanta, posaqërisht, pritjeve në dasma, konferenca dhe takime; çerdheve për fëmijë 

(kopshte); konvikte për kafshë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1554 

(220) 05/12/2019 

(731) D ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA 

PAZARLAMA TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Dikilitaş Mahallesi, Üzengi 

Sokak, No:8, Beşiktaş – İstanbul , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  SALTBAE 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe veshjet e jashteme, të ndryshme nga ato 

për qëllime të veçanta mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shalle, bandan, shalle qafe, rripa 

(veshje); veshmbathje, këpucë, papuce, sandale; mbulesa koke, kapela, kapela me ballik, 

bereta, kapela (veshje koke), kapela kafke  

29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi; bishtajore të thara; supa, 

bulone; ulli të përpunuar, pastë ullijsh; qumsht dhe produkte qumshti, gjalpe; vajra 

ushqimore; pemë dhe perime të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; 

pastë domatesh; ara të përgatitura dhe fruta të thara si meze; derdhje (lyerje) lajthish dhe 

gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga farat e susamit); vezë dhe vezë pluhur; çipse patatesh  

30  Kafe, kakao; kafe ose pije me bazë të kakao, pije me bazë çokollate; pasta,                 të 

mbushura, petë; pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë; mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore; erëza 

për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh; maja, pluhur 

për pjekje (maja); miell, bullgur, nisheste për ushqim; sheqer, kube sheqeri, sheqer pluhur; 

çaj, çaj i ftohtë; ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore; çamçakëz; akullore, akull i 

ngrënshëm; kripë; cereale (farëra) bazë ushqimore si meze, kokoshka, tërshërë e grimcuar, 

çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i grimcuar 

për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i 

përpunuar për konsum nga njerzit, oriz; melasë për ushqim  

35  Reklamim, marketing dhe mardhënije me publikun; organizim i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; dizajnim i materialeve 

reklamuese; furnizim i vendeve të tregut on-line për blerës dhe shitës të mallrave dhe 

shëbimeve; funksione zyre; shërbime sekretarie; aranzhim  parapagimit të gazetave për të 

tjerë; përpilim i statistikave; huazim i makinave të zyrës; sistematizim i informatave në 

bazën e kompjuterit: përgjigje telefonatash për parapagues të pakapshëm; menaxhim 

biznesi, administrim biznesi dhe konsulta biznesi; kontabilitet; shërbime konsultash 

komerciale; rekrutim personeli, vendosje personeli, agjenci punësimi, agjenci eksport-

importi; shërbim i vendosjes së përkohshme të personelit; auksion; të bërit bashk, për dobi 

të tjerëve të mallrave të ndyshëm, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti 

blejnë këto mallra, këto shërbime mund të sigurohen nëpermjet shitoreve me pakicë, 

shitoreve me shumicë (outlet), ose nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet 

katalogjeve me porosi  
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(210) KS/M/ 2019/1555 

(220) 05/12/2019 

(731) Друштво за угостителство, трговија 

и услуги  ЕТЧИЕ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје Ул. 1732 Бр. 4/Ламела В-1 Скопје, 

MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi; bishtajore të thara; 

supa, bulone; ulli të përpunuar, pastë ullijsh; qumsht dhe produkte qumshti, gjalpe; vajra 

ushqimore; pemë dhe perime të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; 

pastë domatesh; ara të përgatitura dhe fruta të thara si meze; derdhje (lyerje) lajthish dhe 

gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga farat e susamit); vezë dhe vezë pluhur; çipse patatesh  

35  Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

43  Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime të restorantit; restorrante dhe 

kafeteri vet-shërbyese; shërbime kafeterie dhe kantine, salone kokteji, snek bare, ketering 

(furnizim ushqimi), pabe; akomodim i përkohshëm; rezervim për akomodim të 

përkohshëm, qiradhënije të banketeve dhe lehtësirave për finksione sociale për raste të 

veçanta, posaqërisht, pritjeve në dasma, konferenca dhe takime; çerdheve për fëmijë 

(kopshte); konvikte për kafshë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1556 

(220) 05/12/2019 

(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, KS 

(591) Ngjyrë e gjelbër e hapur, Ngjyrë e 

gjelbër,  Ngjyrë e bardhë, Ngjyrë e gjelbër e 

mbyllur 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik; pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf)  

7  Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 
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vegla dore  

8  Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1558 

(220) 05/12/2019 

(731) Avon Products, Inc. 1 Avon Place, 

Suffern, NY 10901, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  AVON 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë dhe produkte tualeti jo mjekësore; Pastat dentare jo mjekësore; 

Parfumeri, vajra esencialë; Lëndë zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; 

Lëndë pastruese, larëse, lustruese dhe abrazive  

5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; Preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; Ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për bebe; Shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; Plastera e Materiale për 

fashim per plage; Material për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; Dezinfektante; 

Përgatitjet për shkatërrimin e paraziteve; Fungicide, herbicide  

9  Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore; Aparatet dhe instrumentet për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin 

ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; Media e regjistruar dhe e 

shkarkueshme, program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge për 

regjistrim dhe ruajtje; Mekanizmat për aparatet qe punojne me monedhë; Regjistrat e 

parave, pajisjet llogaritëse; Kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; Kostume 

zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, 

doreza për zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; Aparatet e fikjes së zjarrit  

14  Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; Stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

Instrumente horologjike dhe kronometrike  

18  Lëkurë dhe imitime prej lëkure; Lëkurat dhe gëzofët e kafshëve; Bagazhet dhe çantat 

mbajtëse; Ombrella dhe cadra; Shkopinj per ecje, bastun e paterica; Kamzhik, parzmore 

dhe shalle; Kapistall, litare dhe veshje për kafshët  

25  Veshje trupi, këpucë, veshje koke  

35  Reklamimi; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit; Funksionet e zyrës  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; 

Analizat industriale dhe shërbimet e kërkimit industrial; Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve 

dhe programeve kompjuterike  
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(210) KS/M/ 2019/1559 

(220) 05/12/2019 

(731) Avon Products, Inc. 1 Avon Place, 

Suffern, NY 10901, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
  

(540)  ANEW 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë dhe produkte tualeti jo mjekësore; Pastat dentare jo mjekësore; 

Parfumeri, vajra esencialë; Lëndë zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; 

Lëndë pastruese, larëse, lustruese dhe abrazive  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1560 

(220) 05/12/2019 

(731) Avon Products, Inc 1 Avon Place, 

Suffern, NY 10901, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Skin So Soft 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë dhe produkte tualeti jo mjekësore; pastat dentare jo mjekësore; 

parfumeri, vajra esencialë; lëndë zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; 

lëndë pastruese, larëse, lustruese dhe abrazive  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1563 

(220) 05/12/2019 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex, Arteixo (A 

Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  STWD 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë jo-mjekësore dhe preparate toaleti;paste dhëmbësh;produkte 

parfumerike, vajëra esencial, preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në 

lavenderi;preparate pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;sapun jo-

mjekësor;kozmetikë jo-mjekësore, losione për flokë jo-mjekësore;shkëlqyes të këpucëve, 

krema dhe dyll;dyll për rrobaqepës;dyll për këpucëtar;dyll për lëkurë;dyll (depilues);dyll 

për lavenderi;dyll për parket të dyshemeve;shampon;çantë kozmetike;preparate për 

depilim;preparate për heqjen e grimit;deodorant për përdorim nga njerzit apo 

kafshët;buzëkuq, lapsa për përdorim në kozmetikë;sprej për flokë dhe llak për 
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thonj;preparate për heqjen e llakut;faculeta që përmbajnë losione kozmetike;faculeta që 

përmbajnë detergjent për pastrim;losione për përdorim pas rrojës;losione për qëllime 

kozmetike;preparate për grim;krema për  qëllime kozmetike;pastrues njollash;qese për 

materiale të parfumosura;preparate per kujdesin ndaj thonjëve;preparate zbardhuese 

(dekoloruese) për qëllime kozmetike;ekstrakte të luleve (parfume);temjan;dru I 

aromatizuar;transfere dekoruese për qëllime kozmetike, qerpikë dhe thonj falso;gurë shtuf 

(pumice);aromatizues nga lule të thara dhe erëza;preparate kozmetike për qëllim 

dobësimi;preparate kozmetike për larje;preparate për valëzim të flokëve;preparate për 

larje;artikuj toaleti;preparate për larjen e gojës jo për qëllime medicinale;kripë për larje;jo 

për qëllime medicinale;vajëra për përdorim higjenik;preparate për rrezitje në diell 

(kozmetike);kolonjë;sapunë deodorant;pudër talk për përdorim në tualet;ngjitës për qëllime 

kozmetike;yndyrëra për qëllime kozmetike;gërryes;preparate për rrojë;kemikale për 

ndriçimin e ngjyrave për qëllim të mirëmbajtjes shtëpiake (lavenderi);shkopinj pambuku 

për qëllime kozmetike;maska bukurie;dyll për mustaqe;ngjyrë të kaltër që përdoret për 

ngjyrosje në lavenderi;ngjyra të flokëve;kozmetikë për vetulla;shkumës për 

pastrim;shampon për kafshë shtepiake;kozmetikë për kafshë;krema kozmetik;torte nga 

sapuni;sapunë që përdoret kundër djersitjes së këmbëve;detergjentë tjerë jo për përdorim në 

operimet e prodhimit dhe jo për qëllime medicinale;niseshte që përdoret në 

lavenderi;qumësht pastrues për përdorim tualeti;ujë javelle, preparate për pastrim me 

tharje;ujë I aromatizuar;parfume;preparate kozmetike për qerpikë;preparate kozmetike për 

kujdes ndaj lëkurës;pudër për grim;ngjitës për ngjitjen e flokëve falso;materiale zbutës të 

materialeve për përdorim në lavenderi;ngjyrosës kozmetik;preparate për heqjen e 

ngjyrave;ujë tualeti  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, matëse, fotografike, kinematografike, optike, 

peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese, (mbikqyrëse), aparate dhe instrumente për për 

shpëtimin e jetës dhe për mësim;aparate dhe instrumente  për dhënien, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike;aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve;bartësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit të zërit;disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale 

regjistrimi;mekanizma për aparatët me kundër-operim;regjistrat e parave kesh, makinat 

llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe kompjuterët;fikese zjarri;periferikët e 

përshtatur për përdorim me kompjuterë;syzet anti-shkëlqim;syze dielli;lentet 

optike;zinxhirët e syzeve;lente (thjerrëza);lidhëse për syze;syze (optike);syze;mbajtëse të 

syzeve;korniza të syzeve dhe syzeve të diellit;syze dielli;mbajtëse të 

thjerrëzave/lenteve;mbathje për këmbë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe 

zjarri;veshje antiplumb;veshje per shpetim;doreza për mbrojtje nga aksidentet;kostume 

zhytjeje;kartat magnetike të koduara;veshje për mbrojtje nga aksidentet dhe 

rrezatimi;kostume mbrojtëse për aviatorët;agjenda elektronike;aparate telefonike;peshore 

matëse;kompas drejtues;makina llogaritëse;helmeta mbrojtëse;teleskopa;kronografe 

(aparatet për regjistrimin e kohës);lugë matese;pedometër;kompakt disqe (memorie vetëm 

për lexim);pasqyra (optike);dylbi;treguesit e temperaturës;softuerë për lojëra;kaseta me 

lojtarë;lexues te barkodeve;fanarë sinjalizues, magjik dhe optik;syze zmadhuese 

(optikë);makina diktuese;mekanizma për aparatët kundëroperues;peshore;bateri elektrike, 

galvanike dhe diellore;programet kompjuterike (të regjistruara);përkthyes elektronikë 

xhepi;tranzistorë (elektronikë);termometra, jo për qëllime mjekësore;aparat 

ndërlidhës;videokaseta;filma vizatimor;radio-telefona të lëvizshëm (walkie-
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talkies);publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike);kohëmatësit e 

vezëve (syze për rërë);alarme akustike (të zërit);aparat paralajmërues kundër 

vjedhjes;alarmet e zjarrit;shtresa për maus;zmadhues zëri;përforcues;antena;mbrojtës anti-

shkëlqyes (hije anti-shkëlqim);marrës telefonikë;kufje muzikore;makina 

përgjigjëse;detektorë për monedha të rreme;mbrojtës të dhëmbëve;makineri të numërimit 

dhe klasifikimit të parave;aparate për matjen e trashësisë së lëkurës së trupit dhe 

lëkurës;etiketa elektronike për mallra;syze për sport;magnet;tregues elektronike që përqojnë 

dritë;telefonat bartës;aparat zgjerues (për fotografi);aparate dhe instrumente për 

astronomi;valvulat termionikë (radio);automata muzikore me monedhë (kuti 

juke);peshore;barka për  shpëtimin e jetës;regjistruesit e kasetave;shirita për pastrimin e 

kokës (regjistrimi);videokaseta;kaseta magnetike;aparat demagnetizues për kaseta 

magnetike;barometër;shpërndarësit e biletave;aparat rregullues të ngrohjes;kamera 

(fotografi);kamera kinematografike;kamera incizuese;karta për video lojëra;kodues 

magnetike;sportele të revolucionit;diapozitivë (fotografitë);projektorë 

rrëshqitës;dinamometër;që  reflektojnë disqe për veshje, për parandalimin e aksidenteve të 

trafikut;shënues të linjave;dozimetër;mbulesa për priza elektrike;sete radiotelefonike;skaner 

(pajisje për përpunimin e të dhënave);poç me flesh (fotografi);fotokopje (fotografike, 

elektrostatike, termike);hologram;paisje për kompakt disk;shenja ndriçuese;shenja 

neoni;regjistrues për video;tuba folës;memorie 

kompjuterike;mikrofonë;mikroprocesorë;modem;aparat frymëmarrje për notim 

nënujor;objektivat (lentet) (optika);ozonizues;ekranet e projektimit;çelës 

elektrik;fishkëllues për qenë;butonat e shtytjes për këmbanat;radio;marrësa audio dhe 

video-marrës;pushues dore për përdorim me kompjuterë;shkallët levë (steelyards);aparat 

televiziv;paisje për lojëra incizuese;përpunues të fjalëve;telefona video;mbajtëse për 

kompjuterë mobil, kompjutera tabletë, telefona celularë, celular të menqur (smart), lexues 

elektronikë librash dhe pajisje dixhitale elektronike;syze smart;ora dore smart;telat 

magnetike;aparate radiologjike për qëllime industriale;paisje personale stereo  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë nga kafshët;kofer, valixhe dhe çanta për 

udhëtim;ombrellat për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje;kamgjikë, 

mallëra për shalëbërës dhe sarac, çanta, çanta për kamping dhe ngjitje si dhe çanta 

plazhi;çanta për sport;korniza për çanta dore;korniza për ombrella për shi apo ombrellat për 

mbrojtje nga dielli;shkopinj për bjeshkatari;çanta të vogla dore, çanta dore;set udhëtimi dhe 

mbajtëse të qelësave (nga lëkura);mbajtëse që ngjiten;çanta për bartjen e rrobave gjatë 

udhëtimit;kuti për kapele nga lëkura;çanta lidhëse për bartjen e fëmijëve;çanta me rrota që 

përdoren për blerje;kuti nga lëkura apo tabela nga lëkura;kuti nga fibrat e 

vullkanizuara;kuleta xhepi;valixhe të vogla, çanta shpine për shkollë  dhe mbajtëse të 

lëkurës nga materiali I lëkurës;çanta për shkollë;çanta për gjëra të vogla (vanitete);(jo të 

paisura);qafore për kafshë;rrip nga lëkura;zinxhir nga lëkura;litar nga lëkura;mbulesë për 

ombrella;veshje për shalë të kuajve;çantë shpine;çantë krahu;çantë shpine;mbatjëse të 

artikujve për muzikë;kapistër, çantë (zarfa, kuletë) nga lëkura, për paketim;artikuj nga 

lëkura, fije të lëkurës, mbajtëse të valixheve, shkopinj për ecje dhe mbajtëse të 

ombrellave;batanije për kuaj;mbulesa të mobiljeve nga lëkura;veshje për kafshë;shtresa për 

shalë të kuajve;unaza të ombrellave;blinker (dritë), paisje ndriçuese montuese për 

shalëbërës, ulëse për shkopinj për ecje;rripa krahu (shirit);nga lëkura;çantë veglash nga 

lëkura;( të zbrazëta);çantë  me zixhir rrjetë;tytë (grykë), frena, (mallëra për shalëbërës), 

kapistër, artikuj nga lëkura;shirit nga lëkura;valixhe për udhëtim;çantë që përdoret për 
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blerje;rripa që përdoren për paisjet e ushtarëve;rrip për shalë;shirita nga lëkura (mallëra për 

shalëbërës), rripa për patina (rrëshqitëse);imitim lëkure;prerje nga lëkura për mobilje;shirita 

nga lëkura;shenja (pjesë të valixheve);material nga lëkura e çarë;bisht lëkure të macës I 

përbërë nga 9 fije që përdoret për kamzhik;mbulesa të lëkurës (gëzof);lëkurë që përdoret 

nga yzengjitë;pjesë nga kaucuku që përdoret nga yzengjitë;copa lëkure për kafshët (mallëra 

për shalëbërës), kapistër, valixhe, moleskine (imitim lëkure);gëzof;lëkurë nga dhia e 

egër;tjera jo për qëllime pastrimi;çantë nuhatëse (çantë ushqimi);çantë   rrjet që përdoret 

për blerje;mbajtëse nga lëkura;që përdoret nga kalorësit;shtresa për gjunjë për kuaj;shalë 

për kalërim;shtrëngues për shalë;mbajtëse të kartelave (notesa);rrip (mallëra për 

shalëbërës), valvula nga lëkura  

25  Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe çiklistë, 

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

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

plazh;kapele (mbathje);shall, rrip (mbathje);rripa të parave (mbathje);bikine të lagështa për 

skijim në ujë;kravatë, korset (veshje të brendshme);brez për mbathje;shall i madh gëzofi, 

shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje);mbathje rezistente ndaj ujit;rrip 

korse;mantel;qorape të gjata;qorape;shirit (për qafë);gëzof (mbathje);pizhama, lidhëse për 

këpucë;këpucë me take;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  

35  Shërbime reklamimi, menaxhimi i biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e 

zyrës;shërbimet e asistencës për menaxhimin e biznesit ose funksionet komerciale për një 

kompani industriale ose komerciale;organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamuese;shërbimet e promovimit të ofruara nga një kompani 

tregtare duke lëshuar karta shërbimi për klientët;administrimi i programeve të besnikërisë 

së konsumatorit;shërbime modelimi për promovime të shitjeve ose qëllime 
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reklamimi;botimi i teksteve reklamuese;rrobaqepësi;shërbimet e asistencës për operimin e 

një kompanie tregtare në bazë të franshizës;demonstrim i produktit;promovimi i shitjeve 

(për palët e treta);shitjet në ankandet publike;promovimin e qendrave tregtare dhe 

shërbimet e menaxhimit;shërbimet e asistencës për funksionet komerciale të një biznesi që 

përbëhet nga urdhrat e përpunimit nëpërmjet rrjeteve të komunikimit global;shërbimet e 

importit dhe eksportit të agjencisë;shërbimet e agjencisë së punësimit;reklamim on-line në 

një rrjet kompjuterik;ofrimi i shërbimeve me palët e treta (blerja e produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera);shpërndarja e mostrave;menaxhimi i kompjuterizuar i 

dosjeve;marrëdhëniet me publikun;shërbimet e agjencisë së informacionit tregtar;shërbimet 

e agjencive reklamuese;dhënia me qira e makinave shitëse;dhënia me qira e hapësirës 

reklamuese;shpërndarja e materialit reklamues;ndihmë për menaxhimin e biznesit;kërkimi i 

të dhënave në dosjet kompjuterike (për të tjerët);përpilimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike;transkriptimit;përgatitja e kolonave publicitare;ndihmë për 

menaxhimin tregtar ose industrial;menaxhimin e biznesit të artistëve interpretues;reklamim 

me postë direkte;përtërirja e materialit reklamues;riprodhimi i dokumenteve;studimet e 

tregut;reklamimi i faturës, reklamimi i jashtëm;sondazhi i opinionit;sistemimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike;publikimi i teksteve 

reklamuese;shërbimet e zhvendosjes për bizneset;kontabiliteti;shitjet e agjencive dhe 

rregullimin e shërbimeve të shitjes;shërbime me shumicë dhe pakicë me çdo mjet;duke 

sjellë së bashku, për të mirën e të tjerëve, një shumëllojshmëri të mallrave (duke përjashtuar 

transportin e tyre), duke u mundësuar konsumatorëve që t'i shikojnë dhe blejnë ato mallra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1564 

(220) 06/12/2019 

(731) Arta Zeqiri rr.Esad Berisha – Gjilan, 

KS 

(591) E gjelber, e verdhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

mjekësore;ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për bebe;shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët, material për ndalimin e 

dhëmbëve, dylli dentar;dezinfektuese.Përgatitjet sanitare për higjenën personale, 

dermakozmetikë pelena për te vegjël dhe të rritur; deodorantë, shamponat, sapunët, locionet 

dhe pastat e dhëmbëve; shtesat ditore të destinuara për të plotësuar një dietë normale ose 

për të patur përfitime shëndetësore; ushqim dietik dhe pije të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar  
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(210) KS/M/ 2019/1566 

(220) 06/12/2019 

(731) Silverline Endüstri  Ve Ticaret 

Anonim Şirketi Organize Sanayi Bölgesi 

Merzifon Amasya, TR 

(591) Portokalli 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makina, mjete makinerish, mjete që funksionojnë me energji; motor dhe  

makina, përpos për automjete tokësore; komponente për bashkim dhe bartje në makina, 

përpos për automjete tokësore; pajisje bujqësore, përveç mjeteve të dorës që funkcionojnë 

me qarkun me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike të shitjes 

9  Aparate dhe instrumente shkencore, për hulumtim, navigim, xhirimeve  

gjeodete, fotografike, kinematografike, audiovizuele, optike, matje, peshim, sinjalizim, 

zbulim, testim, inspektim, shpëtim të jetës dhe arsimim; aparate dhe instrumente për 

instalimin, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin, 

distribuimin ose shfrytëzimin e energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, 

transmetim, reprodukim ose procesim të  zërit, imazhe ose të dhëna; regjistrim dhe 

shkarkim i mediave, softuere kompjuterike, media boshe regjistruese dixhitale ose të 

ngjajëshëm për regjistrim dhe ruajtje; mekanizma për aparate të cilët operojnë me monedha 

metalike; arka regjistruese për para të gatshme, pajisje kalkuluese (llogaritese); kompjutere 

dhe pajisje periferike për kompjutere; rroba për zhytje, maska për zhytës, priza veshi për 

zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notues, dorashka për zhytës, aparate për 

frymëmarrje për notues nënujor;  

11  Aparatura dhe instalacione për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerimi i avullit,  

zierje, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe për qellime sanitarie  

21  Tava dhe enë për kuzhinë dhe përdorim shtepiak; enë dhe pajisje për ushqim, përpos 

pirunjëve, thikave dhe lugëve; krehër dhe shpuza; brusha, përpos brushëzave të piktorëve; 

material për punimin e brushave; artikuj për qëllime pastrimi; qelq i pa përpunuar ose 

gjysëm i përpunuar, përpos qelqit për ndërtimtari; gjëra të qelqit, porcelanit dhe enë të 

dheut  

37  Ndërtimi i ndërtesave; riparimi; shërbimet e instalimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1567 

(220) 06/12/2019 

(300) 302019000040992  18/06/2019  IT 

(731) Gi.Mel S.r.l. Strada Provinciale 237 

per Noci Z.I., 24 - 70017 Putignano (BARI), 

IT 

(591) Hiri e ndritshme, hiri e mbylltë, e 

bardhë  

(540)   
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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) 25  Rroba për fëmijë; rroba për foshnje; këmisha për fëmijë; blluza (shtesa në gjoksin 

e këmishave) për fëmijë; funda për fëmijë; fustana për fëmijë; veshje për fëmijë; jakne 

(rroba) për fëmijë; mbështjellëse për krahëror (rroba) për fëmijë; pantallona për fëmijë; 

pantallona të shkurtë për fëmijë (shorce); triko për fëmijë; maica për fëmijë; blluza për 

fëmijë (duks); xhemper për fëmijë; të mbathura të poshtme për fëmijë; këmishë nate për 

fëmijë; pizhama për fëmijë; çorape për fëmijë; çorapa deri tek kyçet e këmbëve për fëmijë; 

nënkëmisha për fëmijë; pantofla (mbathje) për fëmijë; mbështjellëse e kokës për fëmijë; 

mbështjellëse e kokës për foshnje; mbulesa koke për fëmijë; kapela për fëmijë; kapelë me 

strehë (mbështjellëse për kokë) për fëmijë; dorashka (rroba) për fëmijë; rripa për fëmijë; 

shalle për fëmijë; kollare për fëmijë; papillon (kollare flutur) për fëmijë; mantill për fëmijë; 

mbështjellëse, pallto për fëmijë; jakne me pupla për fëmijë; rroba larje për fëmijë; 

robdëshambër për fëmijë; tuta (rroba) për fëmijë; jakne rezistente ndaj erës për fëmijë; 

jakne sportive me kapuq (park) për fëmijë; mbathje për fëmijë; mbathje për foshnje; këpucë 

për fëmijë; çizme për fëmijë; sandalle për fëmijë; shapka për fëmijë; pelenë nga pëlhura për 

foshnje; mbathje pëlhure për foshnje; ndërresa të mbrendshme për foshnje dhe fëmijë; 

trikotazh për fëmijë dhe foshnje; brekë për mbi pelena (mbathje) për fëmijë dhe foshnje; 

kostum një pjesësh për foshnje dhe fëmijë; dorashka pa gishta për foshnje dhe fëmijë; 

çorapa të gjata me brekë (hollahopka) për fëmijë; rripa krahu (tregera) për fëmijë; shall 

bandana për fëmijë; shall (materiale veshjeje) për fëmijë; mbrojtëse për vesh (rroba) për 

fëmijë; jelek për fëmijë; mbrojtëse të mjekrrës (rroba) për fëmijë; nënfunda (astar) për 

fëmijë; kominoshe për fëmijë; pelerina për fëmijë; ponço për fëmijë (pelerine katër 

pjesëshe); jakne të shkurtra për fëmijë; jakne të dimrit për fëmijë; xhinse (farmerka) për 

fëmijë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1568 

(220) 06/12/2019 

(731) IMPERIAL S.P.A.  VIA DEI 

LANAIOLI 42 BLOCCO 11 - 

CENTERGROSS 40050 FUNO DI 

ARGELATO BO, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  PLEASE 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, mbathje, mbulesa për kokë  
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(210) KS/M/ 2019/1572 

(220) 09/12/2019 

(731) ZHEJIANG REFINE WUFU AIR 

TOOLS CO., LTD. 100 FUGANG ROAD, 

SHANGMA IND. ZONE, SHITANG 

TOWN,WENLING, ZHEJIANG, CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Mjete per ngjyrosje me sperkatje； makina per ngjyrosje me sperkatje; pompa 

lubrifikuese; pajisje për shprendarjen e gazit; mjete hidraulike per punimet e dorës; mjete të 

mbajtura me dorë te tjera nga ato që funksionojnë me dorë; mjete kryesore qe operojne me 

ajer; pompa [makina]; valvola [pjesë të makinave]; grykë e mejteve per ngjyrosje me 

sperkatje; transportues pneumatik; mjete dore me fuqi të erës; makina per ngjyrosje; 

valvola rregulluese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1573 

(220) 09/12/2019 

(300) DZ/T/2019/003065  18/06/2019  KZ 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. Suite 100 Wilmington DE 19808, US 

(591) E arit, E hirit, E bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i pa përpunuar ose i përpunuar; duhan i prerë (grirë); duhan për 

qibukë; produkte nga duhani; zavendësues për duhan (të cilët nuk janë për përdorim në 

mjekësi); cigare; puro; çakmak për cigare; shkrepësa për cigare; produkte për duhan pirës; 

lëter për cigare; tuba për cigare; filtra për cigare; makina gjepi për mbeshtjellëjen e duhanit; 

makina dore për mbushjën e tubave të letrës me duhan;  cigare elektronike; lëng për cigare 

elektronike; produkte nga duhani të cilat ngrohën  
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(210) KS/M/ 2019/1574 

(220) 09/12/2019 

(731) K.S. Besa Security SHPK 

Jusuf Gërvalla nr.64 10000, Prishtinë, KS 

(591) E kuqe, E zezë, E hirit 

(740)  Granit Sogojeva Jusuf Gërvalla nr.64, 

10000, Prishtinë Republika e Kosovës  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 45  Monitorimi i alarmit të thyerjes, zjarrit, monitorimi i kamerave, sigurimi i 

objekteve me roje fizike, transporti i parave të gatshme dhe sendeve me vlerë, sigurimi 

"access control" (kontrollit të aksesit), sigurimi i tubimeve publike, mbrojtja e afërt e 

personave VIP  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1575 

(220) 09/12/2019 

(731) MARIMANGA SHPK Jusuf Gërvalla 

nr.64 10000, Prishtinë, KS 

(591) E zezë, E verdhë, E hirit 

(740)  Arbër Hasani Jusuf Gërvalla nr.64, 

10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Transporti rrugor i mallrave, aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1576 

(220) 17/12/2019 

(731) Skender Nebiu Fshati Brrut, Dragash, 

KS 

(591)  E kuqe, e gjelbërt dhe e bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të 
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tjera;  kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj 

ushqimorë për kafshët; malt 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1577 

(220) 17/12/2019 

(731) Abdullah Emini Adresa: Fshati Zhiti - 

Komuna e Vitise, KS 

(591) E bardhë, e zezë, e verdhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; 

 miell dhe preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira,  

kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë;  

uthull, salca (për shije); erëza; akull 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1578 

(220) 17/12/2019 

(526) Sarski Sir 

(731) Slobodan Staletović s.Vrbeštica,73000 

Štrpce, KS 

(591)  Ari, e gjelbër, e bardhë 

 
 

(540)    

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna 
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(210) KS/M/ 2019/1579 

(220) 17/12/2019 

(731) Slobodan Kocić  

Bince- Viti, KS 

(591) E bardhë, Ari 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1580 

(220) 17/12/2019 

(731) Lindon Gërdellaj 

Fshati Rremc, Dragash, KS 

(591) E gjelbër, kaltër e mbyllur 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të 

tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj 

ushqimorë për kafshët; malt  

32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike;  

pije dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve 
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(210) KS/M/ 2019/1581 

(220) 09/12/2019 

(731) Alberije Durmishi Fshati Pllave, 

Dragash, KS 

(591) Ari,Kafe e Bardhë 

 
 

(540) 

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1582 

(220) 17/12/2019 

(731) Goran Djordjević s.Sevce,73000 

Štrpce, KS 

(591) Ari, kaft e mbyllur, kaft 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të 

tjera;  

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt 
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(210) KS/M/ 2019/1583 

(220) 17/12/2019 

(731) Camilj Tudari Glloboqice, Dragash, 

KS 

(591) E kuqe, e kalër, e bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, recel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna  

32  Lloje birre; ujëra  minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1584 

(220) 17/12/2019 

(731) Gruica Kocić Kompania: Binaćka 

Morava, KS 

(591) Ari, Zezë, Portokall 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, caj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull  
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(210) KS/M/ 2019/1585 

(220) 09/12/2019 

(731) N.P.T. " Kamila "  SH.P.K 

Malësi e Re/Prizren, KS 

(591) E bardhë, E portokallt e qelur, 

E portokallt e mbyllur, E kaftë 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting" Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; miellidhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat ,(mëlmesat); erëzat; akulli  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1586 

(220) 09/12/2019 

(300) 078168  11/07/2019  JM 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. Suite 100 Wilmington DE 19808-1674 , 

US 

(591) E arit, E kuqe, E bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i pa përpunuar ose i përpunuar; duhan i prerë (grirë); duhan për 

qibukë; produkte nga duhani; zavendësues për duhan (të cilët nuk janë për përdorim në 

mjekësi); cigare; puro; çakmak për cigare; çakmak për cigare te holla; shkrepësa për cigare; 

produkte për duhan pirës; lëter për cigare; tuba për cigare; filtra për cigare; makina gjepi 

për mbeshtjellëjen e duhanit; makina dore për mbushjën e tubave të letrës me duhan;  

cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte nga duhani të cilat ngrohën  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1587 

(220) 09/12/2019 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, MK 

(591) E verdhë, E bardhë, E portokalli e 

lehte dhe e mbyllët, E kuqe, E gjelbër, kafe, 

(540)   
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E zezë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

 

(511) 30  Çokollatë, pjese katrore kakao qumështi me oriz  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1588 

(220) 09/12/2019 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, MK 

(591) E kuqe, E gjelbër, E verdhë, E 

portokallit, E kaft dhe e zezë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Flips me kikirik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1589 

(220) 09/12/2019 

(731)  Apostol PAPA Rruga " Peze e Vogel 

"Rruga e Kavajes , Tirane, AL 

(591) Ari, Kafe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Embëlsira; produkte pastiçerie, kafe, çaj, kakao, torta  

35  Reklama; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës  

43  Sherbimet per sigurimin e ushqimit dhe pijeve; Strehim te perkohshem, Hotel, 

Restorant, Rezervime Hoteli, katering (ushqime, pije)  
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(210) KS/M/ 2019/1590 

(220) 09/12/2019 

(731) "BEAUTY INVESTMENTS" shpk 

" MEDAR SHTYLLA" Ndertesa nr.19, Kati 

1, Tirane, AL 

(591)  Kafe e errët, e verdhë me nuanca ari 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklama; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës  

44  Kujdesi i higjienës dhe i bukurisë për qëniet njerëzore ose kafshët, përfshirë shërbimet e 

aromaterapisë; dhërbimet e sallonit të bukurisë, shërbimet e kozmetikës; sallonet e bukurisë 

dhe shërbimet e flokëve; shërbime manikyri; shërbime masazhi; shërbimet e okulistëve; 

shërbimet e sauna; shërbimet e kujdesit të lëkurës; shërbimet e pastrimit të fytyrës 

(shërbimet e bukurisë); Banja turke; shërbime këshillëshënëse në lidhje me bukurinë dhe 

përbërjen e ofruar nga të gjitha mjetet e komunikimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1591 

(220) 10/12/2019 

(731) Nobel Quest International Limited  

P.O. BOX 3152, Road Town, Tortola, UK 

(591) E zezë 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë 
 

(540)  CHAUFFE 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare, artikujt e duhanpirësve, paketime, cigare, paketime te cigareve, filtra të 

cigareve, mbajtësit e cigareve, letra për cigare, këshilla për cigare, fletushka për mbajtësit e 

cigareve, tubat e duhanit, cigarlluk, puro, taketuke për duhanpirësit, çakmak për 

duhanpirësit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1592 

(220) 10/12/2019 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH Binger Str. 173. 55218 Ingelheim, 

DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ACTILYSE 
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(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1593 

(220) 10/12/2019 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH Binger Str. 173. 55218 Ingelheim, 

DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  RESPIMAT 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

10  Aparate dhe instrumente për kururgji, mjekësi dhe stomatologji, pajisje për inhalacion  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1594 

(220) 10/12/2019 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH Binger Str. 173. 55218 Ingelheim, 

DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  TWYNSTA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1595 

(220) 10/12/2019 

(731) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 

& Co KG Binger Str. 173. 55218 Ingelheim, 

DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  AGGRENOX 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2019/1596 

(220) 10/12/2019 

(731) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 

& Co KG Binger Str. 173. 55218 Ingelheim 

, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

10   Aparate dhe instrumente për kururgji, mjekësi dhe stomatologji, pajisje për inhalacion  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1597 

(220) 10/12/2019 

(731) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 

& Co KG Binger Str. 173., DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

10  Aparate dhe instrumente për kururgji, mjekësi dhe stomatologji, pajisje për inhalacion  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1598 

(220) 10/12/2019 

(731) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 

& Co KG Binger Str. 173. 55218 Ingelheim 

, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MOVALIS 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2019/1599 

(220) 10/12/2019 

(731) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 

& Co KG Binger Str. 173. 55218 Ingelheim 

, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  PRADAXA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1600 

(220) 10/12/2019 

(731) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 

& Co KG Binger Str. 173. 55218 Ingelheim 

, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SPIRIVA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1601 

(220) 10/12/2019 

(731) FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, BA 

(591) E gjelbër, E bardhë, E kuqe 

E zezë 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Xhel masazhe, me përjashtim për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për 

kujdes ndaj lëkures; kozmetikë; krem kozmetike; locione për qëllime kozmetike; yndyrna 

për qëllime kozmetike;vajra për qëllime kozmetike  

5  Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; balsame për qëllime 
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mjekësore; fibra dietike; supozitor; ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; pije 

dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; shtesa ushqimore; enzima preparate për qëllime 

mjekësore; preparate hemorroide; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate 

kimike për qëllime mjekësore; preparate kimiko-farmaceutike; preparate farmaceutike për 

kujdesin e lëkurës; pomada për qëllime mjekësore; kripra banje për qëllime mjekësore; 

preparate terapeutike për banjo; preparate banjoje për qëllime mjekësore; ilaçe për qëllime 

njerëzore; locione për qëllime farmaceutike; shami të ngopura me locione farmaceutike; 

barishte mjekësore; çaj bimor për qëllime mjekësore;vajra për qëllime farmaceutike; yndyra 

për qëllime mjekësore; çaj mjekësor; pije mjekësore; shtesa ushqimore minerale; pilula për 

qëllime farmaceutike; pluhur për qëllime farmaceutike; shurupe për qëllime farmaceutike; 

tableta për qëllime farmaceutike; vajra mjekësor; preparate vitamine  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1602 

(220) 10/12/2019 

(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)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht, produkte të qumështit, domethënë qumësht për pije, qumësht i 

fërmentuar, dhallë; jogurt, jogurt frutash, jogurt me shtesa çokolate ose kakao; pije të 

përziera me qumësht pa alkool (në të cilat dominon qumështi), kefir, ajka, kvark (djath i 

njomë i pa kripur) – produkt nga qumështi), dezerte nga kvarku-djath i njomë me fruta dhe 

bimë; dezerte, kryesisht me qumësht dhe aroma, me xhelatinë dhe / ose me nisheste si 

agjens lidhës; gjalpë, gjalpë e pastruar, djath dhe produkte nga djathi, qumësht dhe kumësht  

në formë pluhuri  për ushqim tek njerëzit, jogurt dietal për qëllime jo mjekësore  

30  Puding, akull për ngrënje, pluhura për akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1603 

(220) 10/12/2019 

(731) Društvo za proizvodnju "HEDERA 

VITA" DOO Loznica Trg Jovаnа Cvijićа 3, 

15300 Loznicа, RS 

(591) E zezë, E gjelbërt, E hirtë, E bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapunë jo mjekësorë; parfumeria; deodorantët e trupit; vajra esencialë; kozmetikë 

jo-mjekësore; locione jo mjekësore të flokëve; shamponat jo-mjekësorë; balsam flokësh jo 

mjekësorë; locione për përdorim kozmetik; vajra për përdorim kozmetik; ujë aromatik; 

Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës, në veçanti, locione, qumësht, sprej, serume, 
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emulsione, vajra, kremra, balsam, gjalpë dhe krem; përgatitje kozmetike jo-mjekësore për 

hidratimin e lëkurës; xhel dhe preparate per dush; xhel për pastrimin e lëkurës së fytyrës; 

qumësht për pastrimin e fytyrës; tonik për pastrimin e fytyrës; Preparate kozmetike jo-

mjekësore të bazuara në hialuron; kripërat e banjës; vajra masazhesh; preparate anticelulite; 

produkte kozmetikë për bebe dhe fëmijë; gjalpë dhe kremra të buzëve; kremra për duar dhe 

thonjtë; kremra për kujdesin e këmbëve; përgatitjet kozmetike kundër rrudhave; heqës 

kozmetikë per makiazhe; përgatitjet kozmetike kundër puçrrave; shkume per kujdesin e 

lekures; preparate kozmetike jo-medicinale anti-celulit; përgatitje për ngjyrosje për qëllime 

kozmetike; maska për flokët; krem për depilim te lekures; kozmetikë për depilim te lekures; 

yndyrat për përdorim kozmetik; komplete kozmetike; depiluesat e lëkurës; pastrues 

dhëmbësh jo mjekësorë  

5  Sapunët mjekësorë; kozmetikë mjekësore; locione mjekësore për flokët; shamponët 

mjekësorë; balsami mjekësor i flokëve; pastrues dhëmbësh mjekësorë; përgatitjet për 

trajtimin e akneve pucrrave; preparate antibakteriale, në veçanti sapunë dhe xhel; vajra 

mjekësorë, kremra dhe xhel për masazh; preparate banjash mjekësore për relaksim të 

muskujve; përgatitjet farmaceutike të bazuara në hialuronan; Preparate farmaceutike kundër 

akneve  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të ofruara nga farmacitë; përpunimi administrativ i 

porosive të blerjes; shërbime administrative në lidhje me referimin e pacientëve; azhornimi 

dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; analiza e menaxhimit të 

biznesit dhe këshillimi i biznesit; analizat e çmimeve dhe kostove; shperndarja i materialit 

të reklamimit permes postes elektronike; shperndarja e reklamave për të tjerët përmes 

Internetit; shpërndarja e materialeve reklamuese dhe reklamuese [fletushka, broshura, 

fletëpalosje dhe mostra]; shpërndarja e broshurave dhe mostrave për qëllime reklamimi; 

shpërndarja e mostrave për qëllime reklamimi; parashikimet ekonomike; marrja me qira e 

hapësirës reklamuese; marrja me qira e materialeve promovuese dhe reklamuese; marketing 

në internet; sondazh i opinioneve; shërbime konsulence në lidhje me menaxhimin e procesit 

të biznesit; konsulencë për menaxhimin e biznesit në lidhje me strategjinë, reklamimin, 

prodhimin, stafin dhe shitjen me pakicë; reklamim i klikuar me pagese [reklama -paguaj për 

klikim]; organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe ngjarjeve për qëllime tregtare, 

promovuese dhe reklamimi; organizimi, administrimi dhe mbikëqyrja e programeve të 

klientit besnik; pozicionimi i markës; administrimi i programeve dhe shërbimeve të biznesit 

për të kompensuar koston e ilaçeve dhe shërbimeve; prezantimi i produkteve me anë të 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; sigurimi i konsumatorëve informacion në 

lidhje me mallrat dhe shërbimet; sigurimi i ndihmës për menaxhimin e biznesit sipas 

marrëveshjeve të franchising; shërbime këshilluese të biznesit lidhur me franchising; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shërbime me shumicë në lidhje me kozmetikën, me 

parfumet, përgatitjet dietike, farmaceutike dhe përgatitjet mjekësore; shërbime të 

marketingut në lidhje me prodhimet farmaceutikë  
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(210) KS/M/ 2019/1604 

(220) 10/12/2019 

(731) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC 7100 Corporate Drive Plano, 

Texas 75024., US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Ushqim i gatshëm me përmbajtje të pulës  

30  Sendviq pule  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1605 

(220) 10/12/2019 

(731)  “BERISHA GROUP” SH.P.K. 

Rr.”Ahmet Krasniqi“, Blloku E-1, Prishtinë 

10000, , KS 

(591) E kaltër e errët, E bardhë 

(740)  Avokat Ismail Selimi Rr.”Agim 

Ramadani”, Nr. 218/7, Prishtinë 10000 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për ndërtim dhe 

ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo elektrike dhe telat e metaleve të 

zakonshme; sende të vogla të metaleve; kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; sefat  

11  Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, 

ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

19  Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike)  

36  Sigurimit; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme  

37  Ndërtimi i ndërtesave;riparim;shërbimet e instalimit. 

Shërbimet e kryera nga kontraktorët ose nënkontraktoret në ndërtimin ose bërjen e 

ndërtesave të përhershme, si dhe shërbimet e kryera nga personat ose organizatat e 

angazhuara në restaurimin e objekteve; Shërbime që kanë të bëjnë me ndërtimin e 

ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit dhe shërbimeve të 

ndërmarrjeve të specializuara ne fushën e ndërtimit, siç janë ato te piktorëve, hidraulikeve, 

instaluesve të ngrohjes ose mbuluesve; Shërbime ndihmëse për shërbimet e ndërtimit 

si inspektimet e planeve të ndërtimit; Shërbimet e ndërtimit të anijeve; Shërbime që 

përbëhen nga marrja e mjeteve ose materialeve ndërtimore; Shërbimet e rimbushjes, që do 

të thotë, shërbimet që marrin përsipër të venit ndonjë objekt në gjendje të mirë pas 

dëmtimit, përkeqësimin ose shkatërrimin e pjesshëm (restaurimi i një ndërtese ekzistuese 



Buletini Zyrtar Nr. 85 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

165 

 

ose një objekti tjetër që është bërë i papërsosur dhe duhet të restaurohet në gjendjen e tij 

origjinale); Shërbime të ndryshme riparimi si ato në fushën e energjisë elektrike, mobilieve, 

instrumenteve, mjeteve. Shërbime të mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij 

origjinale pa ndryshuar cilëndo nga vetitë tij  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1606 

(220) 10/12/2019 

(731)  “BERISHA GROUP” SH.P.K. 

Rr.”Ahmet Krasniqi“, Blloku E-1, Prishtinë 

10000, KS 

(591) E gjelbër, bardhë 

(740)  Avokat Ismail Selimi Rr.”Agim 

Ramadani”, Nr. 218/7, Prishtinë 10000 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për ndërtim dhe 

ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo elektrike dhe telat e metaleve të 

zakonshme; sende të vogla të metaleve; kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; sefat  

11  Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, 

ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

19  Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike)  

36  Sigurimit; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme  

37  Ndërtimi i ndërtesave;riparim;shërbimet e instalimit. 

Shërbimet e kryera nga kontraktorët ose nënkontraktoret në ndërtimin ose bërjen e 

ndërtesave të përhershme, si dhe shërbimet e kryera nga personat ose organizatat e 

angazhuara në restaurimin e objekteve,Shërbime që kanë të bëjnë me ndërtimin e 

ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit dhe shërbimeve të 

ndërmarrjeve të specializuara ne fushën e ndërtimit, siç̧ janë̈ ato te piktorëve, hidraulikeve, 

instaluesve të ngrohjes ose mbuluesve;Shërbime ndihmëse për shërbimet e ndërtimit si 

inspektimet e planeve të ndërtimit; Shërbimet e ndërtimit të anijeve; Shërbime që 

përbëhen nga marrja e mjeteve ose materialeve ndërtimore; Shërbimet e rimbushjes, që do 

të thotë, shërbimet që marrin përsipër të venit ndonjë objekt në gjendje të mirë pas 

dëmtimit, përkeqësimin ose shkatërrimin e pjesshëm (restaurimi i një ndërtese ekzistuese 

ose një objekti tjetër që është bërë i papërsosur dhe duhet të restaurohet në gjendjen e tij 

origjinale); Shërbime të ndryshme riparimi si ato në fushën e energjisë elektrike, mobilieve, 

instrumenteve, mjeteve; Shërbime të mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij 

origjinale pa ndryshuar cilëndo nga vetitë tij  
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(210) KS/M/ 2019/1607 

(220) 10/12/2019 

(731) MICRO - STAR INTERNATIONAL 

CO., LTD.  No.69, Li-De St., Zhonghe 

Dist., New Taipei City 235, Taiwan, R.O.C., 

TW 

(591) E zezë, E bardhë, E hirit 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Server kompjuterik; laptop kompjuter; njësi përiferike dhe pjesë kompjuterike 

përkatësisht, hardueri kompjuterik; softueri kompjuterik i cili përbëhet nga programi i 

sistemit operativ; memorje kompjuterike, pajisje; hard disk; shtëpiza; pllaka amë 

kompjuterike; kartela grafike; minjë kompjuterit; tastatura për kompjuter;  

TFT- kompjuter dhe LCD monitor 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1608 

(220) 11/12/2019 

(731) GPS Avion LLC 1209 Orange Street  

Wilmington, Delaware 19801, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  AIRTAG 

 

 
     

 

(511) 9  Radio transmetues dhe pranues;sisteme të pozicionimit global (pajisje 

GPS);instrumente navigimi;kompjuter;harduer kompjuterik;harduer kompjuterik që mund 

të vishet;kompjuterë që mbahen në dorë;kompjuter tablet;aparate dhe instrumente 

telekomunikimi;telefona mobil;telefona të mencur;pajisje komunikimi pa tela për 

transemtimin e zërit, të dhënave, imazheve, audio vide dhe përmbajtjeve 

multimediale;aparate të rrjetit të komunikimit;pajisje kontrollimi nga distanca për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

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

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve dhe përforcuesve;përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen;byzylykë të lidhur [instrumente matëse];softuer 

kompjuterik;softuer për zhvillimin e aplikacioneve;softuer për lojëra kompjuterike;pajisje 

periferike për kompjuterë;pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues;pajisje 

periferike kompjuterike që mund të vishen;pajisje periferike që mund të vishen për 
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përdorim me kompjuterë, telefona mobil;pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syzë të 

mënçura, televizionë, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë, si dhe incizues;metër të 

shpejtësisë;matës të lartësisë;aparate për matjen e distancës;aparate për incizimin e 

distancës;pedometër (matës të hapave);aparate për matjen e shtypjes;indikatorë të 

shtypjes;syze të mënçura;syze 3D;syze;syze të diellit;lenta për syze;xham optik;mallra 

optike;aparate dhe instrumente optike;kamera;blica për kamera;ekrane për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura,televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues;tastatura, maus, 

mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të 

ruajtjes së të dhënave);aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve;pllejerë dixhital 

audio dhe video si dhe incizues;audio zmadhues;audio përforcues dhe pranues;audio 

aparate për vetura motorike;aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e 

zërit;kufje;dëgjuese;mikrofona;televizione;pranues dhe monitorë të televizioneve;set top 

kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog);mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita 

lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike dixhitale 

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

kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues;etiketa elektronike për 

mallra;aparate dhe instrumente peshimi;peshore;tabela elektronike të njoftimit;aparate 

matëse;naforë [pjesë silikoni];qarqe të integruara;përforcues;kontrollus nga 

distance;instalime elektrike për kontollimin nga distanca të veprimeve industriale;aparate 

dhe pajisje për shpëtimin e jetës;bilbila fishkëllues për qenë;magneta zbukures;gardhe të 

elektrizuara;aparate të dhënjes dhë njohjes së komandave të zërit për konrollin dhe 

operimin e pajisjeve elektronike për konsumatorë dhe sistemet shtëpiake;asistent personal 

dixhital;aparat për rregullimin e ngrohjes;thermostat;monitor, senzorë dhe kontrollues për 

kondicimnimin e ajrit, ngrohjen, dhe pajisjet dhe sistemet e ventilimit;aparate për 

rregullimin e elektricitetit;rregullatorë për dritat elektrike (uljen e ndricimit);aparate për 

kontrollimin e ndricimit;prize elektrike;ndërprerës elektrik dhe elektronik;alarme, senzorë 

alarmi, dhe sistemet e monitorimit të alarmeve;detector të tymit dhe monoksid 

karbonit;bravë elektrike dhe elektronike dhe doreza për dyer dhe dritare;kontroll elektrik 

dhe elektronik për dyert e garazhave;sistemet e sigurisë dhe mbiqkyrjes së 

banimit;bateri;mbushës për bateri;lidhës elektrik dhe elektronikë, bashkues, tela, kablla, 

mbushës, labote, labote stacione, dhe adapter për të gjitha mallërat e lartpërmendura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1609 

(220) 11/12/2019 

(731) Arbnor Alidema Bulevardi i 

Dëshmoreve Nr. 72/B-7, 10000 Prishtinë, 

KS 

 
 

(540)  RELAKS 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë dhe preparate për higjenë kozmetike jo mjekësore;dentifrices jo-

mjekësore;parfume, vajra esenciale;preparate  zbardhuese dhe substance të tjera për 

përdorim të lavandezës;pastrim, lustrim, pastrim dhe preparate gërryese  

5  Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare;përgatitjet sanitare pë qëllime 

mjekësore;ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor ose 
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veterinar, ushqim per bebet;shtesë dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët;llaqe, material 

për veshje;material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar;dezinfektuese;përgatitjet për 

shkatërrimin e parazitëve;fungicides, herbicide  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare;gjymtyrët 

artificiale, sytë dhe dhëmbët;artikuj ortopedikë;materialet e qepjes;pajisjet erapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara;masazh aparat;aparate, pajisje 

dhe artikuj për foshnjat e infermierisë;aparatet, pajisjet dhe artikujt e aktivitetit seksual  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1611 

(220) 11/12/2019 

(731) Акционерско друштво фабрика за 

чоколади, вафли и Ул. 808 Бр. 8. Гази 

Баба, Скопје, Р.С., MK 

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

kafe, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë embelsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustradë; uthull, salca (për shije); erëza; akull, 

çokollatë, krem prodhime (krem banana)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1612 

(220) 11/12/2019 

(731) Акционерско друштво фабрика за 

чоколади, вафли и Ул. 808 Бр. 8. Гази 

Баба, Скопје, Р.С., MK 

(591) Ngjyrë portokalle, e verdhë, e gjelbër, 

ngjyrë kafe, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë embelsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustradë; uthull, salca (për shije); erëza; akull, 

bonbone (ëmbëlsira); çokollatë; sheqerka çokollate; skopinj çokollate; ëmbëlsira çokollate; 

bombone gome; karamele (bonbone të buta); produkte ëmbëlsirash nga çokollata; prodhime 

me bazë çokollate; prodhime nga kakao; çokollate e mbushur; zhele (bonbone)  
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(210) KS/M/ 2019/1621 

(220) 11/12/2019 

(731) Акционерско друштво фабрика за 

чоколади, вафли и  Ул. 808 Бр. 8. Гази 

Баба, Скопје, Р.С., MK 

(591) E kuqe, e bardhë, e zezë  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë embelsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustradë; uthull, salca (për shije); erëza; akull, 

bonbone (ëmbëlsira); bonbone me shije mente; çokollatë; sheqerka çokollate; skopinj 

çokollate; ëmbëlsira çokollate; bombone gome; kakao; karamele (bonbone të buta); 

produkte ëmbëlsirash nga çokollata; prodhime me bazë çokollate; prodhime nga kakao; 

çokollate e mbushur; ëmbëlsira; zhele (bonbone)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1622 

(220) 11/12/2019 

(731) JAFFA DOO CRVENKA 

Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  JAFFA 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues i kafes; miell dhe 

produkte të drithrave, bukë, pjekurina, ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë, maja (tharb), 

pluhur për pjekje; krypë, mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa, akull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1623 

(220) 11/12/2019 

(731) “ELVAR-86” SHPK Porcelan, Rruga 

“Kongresi i Manastirit”, Godina nr. 2, 

Bodrum (Magazinë), Tiranë, AL 

(591) E zezë, E bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)  MEED SKIN CARE 
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5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 3  Kremra kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdes të lëkurës, produkte kozmetike  

35  Shitje me pakicë dhe shitje me shumicë përmes faqeve web dhe programeve televizive 

të shitjes të kremrave kozmetikë, përgatitjeve kozmetike për kujdes të lëkurës, produkteve 

kozmetike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1624 

(220) 11/12/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(591) Ngjyre hiri, E gjelbërt, E kaltërt 

E bardhë 

(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 te vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefonë; telefonë mobilë; telefona të mencur; pajisje komunikimi pa tela 

(wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, audio, video, dhe permbajtjes 

multimedia; aparate per rrjetet e komunikimit; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në 

dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe 

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

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

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mencura; gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument 

matës]; lexues i librave elektornik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për vendosjen, 

konfigurimin, operimin apo kontrollin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që 

vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike të kompjuterëve, kuti instalimi (set up boxes), 

televizioneve, dhe audio dhe video pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; 

softuer për lojërat kompjuterike; shkarkimin e audio, video dhe përmbajtejeve të tjera 

multimediale të pa-regjistruara; pajisje periferike për kompjuterë; pjesë periferike për 

kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të 
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vishen, ora të mencura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pllejer dhe regjistrues; pjesë periferike të kompjuterëve që mund të vishen; 

pjesë periferike që mund të vishen për kompjuterë, telefona mobilë;pajisje mobile 

elektronike, ora tw mencura, size tw mencura, television, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pplejer 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 presionit; indikatorë presioni; 

monitorë, ekran, ekranë montues, dhe kufje me mikrofonë për përdorim me kompjuterë, 

telefona të mencur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike që mund të vishen, orat e 

mencura, syze të mencura, televizione, dhe pleyer dhe regjistrues audio dhe video; syze te 

mencura; syze 3D; syza; syza dielli; lense kontakti; xham optik; mallëra optike; aparate 

optike dhe instrumente; kamera; blic për kamera; ekrane për kompjuter, telefona mobil, 

pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mencura, size të 

mencura, television dhe plejer dhe regjistrues audio dhe video; tastaturë, mouse, mbajtës 

mouse, printer, drive disk, dhe hard drives; apaparate për regjistimin dhe riprodhimin e 

zërit; dixhital audio dhe video pllejer dhe regjistrues; altoparlantë zëri; zmadhues zëri dhe 

pranues; aparate zëri për autmojete 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 mencura, 

syzet e mencura, 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 që mund te vishen, orave të mencura, syzeve të mencura, 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 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 cmimeve; makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese; 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 
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dritë; elektrolizer; aparate për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; 

aparate për shpëtimin e jetës  dhe pajisje; alarme fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; 

qirinj për vezë; fishkëllues për qenë; magnetë dekorues; gardh elektrizues; automjet i 

transferueshëm për persona me aftësi të kufizuar; qorape që ngrohen me rrymë; aparate 

elektronike për njohjen e zërit  dhe dhënien e urdhërit për kontrollimin e operacioneve për 

pajisjet elektronike të konsumatorëve dhe sistemet e banorëve; asistent personal dixhital; 

aparat 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 ndricimit; prize 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 brava për dyer dhe dritare; kontrollimet 

elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; sistemet e sigurisë dhe survejimit të 

banimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1625 

(220) 11/12/2019 

(731) Warner Bros. Entertainment Inc., 

4000 Warner Boulevard, Burbank, 

California 91522, US 

(591) E bardhë, E zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Filma, shfaqje te filmave komedi, drama, veprime, aventura dhe/ose animacione, 

dhe filma për transmetim filmash në televizion me komedi, dramë, veprim, aventurë 

dhe/ose animacion; disqe audio disqe dhe disqe dixhitale me dhunti të shumta që përfshijnë 

muzikë, komedi, dramë, veprim, aventurë dhe/ose animacion; kufje stereo; bateri; telefonat 

pa tela; Lojtarët CD; Disqet e lojërave kompjuterike CD-ROM; telefon dhe/ose radio 

pajisje me vibrim; lojtarët me kompakt disk; radio; jastek të miut; syze, syze dielli dhe 

këllef për to; softuare të shkarkueshëm për përdorim në lojëra kompjuterike në internet, 

softuer i shkarkueshëm i lojërave kompjuterike; softuer kompjuterik për lojëra për përdorim 

në telefonat celulare dhe te mençur; video dhe lojëra kompjuterike; fishekë lojë video; 

softuere kompjuterik dhe video lojë; softuer kompjuterik për lojëra për makinat e lojërave 

përfshirë makinat e lojërave të fatit; softuer kompjuterik ose firmuere për lojërat e fatit në 

çdo platformë të kompjuterizuar, duke përfshirë edhe panel komandues te dedikuar 

lojërave, makina me targa me bazë video, makina  te çara me bazë mbështjellëse dhe 

terminalet e lotarisë së videove; Disqet e kompjuterëve dhe programet kompjuterike CD-

ROM dhe digjitale me veti të shumta, domethënë, softuere që lidh video digjitale dhe audio 
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media me një rrjet informacioni kompjuterik global; përmbajtje audio-vizuale të 

shkarkueshme të medieve në fushën e argëtimit, që përmbajnë fotografi të animuar të 

lëvizjes, seri televizive, komedi dhe drama; softuere kompjuterike, konkretisht, softuere 

kompjuterike për transmetimin e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit, 

softuer kompjuterik për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale, 

lojtarët audio dhe video shkarkues për përmbajtje multimediale me funksione multimediale 

dhe interaktive, softuere për mbrojtjen e përmbajtjes, softuer për menaxhimin e bazës së të 

dhënave, softuer për sinkronizimin e bazës së të dhënave programe kompjuterike për qasje, 

shfletim dhe kërkim të bazave të të dhënave në internet, softuer që u mundëson përdoruesve 

të luajnë dhe programojnë audio, video, tekst dhe përmbajtje multimediale të lidhura me 

argëtimin; softuerë për aplikim kompjuterik për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjes 

mediatike audio-vizuale; softuerë për aplikim kompjuterik për transmetimin e përmbajtjeve 

mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për 

transmetimin e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit; softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjes mediatike audio-

vizuale; publikime të shkarkuara në natyrë të librave që përmbajnë karaktere nga 

animacione, aventurë veprimesh, komedi dhe/ose veçori drame, libra komik, libra për 

fëmijë, udhëzime strategjike, revista që përmbajnë karaktere nga animacione, aventurë 

veprimi, komedi dhe/librat dhe revistat e veprimtarisë së fëmijëve në fushën e argëtimit; 

pajisje telefonike celulare, domethënë pajisje pa mbajtëse, mbështjellëse telefonike celulare 

dhe mbështjellës të telefonave celularë; kartela magnetike të koduara, domethënë, kartela 

telefonike, kartela kreditimi, kartela kesh, kartela debiti dhe kartela magnetike; dhe magnet 

dekorativ  

35  Shërbime të shitjes me pakice dhe shërbime të shitjes me pakicë në internet të   

mallrave të konsumit, mbulesa shtëpiake, enë shtëpiake, pajisje shtëpiake, çanta (torba) për 

mbajtje dhe paketim, kuleta, aksesorë të letrës, pajisje për shkrim, bizhuteri dhe orë dhe 

elektronikë të konsumit; mbledhja e informacionit në bazat e të dhënave të kompjuterit; 

shërbimet e marketingut, reklamime dhe promocion; shërbimet e hulumtimit të tregut dhe 

shërbimet e informimit; gjegjësisht promovimi i mallrave dhe shërbimeve ndaj të tjerëve 

përmes kompjuterave dhe rrjeteve të komunikimit; shërbime të menaxhimit të tregut në 

internet (online) për shitësit e mallrave dhe / ose shërbimeve; shërbimet onllajn (ne 

internet) të shitjes me pakicë të mediave dixhitale, veçanërisht, tinguj dixhitalë të para-

regjistruar, video inqizime dhe regjistrime të të dhënave të cilat përmbajnë muzikë, tekst, 

video, lojëra, komedi, dramë, akcione, aventura apo animacione; promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve për të tjerët përmes Internetit; sigurimi i qasjes në bazat kompjuterike onllajn 

(internet) dhe bazat e të dhënave kompjuterike onllajn (internet ) të kërkueshme në fushën e 

argëtimit; shërbimet e reklamimit dhe marketingut nëpërmjet internetit; sigurimi dhe marrja 

me qira e hapësirës së reklamimit në internet; ofrimi i shërbimeve të ankandit në internet; 

shërbimi i krahasimeve të blerjeve, përkatësisht ofrimi i informacionit dhe këshillave 

tregtare për klientët dhe ofrimi i shërbimeve për krahasimin e çmimeve  

38  Mundësimi i ndërveprimit në kohë reale me përdoruesit e tjerë të kompjuterave në tema 

me interes të përgjithshëm; sigurimi i aksesit në dhomat e bisedave onllajn (internet), 

buletinat dhe forumet elektronike për dërgimin e mesazheve midis përdoruesve; 

transmetimi (streaming) i përmbajtjes audiovizuale dhe multimediale përmes internetit; 

bartja dhe shpërndarja e përmbajtjes audiovizuale dhe multimediale përmes Internetit; 

shërbime të transmetimit të video inqizimit sipas kërkesës; shërbimet e transmetimit dhe 
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sigurimi i qasjes telekomunikuese në përmbajtje video dhe audio të cilat arrihen përmes 

Internetit nga shërbimi “video-sipas kërkesës”; transmetimi i përmbajtjes audio dhe vizuale; 

transmetimi i përmbajtjes audio dhe vizuale; transmetimi dhe shpërndarja e përmbajtjes 

audio dhe vizuale përmes rrjeteve kompjuterike; shërbime të transmetimit përmes 

Internetit; shërbime të transmetimit të videove përmes Internetit; shërbime të transmetimit 

audio përmes Internetit; shërbime të transmetimit të videove përmes Internetit ose rrjeteve 

të tjera të komunikimit, përkatësisht transmetimi elektronik i videoklipeve; shërbime të 

transmetimit dhe sigurimin e qasjes telekomunikuese në përmbajtje video dhe audio të cilat 

arrihen përmes Internetit në shërbimet “video-sipas kërkesës”; sigurimi i hyrjes me shumë 

përdorues në një rrjet global informacioni kompjuterik; sigurimi i dhomave të bisedave 

(chatting); shërbime elektronike të postës; sigurimi i hyrjes në internet me shumë 

përdorues; sigurimi i aksesit në bazat e të dhënave të kompjuterit në internet; sigurimi i 

aksesit në dhomat e bisedave dhe gazetat elektronike në internet me qëllim të përcjelljes së 

mesazheve në fushën e librave, komike, romane grafike, libra për fëmijë, autorë dhe lexim 

midis përdoruesve  

41  Shërbime të argëtimit, konkretisht, sigurimi i video lojrave permes internetit, sigurimi i 

sherbmeve në kmpjuter përmes internetit, ofrimi i perkoheshem i video lojrave jo të 

shkarkueshme; sherbimi i ofrimit të video lojrave në kompjuter permes rrjetit te internetit; 

sherbime të argëtimit në menyrë të drejtperdrejte, komedi, drama, animime dhe seriale 

telezivie reale; prodhimi i veprimeve te verteta, komedi, drama, animacon dhe seriale 

televizive reale; shperndarja dhe shfaqja e realizimeve të verteta, komedi, drama dhe filma 

teatral animacion me levizje të fotografive; prodhimi i realizimeve të vërteta, komedi, 

drama dhe filma teatrale animacion me levizje të fotografive; performace teatrale të dya të 

animuara dhe përmes veprimeve reale; sigurimi i infirmaiconeve përmes rrjetit kompjuterik 

global në fushen e argëtimit veçanarisht lidhur me lojra, muzikë, film dhe televizion; 

sigurimi i klipeve te filmave, fotografive dhe materiale tjera multimediale për qellim 

agrëtimi permes faqeve të internetit; sigurimi i lajmeve për ngjarje aktuale dhe argetuese 

dhe informaione lidhur me ngjarje kulture dhe arsimore, përmes rrjetit kompjuterik global; 

dhe sigurimi i informaiconeve për ngjarjet aktuale te argëtiit permes rrjetit global 

kompjuterik rrjeti në form reale të veprimit, komedi, drama dhe programe të animuara dhe 

prodhimi i filmave real, komedisë, dramës dhe filmave të animuar për shpërndarje 

nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; sigurimi i një lojë kompjuterike që mund të arrihet 

nga një rrjet telekomunikuesi; dhe botimin elektronik të shërbimeve, përkatësisht 

publikimin e teksteve dhe veprave grafike të të tjerëve në internet duke përfshirë artikuj, 

romane, shkrime, libra komik, udhëzime strategjike, fotografi dhe materiale vizuale; botime 

jo të shkarkueshme në form të librave që përmbajnë karaktere nga animacione, veprime 

aventurë, komedi dhe / ose veçori dramash, libra komik, libra për fëmijë, udhëzime 

strategjike, revista që përmbajnë karaktere nga animacione, aventurë veprimi, komedi dhe / 

ose veçori dramatike, librat me ngjyrosje, librat për aktivitete të fëmijëve dhe revistat në 

fushën e argëtimit; shërbime të parqeve për zbavitje; sigurimi i shetitjeve në parkun e 

zbavitjes; paraqitja e shfaqjeve të drejtpërdrejta ose të para-regjistruar dhe / ose filmave; 

argëtim dhe / ose rekreacion; shërbimet e klubeve argëtuese; shërbimet e lojërave 

elektronike të ofruara nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; sigurimi i kazinove dhe 

pajisjeve të lojërave; shërbimet argëtuese, domethënë, lojëra kazino; shërbimet e lojrave 

elektronike të kazinos; shërbime argëtuese në formë të kinemasë se shumfishtë dhe 

zhvillimit të teatrit, ekspozitë filmike, shpërndarje filmash  
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42  Shërbime të kompjutereve, domëthënë krijimi i komuniteteve përmes internetit për 

perdoruesit e regjistruar që të marrin pjesë në diskutime, marrin komente nga kolegët e tyre, 

formojnë komunitetet virtuale dhe që të perfshihen në sherbime sociale të rrjetit në fushen e 

videove nderkombetare te argetimit, softuer te kompjutereve, domethënë sigurimi permes 

internetit, softuer kompjuterik jo të shkarkueshëm për transmetimin e përmbajtjes 

audiovizive të shkarkueshme, sipas kërkesës në internet dhe televizioneve dhe pajisjeve 

mobile elektronike; programime kompjuterike; mbështetje teknike dhe shërbime teknik dhe 

konsulte për menaxhimin e sistemeve kompjuterike, databazave dhe aplikacioneve; dizajn 

grafik për përpilimin e faqeve të internetit në internet; sigurimi i informacioneve teknike në 

lidhje me harduere ose softuer kompjuterik të ofruar në internet nga një rrjet kompjuterik 

global ose në internet; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit; mbajrtja e ueb 

faqeve për të tjeret, dizajnimi i softuerit kompjuterik për të tjerët dhe shërbimet e 

konsulencës kompjuterike; kosulencë dhe informacione lidhur me to; sigurimin e 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të bazuar në ueb për të mundësuar ngarkimin, 

kapjimin, postimin, shfaqjen, krijimin, redaktimin, luajtjen, transmetimin, shikimin 

paraprak, shfaqjen, etiketimin, ndarjen, manipulimin, shpërndarjen, botimin dhe 

riprodhimin e medias elektronike, kino, filma, foto, imazhe, tekst, fotografi, përmbajtje 

audio dhe informacione nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale; sigurimi i përkohshem i 

ueb faqeve bazuar në softuer për të mudësuar shpërndarjen e përmbajtjeve multimediale në 

mes të perdoruesve; sigurimi i një forumi pikërisht, siguruarimi i një faqe interneti që u 

lejon përdoruesve të kompjuterit mundësinë për të ngarkuar dhe ndarë videot, filmat dhe 

përmbajtjet e tjera të krijuara nga përdoruesit, filma dhe përmbatje tjera; sigurimi i 

përdoruesit të përkohshëm të softuerit që u lejon përdoruesve të ngarkojnë përmbajtje 

multimediale; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të lojërave kompjuterike dhe softuerit të 

video lojërave për përdorim me kompjuterë, sisteme programesh të video  lojërave dhe 

rrjeteve kompjuterike; shërbimet e programimit kompjuterik për të krijuar dhe shtuar 

realizimin e videove dhe lojrave; programimi kompjuterik i video lojrave; dizajnimin dhe 

modifikimin e programeve kompjuterike dhe video lojëra për të tjerët; shërbimet e 

zhvillimit të lojërave; shërbimet e zhvillimit të programeve të video lojërave  

43  Shërbimet e restoranteve dhe shërbimet e zinxhirit restorant në formën e  

shërbimeve të administrimit të ushqimit në restorante; ofrimi i shërbimeve byfe restoran, 

restorante vetë-shërbimi, snek bar, shërbime të kafenes dhe kafiteri; shërbime ne objekte ku 

shërbehen pijet; shërbime të bar-kafesë; shërbime bar që shërbejnë kryesisht çajra; 

shërbime bar që shërbejnë kryesisht lëngje; snek bar; sherbime restorantesh qe sigurojne 

ushqim marrje me veti (take away); sherbime me furnizim ushqimi; shërbime të përgatitjes 

së ushqimit dhe pijeve  

45  Shërbime onllajn (internet) të rrjeteve sociale; sigurimi i aksesit në uebfaqe në  Internet 

për qëllime të rrjeteve sociale; sigurimi i aksesit onllajn (internet) në bazat e të dhënave 

kompjuterike dhe databazave onllajn (internet) në fushën e argëtimit; shërbime të rrjeteve 

sociale onllajn (internet) që u mundësojnë përdoruesve të komunikojnë dhe shkëmbejnë, 

ruajnë, transmetojnë, shikojnë dhe shkarkojnë tekst, imazhe, përmbajtje audio dhe video 

dhe materiale të tjera multimedia; licencimin e pronësisë intelektuale  
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(210) KS/M/ 2019/1626 

(220) 12/12/2019 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR , TR 

(591) Kuqe, vishnje (bordo), bardhë, zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota; çokollata; pjekurina; grimtësira (kreker); uafëll (kulaq i ëmbël); 

ëmbëlsira; pite; deserte, domethënë, deserte nga furra, deserte në bazë mielli dhe çokollate, 

deserte në formë muse (çokollade shkumë), deserte në formë akulloreje; akullore; akuj për 

ngrënje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1627 

(220) 12/12/2019 

(731) PROTEIN SCIENCES  

CORPORATION 1000 Research Parkway 

MERIDEN, CONNECTICUT 06450 , US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  FLUSPECZA 

 

 

 
     

 

(511) 5  ''Vaksina''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1628 

(220) 12/12/2019 

(731) ERDINGER Weissbräu Werner 

Brombach GmbH & Co. KG Lange Zeile 

1+3, D-85435 Erding, DE 

(591) E zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra, veçanërisht birra gruri, birra jo-alkolike, birra me alkol të reduktuar, pije të 

përziera me birrë, derisa përfshihen në klasën 32; ujra mineralë, pije të gazuara dhe pije të 

tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë 

pije  
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(210) KS/M/ 2019/1629 

(220) 12/12/2019 

(731) ERDINGER Weissbräu Werner 

Brombach GmbH & Co. KG 

Lange Zeile 1+3, D-85435 Erding, DE 

(591) Blu, e kuqe, e artë, e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra, veçanërisht birra gruri, birra jo-alkolike, birra me alkol të reduktuar, pije të 

përziera me birrë, derisa përfshihen në klasën 32; ujra mineralë, pije të gazuara dhe pije të 

tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë 

pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1630 

(220) 12/12/2019 

(731) ERDINGER Weissbräu Werner 

Brombach GmbH & Co. KG 

Lange Zeile 1+3, D-85435 Erding, DE 

(591) Blu, e kuqe, e artë, e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra, veçanërisht birra gruri, birra jo-alkolike, birra me alkol të reduktuar, pije të 

përziera me birrë, derisa përfshihen në klasën 32; ujra mineralë, pije të gazuara dhe pije të 

tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë 

pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/205 

(220) 05/02/2020 

(731) SUNSHINE SH.P.K. Mati 1 Rr.B, 

Obj.C15/11 Lok.Nr.1, Prishtinë, KS 

(591) Bardhë dhe zi 

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

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

5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 35  Sherbimet e shitjes të ushqimit dhe pijeve duke përfshirë çaj dhe kafe dhe 

produkte tjera të ngjashme; shërbime të shitjes me pakicë të kafes dhe çajit; shitja me 

pakicë duke përfshirë sallata, supa, shujta të gatshme, deserte-ëmbëlsira, ëmbëlsira të 

ngrira, çokolata, ëmbëlsira, preparate të punuara nga drithërat  

43  Shërbime baresh, restorantesh dhe kafeneve, shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe 

pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 
 

 


