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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(210) KS/M/ 2012/1097 

(220) 25/08/2013 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)    

 

 

     

 

(511) 5 Preparate dhe substance farmaceutike 

16 Gjëra të shtypura, pamfleta, revista, botime periodike, gazeta, libra, material 

instrukcionale dhe mësuese (përpos aparateve) nga lëmia e mjeksisë dhe kujdesit 

shëndetësor 

 
 
 

(210) KS/M/ 2012/1098 

(220) 08/02/2013 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)   Previcur 

 

 
     

 

(511) 1 Substanca për konzervimin e ushqimit, preparate për përdorim në bimët e 

konzervuara 

5 Barna, produkte kimike për përdorim mecicinal dhe sanitarë, droga farmaceutike, 

leukoplaste, fashimme kirurgjike, pesticide dhe herbicide, preparate për përdorim në 

konzervimin e bimëve, dezinfektues 

 
 
 

(210) KS/M/ 2012/1107 

(220) 11/02/2013 

(300) 672420  20/03/1997  IR 

(731) MERIAL 29, avenue Tony Garnier F-

69007 Lyon, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)  MERIAL 
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(511) 5  Produkte veterinarike  

9  Pajisje që mvishen apo implantohen për të lexuar dhe/apo shënuar, për identifikimin apo 

menaxhim, për gjurmim të kafshëve, senzorë dhe pajisje për lexim dhe/apo shënim të 

këtyre pajisjeve.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinarike  

16  Gjëra të shtypura, gazeta, botime periodike, libra dhe broshura  

31  Bagëti, gjëra ushqimore për kafshë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/166 

(220) 20/02/2018 

(731) Afrim Osmani- Arberia Group ShPK 

Zona Industriale p.n.10000 Prishtinë, KS 

(591) E kaltert, e bardhe, e kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish nga shpezet  peshqit dhe  loje   ekstrakte  mishi      fruta dhe perime dhe 

perime te konzervuara te ngrira te thata  dhe te gatuara   Qumeshte  dhe produktet te 

qumshtit  vjarave dhe yndyrave  

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

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

bërë pije.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/167 

(220) 20/02/2018 

(731) Afrim Osmani- Arberia Group ShPK 

Zona Industriale p.n.10000 Prishtinë, KS 

(591) E kuqe, e bardh, e kaltert. 

 
 

(540)   
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(511) 29  Mish nga shpezet  peshqit dhe  loje   ekstrakte  mishi      fruta dhe perime dhe 

perime te konzervuara te ngrira te thata  dhe te gatuara   Qumeshte  dhe produktet te 

qumshtit  vjarave dhe yndyrave .  

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

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

bërë pije.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1612 

(220) 05/12/2018 

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

AG RR. LUAN HARADINAJ NR.23 

DEÇAN, KS 

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

AG RR. LUAN HARADINAJ NR.23 

DEÇAN 
 

(540)  ALUPEX - SWISS 

 

 
     

 

(511) 11  Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerimin avull, gatim, frigoriferike, tharje, 

ventilating, furnizimi me ujë dhe qëllime sanitare  

16  Letra, kartoni dhe mallrat e bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e tjera  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale dhe nuk janë 

përfshirë  

20  Mobilje, pasqyra, korniza foto; mallrat (që nuk përfshihen në klasat e tjera) prej druri, 

tape  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/21 

(220) 14/01/2019 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj  

Ismet Mustafa fshati Gurëz Ferizaj , KS 

(591) E bardhë, E Hirit,E Zezë,dhe Vishnje. 

 

(540)   
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(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1051 

(220) 08/08/2019 

(731) Deroni Ltd. 86, Saedinenie Blvd. 

6300 Haskovo, BG 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Ajvar [speca të konservuar]; kërpudha, të konservuara; lëng domate për gatim; 

pureja e domates; paste domate; perime, konservuar; perime, të konservuara; mous 

perimesh; sallata me perime; lëngje perimesh për gatim; perime, të konservuara; perime, të 

gatuara; lakër turshi; fruta, i zier; kompote; Tranguj; qepë, të ruajtura; paste me patellxhan; 

pastë patëllxhan; pastë palcë e perimeve; fruta, i konservuar; fruta, konservuar; fruta, të 

konservuara; bllokimit të; misër i ëmbël, i përpunuar; fasule, të ruajtura; hudhër të ruajtur; 

pureja e mollës  

30   Mustardë; salce domatesh; kecap [salcë]; pesto [salcë]; pure frutash [salca]; salce soje; 

salca [ereza]; lëng mishi; salcë makarona; rrobat për sallatë; salcë mollë [erëza]  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1094 

(220) 22/08/2019 

(731) Fleton Sadiku Gjylekarë, KS 

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

mbyllet 

 

(540)   
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(511) 4  Vajra dhe yndyrat industriale:lubrifikantë:lëndët djegëse (përfshir edhe gazolinën e 

motorëve);diesel;euro super;Gln  

35  Reklam, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksion zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1111 

(220) 28/08/2019 

(300) 18031921  06/03/2019  ES 

(731) Fibran, S.A. Colonia Jordana, 1 

17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES 

(GIRONA), ES 

(591) E kuqe, portokalli dhe e hirtë e 

mbyllët 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mbështjellës për salsiçe, natyral apo artificial  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1169 

(220) 11/09/2019 

(731) DELI GROUP CO., LTD.  

DELI INDUSTRIAL PARK, NINGHAI 

COUNTY, NINGBO CITY, ZHEJIANG 

PROVINCE, CHINA., CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6   Metale në formë petë ose pluhuri për printerët 3D; pajisje prej metali, të vogla; 

kasafortat [metali ose jo metalike]; vida lidhëse prej metali për kabllo; spirale prej metali, 

jo-mekanike, për tuba gome fleksibël; mëngë [pajisje metalike]; kuti mjetesh prej metali, 

bosh; varëse rrobash prej metali; shkalle prej metali; shufra prej metali për saldim; vida prej 

metali; mbajtese rrobash prej metali; zinxhirë prej metali; bravë metali, përveç elektrike; 

këmbanat  

8   Sekator; hapese vrimash; dalta [mjete dore]; thika; tehe [mjete dore]; mjete për grirje 

[mjete dore]; mjete prerëse [mjete dore]; diamante të xhamave [pjesë të mjeteve të dorës]; 

plane; plane hekuri; shirita teli [mjete dore]; gërshërë; shtrenguese; mjete kopshtesh, të 

operuara me dorë; hapëse tubash [mjete dore]; doreza për vegla pune me dorë; shpuese 

[mjete dore]; zgjeruesit [mjete  dore]; palosese [mjete dore];  brisk gjepi; lopata [mjete 

dore]; leve; akset; mistri; hekur [mjete dore jo elektrike]; mjete shpuese [mjete dore]; thika 

pune [bisturi]; skedarë zmeril; darë; copa [pjesë të mjeteve dore]; turjele [mjete dore]; 

thumba [mjete dore]; hapëse mulliri [mjete dore]; shtryedhese; çekiç hapes; çekiç [mjete 
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dore]; sharra [mjete dore]; piskatore; thika qeramike; mjete gërmimi [mjete dore]; armë pa 

tela elektrike; kaçavida, jo elektrike; armë, mjete dore, për nxjerrje të mastikës  

9  USB flash drive;printera për përdorim me kompjuter;pajisjet mbrojtëse për përdorim 

personal nga aksidentet;çanta të adaptuara për laptopë;disqe optike;makine per shenjimin e 

letrave për zyre;helmeta mbrojtëse;interko;vizore [instrumentet matëse];ekranet e panelit të 

sheshtë;kompjutera tablet;projektore toner rezerve, të paplotësuar, për printera dhe 

fotokopjues;megafonët;skanuesit [pajisjet e përpunimit të të dhënave];arkat;syze 

zmadhuese [optikë];robotë mësimdhënës;lexuesit e barkodit;barometra;nivele [instrumente 

për përcaktimin e horizontales];gjetësit e diapazonit;aparate dhe instrumente 

anketimi;treguesit e temperaturës;higrometra;printera termik;tabela elektronike 

interaktive;stilolapsa elektronike [njësi të ekranit vizual];bateri, elektrike karikues për 

bateritë elektrike;pajisje matëse elektrike, elektrike;bazat elektrike;materiale për rrjetin e 

energjisë elektrike [telat, kabllot]; këmbanat elektrike të dyerve; monitories [pakisje 

kompjuterike]; peshore; aparate për analizën e ajirt; orët e kohës [pajisjet e regjistrimit të 

kohës]; sisteme elektronike të kontrollit të hyrjes për dyert  e kyçjes; ekranet e vieove; 

kalkulatorët e xhepit; tastierë kompjuteri; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat 

e automjeteve; makina për llokaritjen dhe renditjen e parave; doreza për mbrojtje nga 

aksidentet; kufizime të sigurisë, përveç atyre për vendet e automjeteve dhe pajisjet sportive; 

detektorë të monedhave të falsifikuar; lartesimates; mbeshtetese mausi; maus kompjuteri; 

syze sigurie  

16  Leter, letër karboni; letër kopimi [shkrimi]; peceta të letrës; pamflete; libra shënimesh; 

kopjues [artikuj shkrimi]; etiketat e letrës ose kartonit; prospekte; aparate për montim 

fotografish; stenda për fotografi; Letër ambalazhi; shtrese  e holle plastrike për 

mbështjellje; element për zyra; perforatorët e zyrave; laminatorë dokumentesh për përdorim 

zyre; seleksionues për letër; mprehës lapsash; kunjat e vizatimit; lagështues [gjera te 

nevojshme per  zyre]; dosje për letra; korrektues [gjera te nevojshme per zyre], mbules 

[shkrim]; kapëse letre; gomë; gjerat e nevojshme të zyrave, përveç mobiljeve; artikuj 

shkrim; dyshekë tavolne; bende elastike për zyra; dollapët për artikuj shkrim [kushtet e 

zyrave]; kuti shkrimi [për zyre]; kuti shkrimi [set]; mbajtës të pasaportave; tablea; shirit 

korrigjues i kasetave [kërkesat e zyrës]; shirta ngjitës për qellime shkrimi ose shtëpiake; 

lapsa për vizatim; kompasa për vizatim; instrumente vizatimi; kub vizatimi; materialet për 

vizatim; paleta për piktorët; shirita ngjyrosje; materialet mësimore [përveç aparateve]; 

modelet për arkitektë; ngjitëse [shkrimi]; thika letre [hapëse letrash]; mprehes lapsi, 

mbajtësit  e emrit [kërkesat e zyrës]; kuti me celes; mbajtese letrash, stiker, grires letre për 

përdorim zyre; heqes gozhde (furnizim zyre); adheziv [ngjitës} për perdorim shkrimi ose 

për qëllime shtëpiake  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1174 

(220) 12/09/2019 

(731) Ballkan Investigative Reporting 

Network - BIRN Kosova  

Menza e Studenteve, kati i parë, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) Blue R65 G116 B169 

 

(540)   

 

 

     

 



Buletini Zyrtar Nr. 86 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

16 

 

 

(511) 9  Pajisje dhe instrumente  shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje, 

rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe 

dhënie mësimi; aparate për shënim(xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të zërave 

ose pamjeve; bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese  

35  Reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; veprime të zyrës. Shërbimet 

e përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen, hartimin apo sistematizimin e 

komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu  përpilimin e të dhënave 

matematike ose statistikore  

38  Komunikimi i nje personi me një tjetër; (1) mundësojnë një person te flas me tjeter 

person; (2) Tansmetojn porosi nga nje person tek tjetri, dhe (3) Vendosin personin ne 

komunikim gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose televizion)  

41  Arsimimi dhe dhënia e trajnimeve-shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave; zbavitje-shërbimet që kanë qëllimin bazë dhe argëtuese, 

dëfrim apo rekreacion të njerëzve; aktivitete sportive dhe kulturore-prezantimi i veprave të 

artit apo lartësis vizuale për publikun për qëllime kulturore ose arsimore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1175 

(220) 12/09/2019 

(731) Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova 

Menza e Studenteve, kati i parë, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) PURPLE  R113 G47 B139, 

HEX#712f8b;  WHITE R255 G255 B255 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje, 

rrymë, 

fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe dhënie 

mësimi; aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të zërave ose 

pamjeve; bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese  

35  Reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi i bisnesit; veprime të zyrës. 

Shërbimet e përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen, hartimin apo 

sistematizimin e komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu përpilimin e të 

dhënave matematike ose statistikore;  

38  Komunikimi i një personi me një tjetër: 

(1) Mundësojnë një personi të flasë me tjetër person; 

(2) Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe 

(3) Vendosin personin në komunikim gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose 

televizion)  

41  Arsimimi dhe Dhënia e trajnimeve -Shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave; zbavitja-shërbimet që kanë qëllimin bazë të argëtuese, dëfrim 

apo rekreacion të njerëzve; aktivitete sportive dhe kulturore-prezantimi i veprave të artit 

apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore 
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(210) KS/M/ 2019/1176 

(220) 12/09/2019 

(731) Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova 

Menza e Studenteve, kati i parë, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) E Zezë 

 
 

(540)  Dhandrri i Kosovës 

 

 
     

 

(511) 9  Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje, 

rrymë, 

fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe dhënie 

mësimi; aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të zërave ose 

pamjeve; bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese 

  

35  Reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi i bisnesit; veprime të zyrës. 

Shërbimet e përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen, hartimin apo 

sistematizimin e komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu përpilimin e të 

dhënave matematike ose statistikore;  

38  Komunikimi i një personi me një tjetër: (1) Mundësojnë një personi të flasë me tjetër 

person; (2) Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe (3) Vendosin personin në 

komunikim gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose televizion).  

41  Arsimimi dhe dhënia e trajnimeve -shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave; zbavitja-shërbimet që kanë qëllimin bazë të argëtuese, dëfrim 

apo rekreacion të njerëzve; aktivitete sportive dhe kulturore-prezantimi i veprave të artit 

apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1177 

(220) 12/09/2019 

(731) Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova 

Menza e Studenteve, kati i parë, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) BLUE R23 G79 B143, HEX#174f8f;  

WHITE  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje, 

rrymë, 

fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe dhënie 

mësimi; aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të zërave ose 
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pamjeve; bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese  

35  Reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi i bisnesit; veprime të zyrës. 

Shërbimet e përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen, hartimin apo 

sistematizimin e komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu përpilimin e të 

dhënave matematike ose statistikore;  

38  Komunikimi i një personi me një tjetër: 

(1) Mundësojnë një personi të flasë me tjetër person; 

(2) Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe 

(3) Vendosin personin në komunikim gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose 

televizion)  

41  Arsimimi dhe Dhënia e trajnimeve -shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave; zbavitja-shërbimet që kanë qëllimin bazë të argëtuese, dëfrim 

apo rekreacion të njerëzve; aktivitete sportive dhe kulturore-prezantimi i veprave të artit 

apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore 

  

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1178 

(220) 12/09/2019 

(731) Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova 

Menza e Studenteve, kati i parë, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) WHITE  R218 G219 B219, 

HEX#dadbdb; dhe BLUE R136 G180 B230, 

HEX#88b4e6. 

 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 9  Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje, 

rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe 

dhënie mësimi; Aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të 

zërave ose pamjeve; Bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese. 

 35  Reklamimi; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i bisnesit; Veprime të zyrës. 

Shërbimet e përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen, hartimin apo 

sistematizimin e komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu përpilimin e të 

dhënave matematike ose statistikore;  

38  Komunikimi i një personi me një tjetër: 

(1) Mundësojnë një personi të flasë me tjetër person; 

(2) Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe 

(3) Vendosin personin në komunikim gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose 

televizion)  

41  Arsimimi dhe Dhënia e trajnimeve -Shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave; Zbavitja-Shërbimet që kanë qëllimin bazë të argëtuese, dëfrim 
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apo rekreacion të njerëzve; Aktivitete sportive dhe kulturore-Prezantimi i veprave të artit 

apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1179 

(220) 12/09/2019 

(731) Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova 

Menza e Studenteve, kati i parë, 10000 

Prishtinë, KS 

(591)  Kodi i ngjyrës: RED  R176 G17 B22, 

HEX#b01116 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje, 

rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe 

dhënie mësimi; aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të zërave 

ose pamjeve; bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese 

  

35  Reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi i bisnesit; veprime të zyrës. Shërbimet e 

përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen, hartimin apo sistematizimin e 

komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu përpilimin e të 

dhënave matematike ose statistikore;  

38  Komunikimi i një personi me një tjetër: (1) Mundësojnë një personi të flasë me tjetër 

person; (2) Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe (3) Vendosin personin në 

komunikim gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose televizion)  

41  Arsimimi dhe dhënia e trajnimeve -shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave; zbavitja-shërbimet që kanë qëllimin bazë të argëtuese, dëfrim 

apo rekreacion të njerëzve; aktivitete sportive dhe kulturore-Prezantimi i veprave të artit 

apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1180 

(220) 12/09/2019 

(731) Bllkan Investigative Reporting 

Network - BIRN Kosova Menza e 

Studenteve, kati i parë, 10000 Prishtinë , KS 

(591) E zezë 

 
 

(540)  Tym e Zjarr 

 

 
     

 

(511) 9  Paisje dhe instrumente shkencore, paisje  dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje, 

rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe 

dhënie mësimi; aparate për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të zërave 

ose pamjeve, bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduse  

35  Reklamimi; menaxhimi i biznesit; veprime të zyrës, shërbimet e përbëra prej atyre të 
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regjistrimit, transkriptimi, përbërjen, hartimin apo sistematizimin e komunikimit me shkrim 

dhe regjistrimet, dhe gjithashtu perpilimin e të dhënave matematike ose statistikore  

38  Komunikimi i në personi me një tjetër: mundësojn nje personi të flasë me tjetër person, 

transmetojn porosi nga një person tek tjetri dhe vendosim personin ne komunikim gojor ose 

vizuel me personin tjetër (radio ose televizion)  

41  Arsimimi dhe dhënia e trajnimeve- shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave; zbavitje- shërbimet që kanë qëllimin bazë argëtimin, dëfrim 

apo rekreacion të njerëzve; aktivitete sportive dhe kulturore- prezantimi i veprave të artit 

apo letërsisë vizuale për publikun për qëllime kulturore ose arsimore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1181 

(220) 12/09/2019 

(731) Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova Menza e 

Studenteve, kati i parë, 10000 Prishtinë, KS 

(591) E zezë 

 
 

(540)  Meftyre 

 

 
     

 

(511) 9  Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje, 

rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe 

dhënie mësimi; aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të zërave 

ose pamjeve; bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese  

35  Reklamimi; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i bisnesit; Veprime të zyrës. 

Shërbimet e përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen, hartimin apo 

sistematizimin e komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu përpilimin e të 

dhënave matematike ose statistikore;  

38  Komunikimi i një personi me një tjetër: 

(1) Mundësojnë një personi të flasë me tjetër person; 

(2) Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe 

(3) Vendosin personin në komunikim gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose 

televizion)  

41  Arsimimi dhe Dhënia e trajnimeve -Shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave;Zbavitja-Shërbimet që kanë qëllimin bazë të argëtuese, dëfrim 

apo rekreacion të njerëzve;Aktivitete sportive dhe kulturore-Prezantimi i veprave të artit 

apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1183 

(220) 16/09/2019 

(731) Coca-Cola Bulgaria EOOD 

8, Racho Petkov Kazandzhiyata, 

1766 Sofia, Bulgaria, BG 

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

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

(540)   
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 32  Pije, duke përfshirë ujin për pije, ujin e aromatizuar, ujin mineral dhe të gazuar; 

pije tjera jo alkoolike, duke përfshirë pije freskuese jo alkoolike, pije energjike dhe 

sportive; pije frutash dhe lëngje duke përfshirë ujin e kokosit; shurupe, koncentrate, pluhur 

dhe përgaditje (preparate) tjera për përgaditjen e pijeve, duke përfshirë ujin e aromatizuar, 

ujin mineral dhe të gazuar, pije freskuese jo alkoolike, pije energjike, pije sportive, pije dhe 

lëngje frutash; pije  dhe lëngje nga perimet.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1196 

(220) 19/09/2019 

(300) 30 2019 006 519  21/03/2019  DE 

(731) Tom Tailor GmbH Garstedter Weg 14 

22453 Hamburg, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MINE TO FIVE 

 

 
     

 

(511) 25  “Veshje, këpucë, kapelë; veshje për mbrëmje; bluza Epaulet; veshje për punë; 

veshje për ballo dhe fustana; bikine; sutjena, veshje për larje; kostume për not; kapele 

bereta, veshje trupore (badi); shorce të shkurtëra; kostume banjo; badi (veshje të 

brendshme); bluza për femra; fustana; fustana për mbrëmje; dorëza pa gishta; artikuj si 

veshje të lirshme; rripa (veshje); veshje për gjimnastikë; galoshe (qizme); gaiters (veshje 

për këmbë); xhinse; xhaketa [veshje]; dorëza (veshje); shall; bluza; pantallona (Am); 

këmishëza [përparëse]; qizme të shkurtëra; qizme; pandofla; qorape me llastik; breza; 

pantallona të ngrohta; kapelë; korset; mbulesë për kokë (veshje); kostume për maskaradë; 

Shiritat e pantallonave; mbathje të brendshme; veshje për mbrëmje; pallto; kapela (mbathje 

për kokë); kaqketa; këmishë nate; veshje kundër shiut; qorape; shall për mbajtjen e bebeve; 

vello (veshje); vello për kokë; shami për kokë; bluza polo; xhaketa; pelerina, jakne; 

pelerina; sandale të hapura te gishtat; puloverë; veshje pa mëngë; kombinime (të veshjeve); 

veshje të jashtme; funde; qorape të gjata; veshje për gjumë; këpucë sportive; veshje Apron; 

këpucë; qizme me lidhësa; qizme; pjesë të larta të këpucëve; sandale; llastik qorapesh; 

bluza me askija; veshje për skijim; qizme për skijim; veshje sportive; shtrënguese; veshje 

nga leshi (mbathje); pandofla; bluza, toga; veshje një pjesëshe; veshje nga leshi (mbathje); 

kostume për ushtrime; kostume teatri; uniforma; pallto; pallto deri te beli; hellanke; sandale 
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me një gisht; duks me kapele; hellanke; kostume; shtrënguese; kravatë; pallto sportive; 

xhaketa për darkë; veshje për fëmijë; grykëse, jo nga letra, xhaketa sportive, pantollona tw 

kompleteve, funde tw kompleteve, këpucë me take (mbathje per këmbë); kostume 

tradicionale”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1246 

(220) 01/10/2019 

(731) Dizarium l.l.c Zahide Jashari, nr.41, 

Vushtrri, KS 

(591) E zezë, e bardhë 

(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  

42   Dizajnim i softuerëve kompjuterik;programim kompjuterik; analizim i sistemeve 

kompjuterike; dizajnim i sistemeve kompjuterike; konsulencë lidhur me softuer; 

konsulencë lidhur me siguri kompjuterike; cloud kompjuting; krijimi dhe mirëmbajtja e 

uebsite për të tjerët; konvertimi i të dhënave nga fizike në elektronike; hostimi i uebfaqeve; 

dizajnim grafik I materialeve promovuese; monitorimi i kompjuterëve nga distanca; 

zhvillimi i softuerëve në kornizë të softuerëve publikues; konsulencë e dizajnimit të 

uebsites; dizajnimi i paketimit; instalimi i softuerëve kompjuterit; qiradhënia e softuerëve 

kompjuterit 
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(210) KS/M/ 2019/1247 

(220) 01/10/2019 

(731) Dizarium l.l.c Zahide Jashari, nr.41, 

Vushtrri, KS 

(591) E zezë, e bardhë 

 
 

(540)  DIZARIUM 

 

 
     

 

(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  

42   Dizajnim i softuerëve kompjuterik;programim kompjuterik; analizim i sistemeve 

kompjuterike; dizajnim i sistemeve kompjuterike; konsulencë lidhur me softuer; 

konsulencë lidhur me siguri kompjuterike; cloud kompjuting; krijimi dhe mirëmbajtja e 

uebsite për të tjerët; konvertimi i të dhënave nga fizike në elektronike; hostimi i uebfaqeve; 

dizajnim grafik I materialeve promovuese; monitorimi i kompjuterëve nga distanca; 

zhvillimi i softuerëve në kornizë të softuerëve publikues; konsulencë e dizajnimit të 

uebsites; dizajnimi i paketimit; instalimi i softuerëve kompjuterit; qiradhënia e softuerëve 

kompjuterit  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1269 

(220) 03/10/2019 

(731) Edona Group SH.P.K.  

Rr. Tahir Sinani nr. 220, Vushtrri, 

Republika e Kosovës, KS 

(591) E kuqe, e zezë, e verdhë 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi 

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë, Republika e 

Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

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

përgatitje të bëra nga ushqimi thatë prej drithi; bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, 

melase; maja, pudër e pjekur, kripë, mustard, uthull,salca (erëza), djegëse, akullore 
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(210) KS/M/ 2019/1270 

(220) 03/10/2019 

(731) Edona Group SH.P.K.  

Rr. Tahir Sinani nr. 220, Vushtrri, 

Republika e Kosovës, KS 

(591) E zezë, ngjyrë ari 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi 

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë, Republika e 

Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

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

përgatitje të bëra nga ushqimi thatë prej drithi; bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, 

melase; maja, pudër e pjekur, kripë, mustard, uthull,salca (erëza), djegëse, akullore. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1284 

(220) 04/10/2019 

(300) 047582019  05/04/2019  CH 

(731) Intuit Inc. 2535 Garcia Avenue 

Mountain View, CA 94043, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  INTUIT 

 

 
     

 

(511) 7  Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji;motorë dhe 

motorë, përveç automjeteve tokësore;bashkues makinerish dhe komponente transmetimi, 

përveç automjeteve tokësore;pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura me 

dorë;inkubatorë për vezë;makina shitëse automatike;robotë industrialë;printera tre-

dimensional (3D);Stilolapsa për shtypje 3D;shtypës të kartës së pagesës elektrike dhe që 

operojne me energji;shtypës të kartave të kreditit elektrike dhe që operojne me 

energji;gjeneratorë të energjisë elektrike me energji diellore;gjeneratorë portativë të 

energjisë elektrike;nxjerrësit elektrik te lëngjeve dhe që operojne me energji elektrike për 

frutat;shtrydhëse elektrike dhe me energji elektrike për frutat dhe perimet;blenderues 

ushqimesh elektrike dhe me energji elektrike;grirëse ushqimore elektrike dhe me energji 

elektrike;fshesat me korrent;fshesat tharëse-larëse;fshesa me korrent pa kabllo/tel;filtra 

pluhuri dhe çanta për fshesat me korrent;shtojcat e fshesave me korrent për shpërndarjen e 
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parfumeve dhe dezinfektuesve;makineritë e pastrimit të qilimave;pastrues pa 

kabllo/tel;mullinj kripe dhe piperi, përveç atyre që funksionojnë me dorë;pjatalarëse 

përfshirë pjatalarëse që vendoset ne pjesën e sheshtë të kuzhinës;makina larëse për 

shishe;makina larëse rrobash;makineritë e pastrimit të avullit;tharëse rrotulluese që nuk 

ngrohen;makina për pastrim kimik përfshirë makina pastrimi që vendoset në pjesën e 

sheshtë;makina për prodhimin e ujit me sode-pop dhe minerale;makina elektrike dhe që 

operojnë me energji për përgaditjen e ushqimit;makina larëse frutash;fshesa dhe pastrues të 

pishinave;grirëse kafeje me energji elektrike;prerëse elektrike për pica;lëndinë me energji 

dhe mjete kopshtesh;prerëse me energji të barit dhe barërave të këqija;shpërndarës 

dëbore;miksera elektrike të kuzhinës;gërshërë elektrike;thika elektrike;çelësa elektrikë për 

kanaçe;mbyllës elektrik me vakuum të ushqimit;makina elektrike për prerjen e 

akullit;ushqyes elektronik për gjallesat e egra, kafshët dhe kafshët shtëpiake;sistemet 

elektrike te hapjes dhe mbylljes së dyerve;operatorët elektrik te portave;njësi elektronike 

pastrimi ultrasonike;makina noti kundër rrymë  

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

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

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

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

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

disqe, DVD apo media tjera digjitale për incizim;makina dhe mekanizma qe përdoren për 

shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë me monedha;regjistrues i të 

hollave;makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për procesimin e të dhënave;aparate për 

shuarjen e zjarrit;harduer kompjuterik;softuer kompjuterik;softuer kompjuterik për 

aplikacione për pajisje mobile;softuer kompjuterik për përdorim në kontabilitet, mbajtje të 

librave të shitjes/blerjes, procesimit të transaksioneve, menaxhimit të transaksioneve, 

përgatitjes dhe planifikimit të taksave;paraqitjes së tatimeve, menaxhimin e tatimeve, 

menaxhimin e proceseve të biznesit, dhe planifikimit financiar;softuer kompjuterik për 

përdorim në menaxhimin e praktikave profesionale të tatimeve;softuer kompjuterik për 

menaxhim të bazës së të dhënave, grumbullimit të të dhënave, raportimit të të dhënave, dhe 

transmetimit të të dhënave;softuer kompjuterik për ruatje të kopjeve onlinë të dosjeve 

elektronike;vegla dhe shabllone për zhvillimin e softuereve;softuer kompjuterik për 

përdorim në shpërndarjen, instalimin dhe përditësimin e aplikacioneve tjera;softuer 

kompjuterik për bashkëpunim dhe ndarje të të dhënave me tjerët;softuer kompjuterik për 

sinkronizimin e të dhënave mes kompjuterëve dhe pajisjeve mobile;softuer kompjuterik për 

përdorim në këmbime elektronike të të dhënave të kontabilitetit, financiare, të 

konsumatorëve, kontakteve, produkteve dhe të biznesit;softuer kompjuterik për menaxhim 

të inventarit, menaxhimin e projektimeve të kostos, përllogaritjes, kostos së vendeve të 

punës, përcjelljes së kohës së të punësuarve, menaxhimit të operacioneve të biznesit dhe 

menaxhimit të projekteve;softuer kompjuterik dhe harduer kompjuterik për përdorim në 

transaksione të pikës-së-shitjeve, procesimit të transaksioneve, shtypjes së faturave dhe 

menaxhime të operacioneve të shitjes;softuer kompjuterik për krijimin, modifikimin dhe 

menaxhimin e faturave, shënimeve të pagesave, dhe lëshimit të faturave;softuer 

kompjuterik për përdorim në organizimin, servisimin dhe përcjelljene të dhënave të 

shitjeve, koleksioneve dhe arkëtimeve;softuer kompjuterik për përcjelljen e të hyrave, 

shpenzimeve, shitjeve dhe përfitimit sipas lokacionit të biznesit, departamentit, llojit të 

biznesit apo fushave tjera të përcaktuara nga përdoruesi;softuer kompjuterik për llogaritjen 
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dhe faturimin e tatimeve të shitjeve dhe krijimit të raporteve për pagesën e tatimeve të 

shitjes për agjensionet përkatëse të tatimeve;softuer kompjuterik për faturime të kredit 

kartelave dhe procesime të pagesave të kredit kartelave;softuer kompjuterik për shërbime 

online bankare;softuer kompjuterik për kontrollimin e qasjes në informata financiare 

përmes vendosjes së autorizimeve elektronike;softuer kompjuterik për krijimin, 

modifikimin, shtypjen, eksportimin dhe dërgimin me email të urdhër blerjeve;softuer 

kompjuterik për përcjelljen e kohës së punës së të punësuarve dhe të nën-

kontraktuesve;softuer kompjuterik për krijimin dhe menaxhimin e buxheteve;softuer 

kompjuterik për krijimin e përllogaritjes së kuotimeve të çmimeve dhe transferimit të 

përllogaritjes së kuotimeve të çmimeve në fatura;softuer kompjuterik për automatizimin e 

krijimit të faturave;softuer kompjuterik për krijimin, modifikimin, eksportimin dhe 

dërgimin me email të raporteve financiare, raporteve të biznesit, bilanceve të gjendjes, 

deklaratave të fitimit dhe humbjes, deklaratave të rrjedhës së parasë, dhe raporteve të 

shitjeve që tatimohen;softuer kompjuterik për krjimin, shtypjes dhe kontrollimit të 

përcjelljes së urdhër blerjeve;softuer kompjuteri për përcjelljen e shitjeve, shpenzimeve dhe 

pagesave;softuer kompjuterik për analizimin e statuseve financiare të bizneseve dhe 

industrive;softuer kompjuterik për menaxhimin e listave të konsumatorëvr, formularëve te 

emailave dhe shitjeve të printuara, dhe përcjelljen e bilanceve rrjedhëse;softuer kompjuterik 

për importimin e kontakteve dhe të dhënave financiare nga shërbimet dhe softueret tjera 

elektronike;softuer kompjuterik për transaksione për pika-të-shitjes dhe menaxhim të 

shitjeve;softuer kompjuterik për përdorim në administrimin dhe menaxhimin e listave të 

pagave, planeve të përfitimeve, planeve të sigurimeve, planeve të pensionimit, planeve të 

sigurimit të papunësisë, dhe planeve të kujdesit shëndetësor të parapaguar;softuer 

kompjuterik për menaxhimin e informatave të kujdesit shëndetësor, informatave të 

përshkrimit të medikamenteve, historikut mjekësor, faturimit mjekësor, dosjeve të 

pacientëve, dhe shënimeve tjera mjekësore;softuer kompjuterik për menaxhimin e 

sigurimeve mjekësore, pagesave mjekësore, shpenzimeve dhe faturimeve;softuer për 

menaxhimin e raporteve të pacientëve (CRM);softuer për planifikimin e burimeve 

sipërmarrëse (ERP);softuer për menaxhimin e biznesit për përdorim në menaxhimin e 

pasurive të paluajtshme dhe pronave, menaxhim të servisimit dhe riparimit të automjeteve, 

menaxhim të ndërtimtarisë dhe ndërtimit, menaxhimit të praktikave të kujdesit shëndetësor, 

menaxhimit të firmave ligjore, menaxhim të organizatave jo fitim-prurëse dhe sektorit 

publik, menaxhimit të shitjeve dhe restoraneve, dhe menaxhimit të shërbimeve të 

udhëtimit;pajisje periferike kompjuterike;sirtar të parave;printerë të kompjuterëve;printerë 

dhe terminale të kompjuterëve të pikave të shitjes;lexues dhe skenues të kartelave të kreditit 

dhe debit kartelave;lexues dhe skenues të bar kodeve;terminale të procesimit të kredit 

kartelave të pikave të shitjes dhe transaksioneve  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe 

qëllime sanitare;llambat;Dritat LED;fiksues dritash, duke përfshirë fiksues dritash me 

energji diellore;sinjalizues dritash;drita stilolaps;dritat e tavolinës;treguesit e dritës;dritat e 

leximit dhe dritat e librit;reflektorët e biçikletave dhe dritat e biçikletave;dritat 

portative;fenerët portativë;llamba dore dhe fenerët për përdorim personal;hije 

llambash;qirinj elektrikë dhe pa flakë;ngrohës;ngrohje për patio;aparate për ngrohjen e 

hapësirës;ngrohje xhepi;ngrohje për këmbë;ngrohje për shtretër;tavolina zjarri dhe 

vatër;marrës të energjisë diellore;makina për tharje rrobash;raft elektrik për tharjen e 

rrobave;avullues të rrobave;ngrohë elektrik të pijeve;furra, përfshirë portative;makina 
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kafeje;aparate për ftohje të pijeve;tenxhere orizi;sobat me presion;toster elektrik për 

uaflle;pjekës elektril për sanduiça;sobat elektronike të vezëve;makinat e gatimit të 

bukës;makinë elektrike për kafe;makinë elektrike për ekspres;grila (pajisje kuzhine), grila 

elektrike, grila me gaz;grila qymyrguri;rotiserie (pajisje gatimi me mekanizëm rrotollues 

për pjekje të mishit);bodrum elektrik i verës;shishe të ujë të nxehtë;aparate për banjë 

hidromasazhi;dushe të lëvizshëm dhe dore;banjot e lëvizshme për këmbë;fontana ujore 

dekorative;mbulesa të pajisura për banjë;tualet për kompostim;tharëse flokësh;tharëse 

dore;makineritë elektrike me shkumë të nxehtë për rroje;soba elektrike;soba të lëvizshme 

për përdorim në kampim;pllaka elektrike të nxehta dhe tava;avullues të ushqimit;furrat me 

mikrovalë;furrat e pjekjes;furrat e gatimit;makina sous-vide;frigoriferë;aparate ftohëse të 

lëvizshëm për përdorim nga konsumatori;dollapët frigoriferikë;minibars;tharëse elektrike të 

enëve;aparatet e kontrollit mjedisor;pastrues të ajrit shtëpiak dhe jonizues;avujorë elektrikë 

dhe që operojnë me energji elektrike për qëllime shtëpiake;largues i lagështisë;aparatet e 

ajrit të kondicionuar dhe ventilatorë;ventilatorë elektrikë për përdorim personal;aparate për 

ftohjen e ajrit;aparate dhe makina për filtrimin dhe pastrimin e ajrit;njësi elektrike 

deodorizuese të dhomës;pajisje për prodhimin e energjisë me bazë fotovoltaike;aparate 

ftohës me bazë diellore;sisteme diellore të ajrit termik për qëllime ngrohjeje;filtra për ujë të 

pijshëm;aparate për filtrimin dhe sterilizimin e ujit  

42  Shërbimet dhe hulumtimet shkencore dhe teknologjike dhe dizajnimi në lidhje me 

to;analizat industrial dhe shërbimet e hulumtimeve industrial;dizajnimin dhe zhvillimin e 

harduerit dhe softuerit kompjuterik;instalimin, mirëmbajtjen, përditësimin apo dhënien me 

qira të softuerëve kompjuterik;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerëve online jo-

të shkarkueshëm;ruajtjen e të dhënave elektronike;shërbimet e drejtimit dhe softuerit si 

shërbim;shërbimet me bazë-cloud dhe platformë softueri me bazë-cloud;ofrimin e 

përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të sharkueshëm për përdorim në  

kontabilitet, llogarimbajtje, procesimin e transakcioneve, administrimin  e transakcioneve, 

përgaditjen dhe planifikimin e taksave, paraqitjen e taksave, administrimin e taksave, 

administrimin e procesit biznesor, dhe planifikimin financiar;ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për përdorim në administrimin e 

praktikave të taksave profesionale;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online 

jo-të shkarkueshëm për administrimin e databazës, grumbullimin e të dhënave, raportimin e 

të dhënave, dhe bartjen e të dhënave;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online 

jo-të shkarkueshëm për ruajtjet (backup) online të dosjeve elektronike;mjetet dhe shabllonët 

e zhvillimit të softuerëve;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të 

shkarkueshëm për përdorim në shpërndarjen, instalimin dhe përditësimin e aplikacioneve të 

tjera;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për 

bashkëpunim dhe ndarje të të dhënave me të tjerët;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të 

softuerit online jo-të shkarkueshëm për sinkronizimin e të dhënave ndërmjet kompjuterëve 

dhe pajisjeve mobile;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të 

shkarkueshëm për shkëmbimet elektronike të kontabilitetit, financave, konsumatorëve, 

kontakteve, produkteve dhe të dhënave të biznesit;softuer kompjuterik për administrimin e 

inventarit, administrimin e projektimit të shpenzimeve, vlerësimin, koston e punës, matjen 

e kohës së puntorëve, administrimin e operimit të biznesit dhe administrimin e 

projetkeve;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për 

përdorim në pikën-e shitjes-të transakcioneve, procesimin e transakcioneve, printimin e 

faturave dhe administrimin e operimeve të shitjes me pakicë;ofrimin e përdorimit të 
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përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për krijimin, përshtatjen, dhe 

administrimin e faturave, regjistrimin e pagesave, dhe lëshimin e faturave;ofrimin e 

përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për përdorim në 

organizimin, shërbimin dhe gjurmimin e shitjeve, mbledhjen dhe të dhenave të 

pranuara;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për 

gjurmimin e të hyrave, shpenzimeve, shitjeve, dhe përfitimeve nga lokacionet e bizneseve, 

departamentete, llojet e bizneseve, apo përdoruesve të tjerë nga kjo fushë;ofrimin e 

përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për kalkulimin dhe 

pagesën e taksës së shitjrs dhe të krijojë raporte në pagesën e taksës së shitjes para 

agjencioneve të duhura tatimore;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të 

shkarkueshëm për faturimin e kartave të kreditit dhe procesimin e pagesave të kartave të 

kreditit;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për 

shërbimet bankare online;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të 

shkarkueshëm për kontrollimin e qasjes në informatat financiare përmes vënjes së lejes 

elektronike;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për 

të krijuar, përshtatur, shtypur, dërguar, dhe dërguar me postë eletkronike urdhërin e 

blerjes;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për të 

matur kohën e punës së puntorëve dhe nënkontraktuesve;ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për të krijuar dhe administruar 

buxhetin;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për të 

krijuar vlerësimin e kuotës së cmimeve dhe vlerësimin e kuotës së cmimeve të transfereve 

të faturave;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për të 

automatizuar krijimin e faturave;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-

të shkarkueshëm për krijimin, përshtatjen, shtypjen, dërgimin, dhe dërgimin me postë 

elektronike (e-mail) të raporteve financiare, raporteve biznesore, gjendjes së bilancit, 

deklaratave të fitimit dhe humbjes, pasqyrave të fluksit të parave, dhe raportet taksave të 

shitjes;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për 

krijimin, shtypjen dhe gjurmimin e porosive të blerjes;ofrimin e përdorimit të përkohshëm 

të softuerit online jo-të shkarkueshëm për të gjurmuar shitjet, shpenzimet, dhe 

pagesat;softuer kompjuterik për analizimin e statuseve financiare të bizneseve dhe 

industrisë;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për të 

administruar listat e konsumatorëve, email-at dhe format e shtypura të shitjeve, dhe 

gjurmimin e drejtimit të balanceve;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online 

jo-të shkarkueshëm për të importuar kontaktete dhe të dhënat finacniare nga shërbimet dhe 

softuerët e tjerë elektronikë;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të 

shkarkueshëm për pikën e transaksionit të shitjes dhe administrimin e shitjeve me 

pakicë;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për 

përdorim në administrim dhe administrim të listave të pagave, planeve të përfitimeve, 

planet e sigurimeve, planet e daljes në pension, planet e sigurimit të papunësuarve, dhe 

planet e përkujdesit-shëndetësor ta para-paguar;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të 

softuerit online jo-të shkarkueshëm për administrimin e informimit të përkujdesit 

shëndetësor, informimin e përshkrimeve, historive mjekësore, faturimin medicinal, 

regjistrat e pacientëve, dhe regjistrimeve të tjera medicinale;ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për administrimin e sigurimeve 

medicinale, pagesave medicinale, shpenzimeve dhe faturimeve;ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm të administrimit të marrëdhënieve me 



Buletini Zyrtar Nr. 86 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

29 

 

konsumatorët (CRM);ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të 

shkarkueshëm të planifikimit të burimeve sipërmarrëse (ERP);ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm të administrimit të bizneseve për 

përdorim në pasuri të patundshme dhe administrim të pronave, shërbimet automative dhe 

administrimin e riparimeve, administrimin e ndërtimeve dhe ndërtesave, administrimin e 

praktikave të kujdesit shëndetësor, administrimin e zyreve ligjore, administrimin e 

organizatave jo-fitimprurëse dhe sektorit public, dhënies më qira dhe admiistrimit të 

restauranteve, dhe administrimin e shërbimeve të udhëtimit;ruajtjen elektronike të dosjeve 

dhe dokumenteve;ruajtjen e mediave elektronike, imazheve, teksteve, audio, financial dhe 

të dhënave të kontakteve;shërbimet e ruajtjes për databazat e arkivimit, imazheve dhe të 

dhënave të tjera elektronike;shërbimet e mbajtjes së të dhënave;shërbimet e programave 

softuerike për përdorim në administrimin, organizimin, dhe ndarjen e të dhënave në 

serverët kompjuterik dhe për bashkëpunim të bazuar në internet në rrjetin global 

kompjuterik dhe në rrjetet e brendshme kompjuterike;shërbimet e mbështetjes 

teknike;konsultimet teknike në lëminë e harduerëve kompjuterik dhe softuerik;instalimet e 

suftuerit kompjuterik, organizim, dhe shërbimet e konfigurimit;softuer kompjuterik dhe 

shërbimet sistemeve të integrimit;shndërrimi i të dhënave nga të dhënat apo informatave të 

programeve kompjuterike;shërbimet e rikuperimit të të dhënave;shërbimet e mbështetjes 

teknike, kryesisht, zgjidhjen e problemeve të programeve kompjuterike, ueb faqeve, 

shërbimet online, problemet e aplikacioneve te faqeve dhe online, problemet e 

aplikacioneve mobile, problemet e rrjetit, dhe të dhënat dhe problemet e 

databazave;sinkronizimin e të dhënave ndërmjet  kompjuterëve dhe pajisjeve mobile  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1352 

(220) 21/10/2019 

(731) Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi  

30  Kafe dhe produkte kafe  
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(210) KS/M/ 2019/1363 

(220) 21/10/2019 

(731) MILOT MALAJ RR.METO 

BAJRAKTARI-PRISHTINË, KS 

(591) E kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Ndertime(jo-metalike); jo-metalike tuba të ngurtë për ndërtim; asfalt, katran dhe 

bitum; jo-metalike ndertesa të transportushme; monumentet, jo prej metali garitari, argjile e 

bardhë dhe zëvendësuesit për të gjitha keto materiale, ose prej plastike  

21  Shtëpiake ose enë kuzhine dhe enë(jo prej metalit të qmuar ose me to te 

veshura);kombinezon dhe sponges; brushat(përveq paint brushes); materialet furqë - 

marrjes; artikuj për qëllime pastrimi; qelqi pa punuar apo gjysmë të punuara ndryshe( 

përveq qelqit të perdorura ne ndertim); qelqe, porcelani dhe enë prej argjile, nuk janë 

përfshir në klasat tjera  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1373 

(220) 22/10/2019 

(731) Rrustem Hasani B.I -''Rimida'' 

Magji.Prishtinë -Ferizaj Llapnasell, 

Graçanicë, KS 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë,  
 

(540)  BECKER 

 

 
     

 

(511) 7  Makinat dhe veglat e makinerisë; motorret dhe gjeneratorët "(përveç mjeteve 

tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet 

bujqësore përveç atyre që përdoren me dorë; inkubatoret e vezëve  

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

ujë dhe qëllime sanitare  

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjenik dhe i bukurisë për njerëz dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  
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(210) KS/M/ 2019/1376 

(220) 23/10/2019 

(731) INTERPLAST GROUP SH.P.K. 

SHUPKOVC,40000 MITROVICË-

REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

(591) E Kaftë, e zezë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej 

drurit, tapës, xunkthir, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepioliti dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike   

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1378 

(220) 23/10/2019 

(731) ILIR MAQANI 

Luan Haradinaj 11/2-29, Prishtine, KS 

(591) E kuqe dhe e verdhë 

(740)  MERITA KOLGECI 

Lidhja e Prizrenit No 8/2 3 Fushe Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37 Ndërtime të objekteve;riparime;shërbime të instalimit 

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1389 

(220) 30/10/2019 

(731) Longbo Xu Bollingshofen 85, 32549 

Bad Oeynhausen, DE 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Agron SELIMAJ rr. Garibaldi, hyrja 

3, kati 2, nr.7/1, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makineri centrifugale, pompa ajrimi për ujerat, kompresor dhe ventilator, 

makineritë e prodhimit te letrës, makina shpëlarje, makineri te rafinimit te naftës dhe 

vajrave, pompa pneumatike te furnizimit te gazrave te lëngshme, pompa, mjete makinerie, 

pompa centrifugale, pompa dhe pjesë te makinave, motorëve apo makinerive, pompë 

vakumi, makinë vakumi, pompa te shpërndarjes se karburanteve për nevoja te makinerive  
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(210) KS/M/ 2019/1404 

(220) 05/11/2019 

(731) SOFIPRIM 45 rue d'Avignon 

Pavillon C 2 - MIN de Rungis,  

94150 Rungis, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

     

 

(511) 29  Hudhër e konzervuar;ajvar [speca të konzervuara];bajame, të bluara;aloe vera e 

përgatitur për konsumim nga njerëzit;karçof, të konzervuara;manaferra, të 

konzervuara;kikirikë, të përgatitur;këpurdha, të konzervuara;përgatitje të frutave të 

konzervuara;komposte;fruta, të konzervuara;perime, të konzervuara;ekstrakte të algave të 

detit për ushqime;fasule, të konzervuara;arra me shije;arra të ëmbëlsuara;arra, të 

përgatitur;fruta të ngrira;fruta, të përgatitura;fruta të konzervuara në alkohol;fruta të 

kristalizuara;fruta të ziera;pastë e frutave të shtypura;pelte për ushqim;pelte të frutave;lëng 

limoni për qëllime kuzhine;lëng domatesh për gatim;lëng perimesh për gatim;perime, të 

konzervuara;perime, të ziera;perime të thara përmes ngrirjes;perime, të thara;mus 

perimesh;kokos, i tharë;lajthi, të përgatitura;qepë, të konzervuara;ullinjë, të 

përgatitur;sallata frutash;sallata perimesh  

31  Agrume, të freskëta;hudhra, të freskëta;alga, të papërpunuara, për konsumim nga 

njerëzit apo kafshët;bajame [fruta];kikirikë, të freskët;karçof, të freskët;tërshërë;manaferra 

të dëllinjës;manaferra, të freskëta;panxhar, të freskët;grurë;fara të drithërave, të 

papërpunuara;këpurdha, të freskëta;gështënja, të freskëta;limon, të freskët;përgatitje të 

frutave të freskëtal tranguj, të freskët;lëvozhgë kokosi;kunguj, të freskët;spinaq, i 

freskët;kalli të misrit të ëmbël të papërpunuar [të qëruar apo pa-qëruar];kokrra të kakaos, të 

papërpunuara;fasule, të freskëta;lule, natyrale;arra [fruta];fruta, të freskëta;mikrobe të farës 

për qëllime botanike;fara liri të ngrëshme, të papërpunuara;kokrra [drithëra];barishte 

kopshti, të freskëta;insekte të ngrënshme, të gjalla;marule, të freskëta;perime, të 

freskëta;thjerrëza, të freskëta;misër;lajthi, të freskëta;arra kokosi;zhardhok lulesh;qepë, të 

freskëta;ullinjë, të freskët;portokalle, të freskëta;elb;hithra;speca [bimë];bimë;fidane;pras, i 

freskët;bizele, të freskëta;patate, të freskëta;kuiona, e papërpunuar;rrush, i freskët;raven, i 

freskët;susam i ngrënshëm, i papërpunuar;zhardhok këpurdhash, të freskët  

39  Transport me ngarkesa të mëdha;bartje të ngarkesave;bartje me karroca;brokerim 

(ndërmjetësim) në transportin e ngarkesa [(Am.) përcjellje];brokerim të 

transportit;shkarkim i ngarkesave;ruajtje të mallrave;dërgesa të pakove;paketime të 

mallrave;mbështjellje të mallrave;ruajtje;informata mbi magazinimin;informata mbi 

trafikun;informata mbi transportin;ofrime të udhëzimeve për vozitje për qëllime 

udhëtimi;dërgesa të mallrave;qiradhënie të garazhave;qiradhënie të frigoriferave për 

ngrirje;qiradhënie të kontejnerave për magazinim;qiradhënie të frigoriferave;dhënie me qira 
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të veturave;logjistikë të transportit;përcjellje të mallrave;transport  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1415 

(220) 07/11/2019 

(731) UAB „ME investicija“ 

Račių g. 1, LT-03154 Vilnius, LT 

(591) E kuqe, Hiri 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Transport; paketim dhe magazinim I mallrave; aranzhime udhtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1419 

(220) 08/11/2019 

(300) Z.499542  09/05/2019  PL 

(731) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Strzeszyńska 73A, 60-479 POZNAŃ, PL 

(591) E kuqe dhe e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

 

     

 

(511) 8  Gërshërë; Gërshërë letre; Pincë për hapjen e vrimave   

16  Artikuj shkrimi; Vegla shkrimi; Materiali shkollor dhe aksesorë; Artikuj shkrimi për 

zyre; Vizore drejtkedore; Kompas për vizatime; Ngjitës letre; Gomë fshërëse; Kapëse; 

Kapëse e letrave; Zarfa; Shkopinj korrektimi;Shkumës shkrimi; markerët e librave; Vizore; 

Etiketa ngjitëse; Shenja ngjitëse; Notes; Bllok shenimesh; Mbështjellësa dhe kopertina për 

dokumente; Lapsa; Stilolapsa me  maje sfere; Letër shkrimi te pershtatura për zarfë; Letër; 

Lapsa vizatimorë; Pastelat; Brushë për ngjyra; Ngjyra; kunja vizatimor; Kapese letrash; 

paisje kapëse të letrave për zyre; tela(municion) për veglat kapëse të letrave për zyre; Pena; 

Këllëf i penës dhe lapsave; Instrumentet e shkrimit; mbajtëse i penës dhe lapsave; Shirita 

ngjitës; Tavolina vizatimi dhe teknike; Dosje; Fshirësee e  tabelave të shkrimit; Foldera;  

Creasers(rrudhës)  letre; Mprehësit e lapsave; Liber e shenimeve; Lapsa shënjëzues; Lapsa 

felt ( me ngjyra te ndryshme); Plastelinë; Paste modeluese; Argjila modeluese  

18  Çanta shpine; Çanta për libra; Çantat shkollore  
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(210) KS/M/ 2019/1424 

(220) 08/11/2019 

(731) Osman Hoxha Rr. Brigada 123, p.nr. 

Suharekë, KS 

(591)  E zezë, e gjelbërt 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; Agjensi 

import-eksporti; Agjensi të informacioni tregtar; Asistencë për menaxhimin tregtar ose 

industrial; Informacion biznesi  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme; 

Agjentë doganorë; Agjentë sigurimesh; Informacion sigurimesh; Konsulencë sigurimesh; 

Regjistrim në siguracione; Shërbime të agjentëve të sigurimeve  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi; Agjentë për 

transportin me anije; Bartje; Dërgesa mallrash; Informacion mbi transportimin; Ngarkesa 

mallrash [transport i mallrave]; Ngarkim-shkarkim; Shërbim agjentësh për pagesa 

transporti [dërgesa]; Transport; Transport ajror; Transport detar; Transport hekurudhor; 

Transport me vagonë;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1425 

(220) 08/11/2019 

(731) Osman Hoxha Rr. Brigada 123, p.nr. 

Suharekë, KS 

(740)  Florin Lata  “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k rr. B, Hyrja C15/10, nr.3, 

Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  RONEX 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; Agjensi 

import-eksporti; Agjensi të informacioni tregtar; Asistencë për menaxhimin tregtar ose 

industrial; Informacion biznesi  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme; 

Agjentë doganorë; Agjentë sigurimesh; Informacion sigurimesh; Konsulencë sigurimesh; 

Regjistrim në siguracione; Shërbime të agjentëve të sigurimeve  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi; Agjentë për 

transportin me anije; Bartje; Dërgesa mallrash; Informacion mbi transportimin; Ngarkesa 

mallrash [transport i mallrave]; Ngarkim-shkarkim; Shërbim agjentësh për pagesa 

transporti [dërgesa]; Transport; Transport ajror; Transport detar; Transport hekurudhor; 

Transport me vagonë;   

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 86 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

35 

 

(210) KS/M/ 2019/1445 

(220) 13/11/2019 

(731) Bashkim Haziri Krajkovë – Drenas, 

KS 

(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/ 2019/1477 

(220) 21/11/2019 

(731) E Connect AL SH.P.K. 

Bregu i Diellit Hyzri Talla nr.12, 10000 

Prishtinë, KS 

(526) E Connect 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  E Connect 

 

 
     

 

(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 
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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  

41  Shërbime të trajnimit për biznese; shërbime inxhinierike të tingujve për ngjarje; trajnim 

i bazuar në kompjuter; ofrimi i kurseve për trajnim ; ofrimi i informacioneve, përfshirë 

onile, për edukim, trajnim, argëtim, aktivitetet sportive dhe kulturore; sigurimi i 

informacionit në lidhje me trajnimin; ofrimi i trajnimit; sigurimi i kurseve të trajnimit; 

publikime elektronike; publikime elektronike te prodhuara online, që nuk mund të 

shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i teksteve; ofrimi 

i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen; publikimi i materialit të 

shtypëshme; publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike në internet; shërbimet 

publiciatre; prodhimet audio dhe video; prodhimi i videove on-line, jo të shkarkueshme  

42  Shërbimet e inxhinierike ne fushen e hulumtimit, vlersimit, në fushat shkencore dhe 

teknologjike (përfshirë konsulencën teknologjike);Shërbime kompjuterike dhe teknologjike 

për sigurimin e të dhënave kompjuterike dhe informacionit personal;Programimi 

kompjuterike;redaktimi  dhe azhurnimi i shërbimeve për softuer kompjuterikë;shërbime 

konsulence në lidhje me programimet kompjuterike, hartimin e pajisjeve dhe 

softuerëve;analiza;dhënie me qira të kompjuterike, dhënie me qira të programeve 

kompjuterike;mirëmbajtje të programeve kompjuterike;shërbime të kërkimit 

kompjuterik;analiza e sistemit kompjuterik;dizajn të sistemit kompjuterik;krijim dhe 

mirëmbajtje të faqeve të internetit për të tjerët;mirëmbajtje të faqeve kompjuterit ( faqe të 

internetit);Instalim të programeve kompjuteike;konsulencë për softure kompjuterik;dhënie 

me qira të serverëve të web;shërbime të mbrojtjes prej viruseve kompjuterike;konsulencë 

në fushën e kursimit të energjisë;Sigurim të mjeteve të kërkimit për internet;monitorim të 

sistemeve kompjuteike përmes qasjes në distancë;konsulencaë për krijimin web 

faqeve;konsulencë për teknologjinë informative [IT];kërkime shkencore; ofrimi të 

informacionit mbi teknologjinë kompjuterike dhe programimin përmes web faqes;ofrimi i 

makinave hulumtuese për kërkime në internet; konulencë teknologjike; konsulencë për 

sigurinë kompjuterike; monitorim të sistemeve kompjuterike për të zbuluar defektet; krijim 

dhe dizajnim të indekseve të informacionit të internetit për të tjerë [shërbime të teknologjisë 

informatike]; Konsulencë për siguri në internet; Konsulencë për sigruimin e të dhënave; 

monitorim të sistemeve kompjuterike për zbulimine aksesit të paautorizuar ose shkeljes së 

të dhënave; zhvillim të platformave kompjuterike; hulumtime në fushën e teknologjisë së 

telekomunikacionit; të gjita aq sa janë të përfshira në këtë klasë  
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(210) KS/M/ 2019/1503 

(220) 26/11/2019 

(731) Burim Çitaku Bajçinë, p.n. 11000 

Podujevë, KS 

(591) Gold, E zezë  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Çajra dhe ushqime dietike  

30  Mjaltë, çaj dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1526 

(220) 29/11/2019 

(300) 10599/2019  12/08/2019  CH 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  PHESGO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim në onkologji  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1565 

(220) 06/12/2019 

(731) NSH I TRAVEL Rr.Bedri Berisha 

Mati 1 Kompleksi CONIN PR1 H3 K0 Nr.1 

Prishtine, KS 

(591) Kaltert dhe bardhe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Sigurimit;çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme. 
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Shënim Shpjegues, përfshin kryesisht 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. Shërbimet 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; shërbimet e 

administratorëve të pasurive të paluajtshme të ndërtesave d.m.th shërbimeve të dhënies me 

qira ose vlerësim ose financim; shërbime që merren me sigurime të tilla si shërbime të bëra 

nga agjentë ose ndërmjetës të angazhuar në sigurime, shërbime të bëra për të siguruar dhe 

shërbime të nënshkrimit të sigurimeve  

39  Transport ajror marrja me qira e avionëve marrja me qira e motorëve të avionëve 

transporti i ambulances transporti i automjeteve të blinduara/transporti i automjeteve të 

blinduara transporti me shitje qira me varka transporti me anije ruajtja e anijes prenotim 

vendesh për udhëtime transporti me autobus marrja me qira e makinave  transportin e 

makinave parkimi i makinave shërbime për ndarjen e makinave Carting rimbushja e parave 

të gatshme të makinave tregues shërbimet e shoferëve mbledhja e mallrave të riciklueshëm 

[transporti] shërbime korrierësh [mesazhe ose mall] rregullimi i lundrimeve dorëzimi i 

mallrave dorëzimi i gazetave / dorëzimi i gazetave përfshin kryesisht shërbime për 

transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në tjetrin (me hekurudhë, rrugë, 

ujë, ajër ose tubacion) dhe shërbime që lidhen domosdoshmërisht me transportin e tillë, si 

dhe shërbime që lidhen me ruajtjen e mallrave në një depo apo ndërtesë tjetër për ruajtjen 

ose ruajtjen e tyre. Transportit;paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marrëveshja e udhëtimit. 

Shërbime të bëra nga kompani që shfrytëzojnë stacione, ura, tragete hekurudhore, etj., të 

përdorura nga transportuesi; shërbime të lidhura me marrjen në punë të automjeteve të 

transportit; shërbime të lidhura me tërheqje detare, shkarkime, funksionimi i porteve dhe 

portave dhe shpëtimi i anijeve të shkatërruara dhe ngarkesave të tyre; shërbime të lidhura 

me paketimin dhe parcellimin e mallrave përpara dërgimit; shërbime që konsistojnë në 

informacione rreth udhëtimeve ose transportit të mallrave nga ndërmjetësit dhe agjencitë 

turistike, informacione që lidhen me tarifat, oraret dhe metodat e transportit;shërbime që 

kanë të bëjnë me inspektimin e automjeteve ose mallrave para transportit. Shërbime që 

kanë të bëjnë me ndërmarrjet e transportit reklamues siç janë shpërndarja e prospektit ose 

reklamimi në radio. Shërbime në lidhje me lëshimin e çeqeve të udhëtarëve ose letrave të 

kredisë nga ndërmjetësit ose agjentët e udhëtimit; shërbime në lidhje me sigurimet 

(komerciale, zjarr ose jetë) gjatë transportit të personave ose mallrave; shërbimet e bëra nga 

mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve, as mirëmbajtja ose riparimi i objekteve që lidhen 

me transportin e personave ose mallrave; shërbime në lidhje me rezervimin e dhomave në 

një hotel nga agjentët e udhëtimit ose ndërmjetësit rezervimi i udhëtimit shoqërimi i 

udhëtarëve  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm. Përfshin 

kryesisht shërbime të ofruara nga persona ose ndërmarrje, qëllimi i të cilave është të 

përgatisë ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të ofruara për të marrë shtrat dhe bord 

në hotele, konvikte ose institucione të tjera që ofrojnë akomodim të përkohshëm. 
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Shërbime rezervimi për akomodimin e udhëtarëve, veçanërisht përmes agjencive të 

udhëtimit ose ndërmjetësit;konvikt për kafshët.Shërbime me qira për pasuri të paluajtshme 

si shtëpi, banesa, etj., për përdorim të përhershëm;rregullimi i udhëtimit nga agjensitë 

turistike; shërbime për ruajtjen e ushqimit dhe pijeve; shërbimet e diskotekës shkollat e 

konviktit; shtëpi pushimi dhe përcjellëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1610 

(220) 11/12/2019 

(731) Arbnor Alidema Bulevardi i 

dëshmoreve  Nr. 72/B-7, 10000 Prishtinë, 

KS 

 
 

(540)  REXALL PHARM 

 

 
     

 

(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 

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/ 2019/1613 

(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 gjelbër, ngjyrë kafe, e 

bardhë, e kuqe 

(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/ 2019/1614 

(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 gjelbër, ngjyrë kafe, e 

bardhë, e kaltër, rozë 

(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)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1615 

(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, ngjyrë kafe, e bardhë, ngjyrë 

krem 

(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, 

nafore, nafore (napolitanka) të mbushura me çokollatë dhe krem; nafore të mbështjellura 

me çokollatë; nafore të mbushura me krem kafe; vaflla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1616 

(220) 11/12/2019 

(731) Акционерско друштво фабрика за 

чоколади, вафли и Ул. 808 Бр. 8. Гази 

Баба, Скопје, Р.С., MK 

(591) Ngjyrë kafe, e bardhë, ngjyrë krem, e 

zezë, e kuqe 

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

(540)   
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

     

 

(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, 

nafore, nafore (napolitanka) të mbushura me çokollatë dhe krem; nafore të mbështjellura 

me çokollatë; nafore të mbushura me krem kafe; vaflla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1617 

(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 verdhë, ngjyrë kafe, e 

bardhë, e gjelbër, roze, ngjyrë ari 

(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, 

llokum, llokum me ara; llokume nga xhelatina (ëmbëlsira); llokum të lyera me çokollatë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1618 

(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 verdhë, ngjyrë kafe, e 

bardhë, e gjelbër, roze, ngjyrë ari  

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

llokum, llokum me ara; llokume nga xhelatina (ëmbëlsira); llokum të lyera me çokollatë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1619 

(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 verdhë, ngjyrë kafe, e 

bardhë, e gjelbër, roze, ngjyrë portokalli, 

ngjyrë ari  

(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, 

llokum, llokum me ara; llokume nga xhelatina (ëmbëlsira); llokum të lyera me çokollatë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1620 

(220) 11/12/2019 

(731) Акционерско друштво фабрика за 

чоколади, вафли и Ул. 808 Бр. 8. Гази 

Баба, Скопје, Р.С., MK 

(591) E bardhë, e kaltër 

(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)  
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(210) KS/M/ 2019/1641 

(220) 16/12/2019 

(300) Z20190869A  05/07/2019  HR 

(731) Stanić Beverages d.o.o.  

Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb, HR 

(591) E gjelbër, e gjelber e lehtë, e gjelbër e 

errët, e verdhë, portokalli, kafe, e kuqe, rozë 

e errët, vjollcë, e zezë, e bardhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Çaj i ftohet me shije fruta mali  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1642 

(220) 16/12/2019 

(300) Z20190868A  05/07/2019  HR 

(731) Stanić Beverages d.o.o.  

Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb, HR 

(591) E gjelbër, e gjelber e lehtë, e gjelbër e 

errët, e verdhë, portokalli, e kuqe, e bardhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Çaj i ftohet me shije pjeshke  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1643 

(220) 16/12/2019 

(300) Z20190870A  05/07/2019  HR 

(731) Stanić Beverages d.o.o.  

Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb, HR 

(591) E gjelbër, e gjelber e lehtë, e gjelbër e 

(540)  
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errët, e verdhë, portokalli, e bardhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

     

 

(511) 30  Çaj i ftohet  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1645 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591) E bardhë, e gjelbër e errët, e gjelbër e 

çelët, portokalli, e kuqe, e verdhë, hiri, 

vjollcë, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 16  Letër, materiale të shtypura, veçanërisht libra, albume, etiketa, revista  

28  Lojëra dhe lodra  

30  Bombone, karamele (sheqerka), karamele të gomuar, bombone të forta, çokollatë, 

çamçakëz, çamçakëz pa sheqer, pilula (ëmbëlsira), kakao, biskota dhe biskota çaji, torte, 

ëmbëlsira, akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1646 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591) E bardhë, gjelbër e errët, gjelbër e 

çelët, portokalli, e kuqe, e verdhë, hiri, 

vjollcë, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 16  Letër, materiale të shtypura, veçanërisht libra, albume, etiketa, revista  

28  Lojëra dhe lodra  

30  Bombone, karamele (sheqerka), karamele të gomuar, bombone të forta, çokollatë, 

çamçakëz, çamçakëz pa sheqer, pilula (ëmbëlsira), kakao, biskota dhe biskota çaji, torte, 

ëmbëlsira, akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1647 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591) E bardhë, e gjelbër, portokalli, e    

 kuqe, e verdhë, hiri, vjollcë, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16   Letër, materiale të shtypura, veçanërisht libra, albume, etiketa, revista 

28  Lojëra dhe lodra  

30  Bombone, karamele (sheqerka), karamele të gomuar, bombone të forta, çokollatë, 

çamçakëz, çamçakëz pa sheqer, pilula (ëmbëlsira), kakao, biskota dhe biskota çaji, torte, 

ëmbëlsira, akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1648 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591)  E bardhë, portokalli, e kuqe, 

 e verdhë, e zezë, kafe 

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

(540)   
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R" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

     

 

(511) 30  Çokollatë, kakao, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1649 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591) E bardhë, gjelbër e errët, gjelbër e 

çelët, ari, kafe e errët, kafe e çelët,  

e zezë, bezhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çokollatë, kakao, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1650 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TORTICA 

 

 
     

 

(511) 30  Kakao, çokollatë, bombone, biskota, vafle, desert të përfshira në këtë klasë përveç 

pastatave të ëmbëlsirave, akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1651 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

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

(540)  FONTANA 
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Prishtinë 
 

(511) 30  Çokollata, desert çokollate, desert me mbushje çokollate, desert i mbuluar me 

çokollatë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1652 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GRIOTTE 

 

 
     

 

(511) 30  Desert çokollate  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1653 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 28  Makinat e lojrave automatike me parapagim,lojra, lojrat tabelare, lojëra 

elektronike, lodra, letra loje  

30  Çokollata, mouses çokollate, pije çokollate, kakao, pije kakao, kafe, zëvendësues të 

kafesë, bombone, karamele, çamçakëzi, biskotat, biskotat e thata, kreker, vafle, torte, pasta, 

produkte ëmbëlsirash, produkte sheqeri, kek me xhenxhefil, akullore  

41  Lojëra (shërbime të lojërave) të ofruara on-line, ngjarje (shfaqje e ngjarjeve), argëtim, 

rekreacion, gara sportive, parqe dëfrimi  
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(210) KS/M/ 2019/1654 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591) kafe e errët, ari, e verdhë, portokalli, e 

zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çokollata  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1655 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591)  E kaltër e erret, e kaltër e çelët,  

e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Desert çokollate të gjitha llojet   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1656 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ANIMAL KINGDOM 

 

 
     

 

(511) 25  Veshja, mbathje, kapele  

28  Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk jan përfshirë në klasa të tjera; 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve  

30  Kakao, çokollatë, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, deserte të 

përfshira në këtë klasë, akullore 
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(210) KS/M/ 2019/1657 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591)  E bardhë, e gjelër e çelët,portokalli, e 

kuqe, e verdhë, vjollcë, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshja, mbathje, kapele  

28  Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk jan përfshirë në klasa të tjera; 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve  

30  Kakao, çokollatë, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, deserte të 

përfshira në këtë klasë, akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1658 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591) E bardhë, portokalli, e kuqe,  

 e  verdhë, e kaltër, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshja, mbathje, kapele  

28  Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk jan përfshirë në klasa të tjera; 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve  

30  Kakao, çokollatë, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, deserte të 

përfshira në këtë klasë, akullore  
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(210) KS/M/ 2019/1659 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

hiri, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshja, mbathje, kapele  

28  Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk jan përfshirë në klasa të tjera; 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve  

30  Kakao, çokollatë, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, deserte të 

përfshira në këtë klasë, akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1660 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591) E bardhë, e kaltër e errët, portokalli, e 

verdhë, hiri, e kaltër, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshja, mbathje, kapele  

28  Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk jan përfshirë në klasa të tjera; 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve  

30  Kakao, çokollatë, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, deserte të 

përfshira në këtë klasë, akullore  
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(210) KS/M/ 2019/1661 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

e errët, e kaltër e çelët, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25   Veshja, mbathje, kapele  

28   Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk jan përfshirë në klasa të tjera; 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve  

30  Kakao, çokollatë, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, deserte të 

përfshira në këtë klasë, akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1662 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  FRONDI 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, kakao,çokollatë, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, 

deserte të përfshira në këtë klasë, akullore  

32   Pije joalkoolike, lëngje, kokteje joalkoolike, frape (të përfshira në këtë klasë)  

33  Pije alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1663 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Çokollatë, desert çokollate, bombone, biskota, biskota çaji dhe vafle i të gjitha 

llojeve   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1664 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Bombone  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1665 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591) Ari, okër, kafe e errët, kafe e çelët 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota çaji, biskota, vafle, torte, çokollatë, kakao, produkte drithërash, bukë, 

ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1666 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591) E bardhë, e gjelbër, vjollcë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 16  Letër, karton; materiale të shtypura, veçanërisht libra, albume, etiketa, revista  

28  Lojëra dhe lodra  

30  Bombone, karamele (sheqerka), karamele të gomuar, bombone të forta, çokollatë, 

çamçakëz, çamçakëz pa sheqer, pilula (ëmbëlsira), kakao, biskota dhe biskota çaji, torte, 

ëmbëlsira, akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1667 

(220) 16/12/2019 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591) E bardhë, e gjelbër, vjollcë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton; materiale të shtypura, veçanërisht libra, albume, etiketa, revista  

28  Lojëra dhe lodra  

30  Bombone, karamele (sheqerka), karamele të gomuar, bombone të forta, çokollatë, 

çamçakëz, çamçakëz pa sheqer, pilula (ëmbëlsira), kakao, biskota dhe biskota çaji, torte, 

ëmbëlsira, akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1669 

(220) 16/12/2019 

(300) 30 2019 112 921.0/29  02/10/2019  

DD 

(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)  Fruit Island 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht, produkte qumështi, domethëne qumësht për pije, qumësht i fermentuar, 

dhallë; jogurt, jogurt frutash, pije nga jogurti, jogurt me shtesa çokollate ose kakao; pije të 
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përziera me qumësht pa alkool, kefir, ajkë, kumësht nga djathi, kumësht frutash dhe 

perimesh të bëra nga djathi; deserte, të bëra kryesisht me qumësht të cilët përmbajnë 

aromatizues me xhelatinë dhe / ose niseshte si agjent lidhës; gjalpë; djath dhe produkte 

djathi, qumësht dhe kumësht në formë pluhuri për ushqim tek njerëzit, të dyja me ose pa 

aditiv (shtesa); lyerës (të cilët përmbajnë yndyrë); koktej qumështi (milkshake); kumësht  

30  Puding, akull për ngënje, pluhur për akullore; produkte dhe pjekurina furre të  

qëndrueshme, në veçanti ëmbëlsira dhe uafëll (kuleq) të gatshme; pije me bazë kakao; 

sutlijash (qumësht me oriz)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1670 

(220) 16/12/2019 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  FLAVOR TOUCH 

 

 
     

 

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

për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  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; 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/ 2019/1671 

(220) 16/12/2019 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TOUCH 

 

 
     

 

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

për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares 
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ose duhanit 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/ 2019/1672 

(220) 16/12/2019 

(300) 34284  16/09/2019  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ILUMA 

 

 
     

 

(511) 9  Bateritë për cigare elektronike; bateritë për pajisjet elektronike që përdoren për 

ngrohjen e duhanit; karikues për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues makine 

për cigare elektronike; karikues makine për pajisjet që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

karikues baterie për cigare elektronike  

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; 

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/ 2019/1673 

(220) 16/12/2019 

(300) 34285  16/09/2019  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(511) 9  Bateritë për cigare elektronike; bateritë për pajisjet elektronike që përdoren për 

ngrohjen e duhanit; karikues për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues makine 

për cigare elektronike; karikues makine për pajisjet që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

karikues baterie për cigare elektronike  

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; 

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/ 2019/1674 

(220) 16/12/2019 

(300) 34551  20/11/2019  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TEREA 

 

 
     

 

(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, 
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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; 

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/ 2019/1675 

(220) 17/12/2019 

(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)  PARTIX 

 

 
     

 

(511) 1  Kemikale që përdoren në bujqësi, vreshtari, pylltari, përveç fungicideve, 

herbicideve, insekticideve dhe parasiticideve;substanca për ruajtjen e farërave;preparate për 

rregullimin e rritjes së bimëve;gjene të farërave për prodhime bujqësore;fertilizues  

5  Preparate për shkatërrimimin e paraziteve, fungicideve, herbicideve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1676 

(220) 17/12/2019 

(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)  REALITY COMPOSER 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik i shkarkueshëm që përdoret në zhvillimin e aplikacioneve të 

tjera softuerike;aplikacione të shkarkueshme për zhvillimin e softuerit;softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm që ofron një librari të objekteve virtuale për përdorim në zhvillimin e 

aplikacioneve të tjera softuerike;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim në 

prodhimin e animaconit, audios, dhe efekteve tre-dimenzionale për përdorim në 

applikacionet e tjera softuerike;Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për audio dixhital dhe 

video produkcion, procesim, dhe redaktim apo montim  
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(210) KS/M/ 2019/1677 

(220) 17/12/2019 

(731) FATMIRE HAKLAJ Luan Haradinaj 

pn Deçan, KS 

(740)  Fatjan Haklaj Luan Haradinaj pn 

Deçan 

 
 

(540)  F.Haklaj 

 

 
     

 

(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 komerciale dhe informatave të konsumatorëve; ndihmesë biznesi; kontabilitet, 

mbajtje e librave të shitjes dhe auditim; procesim të të dhënave administrative; shërbime të 

analizave, hulumtimit dhe informatave biznesore; shërbime të programeve të besnikërisë, 

stimulimit dhe bonusit; ofrime të hapësirës, kohës dhe mediave të reklamave; shërbime të 

rekrutimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore; shërbime klerikale; dënie me qira të 

makinave të zyrës; shërbime të konsulencës së biznesit; hulumtim të tregut; grumbullim 

dhe sistematizim të të dhënave të biznesit; shitje online i paisjeve elektronike per kompjuter  

39  Transport, paketim dhe magazimi i mallrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1678 

(220) 17/12/2019 

(731) VIVO MOBILE OMMUNICATION 

CO., LTD. 283#, BBK Road, Wusha, 

Chang'An, Dongguan, Guangdong, CN 

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

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

(540)  iQOO 

 

 
     

 

(511) 9   Aparatet e përpunimit të të dhënave; Programe kompjuterike, të regjistruara; 

Programe kompjuterike, te shkarkueshme; Asistentët dixhitalë personalë [PDA]; Platformë 

programesh kompjuterike, e regjistruar ose e shkarkueshme;  Grafikë të shkarkueshme për 

telefonat mobil; Aparatet telekomunikuese në formën e stolive; Softuer i aplikueshëm i 

shkarkueshëm për telefonat mobil; Kompjutera tablet; Terminalet interaktive të ekranit me 

prekje; Robot humanoid me inteligjencë artificiale; Syzet e mençura (përpunimi i të 

dhënave); Syzet e realitetit të shtuar; Syzet e Realitetit Virtual; Orat e mençura (përpunimi i 

të dhënave); Programe per lojera te realitetit virtual; Lexuesit e kartave USB; Stilolapsa të 

ekranit me prekje; Kompjuterë qe mund te mbahen ne trup; Softuer për njohjen e 

gjesteve; Skaner i gjurmëve të gishtave; Pajisjet e njohjes së fytyrës; Instrumentet e 

navigimit; Pajisjet e sistemit të pozicionimit global (GPS); Telefonat e mençur; Telefona 

mobil; Rripat e telefonit celular; Ndjekës të aktiviteteve të veshshme; Kellefet e 

telefonit celular; Mbulese e telefonave celularë; Gjama mbrojtës të përshtatur për ekranet 

e telefonit celular; Telefone te menqur qe mund te mbahen ne trup; Pajisje pa duar për 

telefonin celular; Mbeshtetese e përshtatur për telefonat mobil; Dollapë për altoparlantë; 

Altoparlant pa tel; Altoparlantë inteligjentë; Altoparlantë AI; Kufje; Kufje pa tel; Kufje 

për realitetin virtual; Kufje të adaptuara për telefonat mobil; Kufje pa tel për telefona të 
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mençur; TV set-top box; Shkopinj selfie [monopodë të mbajtur me dorë]; Shkopinj 

selfie për telefonat mobil;  Lente selfie; Byzylyk i lidhur (aparate matëse); Kabllo 

USB; Kabllot USB për celularë; Prizë konvertimi;  Përshtatës të rrymës; Ekrane për 

telefona celularë; Monitore të shfaqjes së videove qe mund te mbahen ne trup ; Bateri, 

elektrike; Karikuesit e baterive; Bateri mobile (te karikueshme); Karikues pa tel; 

Mbeshtetese e përshtatur për telefonat në veturë; Disqe flash USB; Emoji te 

shkarkueshem per telefona mobile; Programe lojerash kompjuterike, te shkarkueshme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1679 

(220) 18/12/2019 

(731) TELEFUNKEN Licenses GmbH 

Bockenheimer Landstrasse 101 

60325 Frankfurt, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TELEFUNKEN  

 

 
     

 

(511) 8  Vegla dore, të drejtuara me dorë, pajisje dhe instrumente dhe pjesë të tyre; mjete 

kopshtesh [të mbajtura me dorë]; mjete dore për kopshte; mjete dore për marangozët; paisje 

për ngrënje; instrumente për përgatitjen e ushqimit si thika kuzhine, mjete dhe instrumente 

për prerje dhe bluarje, dhe pjesë të tyre; makina prerëse; vegla për punimin e tokës [mjete 

dore]; çekiç [mjete dore]; daltë; lima [mjetet]; mjetet e gdhendjes dhe stampimit [mjet 

dore]; thika; sharra [mjete dore]; makinë shpuese; gërshërë për bari [mjete dore]; prerësit e 

barit; lima [mjetet]; kacavida; instrumente higjienike dhe kozmetike të mbajtura me dorë 

për njerëzit dhe kafshët; instrumente dore elektrike dhe jo elektrike për kujdesin personal  

të trupit të njeriut; qërojse; brisqe; pajisje për mjete për depilim; brisk rroje elektrik; brisk 

roje për femra; brisqe; mjete për qethjen e mjekrrës; prerës për mjekërr; brisk për flok; 

gërshërë për flok; mjete flokësh; aparate për stilimin e flokëve; aparate gërshetash të 

flokëve; mbështjellse e flokëve; drejtues flokësh; mjete dhe pajisje për manikyr dhe 

pedikyr, lustrues të thonjve; hekur [mjete dore jo elektrike]; hekur, hekur me avull  

10  Instrumente  dhe aparate medicinale dhe/ose aparate për dhëmbë dhe pjesë për to; paisje 

dhe aparate terapeutike; aparate për masazhë dhe pjesë për to, aparate për masazhimin e 

shputave të këmbës; rul për masazhë, sfera për masazhë, brusha për masazh, masazherët me 

rrota dhe/ose jastek për masazhë; aparate për gjurmim, paisje dhe vegla për kujdesin e 

bebeve; mates i pulsit;  matësi i presionit të gjakut; matësit/monitor të glykozës në gjak; 

termometri; aparate për testimin e gjakut; matësit e kolesterolit; aparate dëgjimi dhe pjesë 

për aparatet e dëgjimit; bateri, mikrofon, transmetues, telekomanda nga largësirë, futrolla, 

kuti, çanta dhe mbushës për aparate dëgjimi; paisje për pastrimin dhe tharjen e aparateve të 

dëgjimit; matësit e shpejtësisë së pulsit; matësit e të rrahurave të zemrës; paisje për 

përcjelljen e funkcioneve jetike dhe/ose frymëmarrjes;jastek për ngrohje ose ftohje, jastek, 

dyshek dhe batanije për qëllime terapeutike; aparate medicinale dhe terapeutike në bazë të 

ajrit të ngroht, dritës, ngrohtësisë, avullit dhe lazërit; inhalator; nebulizator për qëllime 

terapeutike; karikues për qëllime në medicine;llampë për çëllime në medicine; poç infra të 

kuqe për ngrohje për qëllime medicinale ose terapeutike; aparate medicinale për tretman me 

drita; shirita medicinal për nyje; lazër për qëllime medicinale; lazër, llampa, gjenerator I 
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ngrohjes, avullit dhe paisje të tjera medicinale për trajtimin e lëkurës dhe fytyrë; 

defibrillator dhe pjesë për defibrilator; bateri, futrolë  dhe kapak për defibrilator  

21  Vegla shtëpiake ose enë; enë; qelq; qeramika shtëpiake; enë; fërtere të thella me dorezë; 

enë për çaj jo elektrik; frigorifer për vena; aparat i vogël kuzhine për prerje me dorë, 

mprehje, grirje, përzierje, bluarje, hekurosje, filtrim, truzim, përzierje (blindim), zierje, 

truzim dhe grirje;   paisje kozmetike dhe toaleti; krehër dhe shpuza; brusha; brusha për 

dhëmb; sprej për përhapjen e aromës; përhapës i aromave; temjanicë 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1680 

(220) 18/12/2019 

(300) 11663/2019  05/09/2019  CH 

(731) Bata Brands SA Avenue d’Ouchy 61 

1006 Lausanne, CH 

(591) E zezë, E bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Mbathje; veshje  
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(511) 25  Veshje, veshmbathje, mbulesa për kokë;pantollona;pantollona të 

shkurtër;këmisha sportive me krahë të shkurëtr;këmisha 

sportive;këmisha;pullover;xhaketa;xhaketë e trashë (anoraks);çorape;shirit për kokë 

[veshje];set sportiv;artikuj veshje për për shëtitje, për shëtitje në male, alpinizëm, gjueti, 

peshkim, kalërim, sporte dimërore dhe ski;veshje dhe veshmbathje për sport;këpucë 

futbolli;thumba për këpucët e futbollit;këpucë për vrapim;këpucë për ecje;këpucë për 

ngjitje;këpucë tenisi;këpucë çiklizmi;këpucë të përshtatshme për sportet ekipore të 

brendshme dhe jashtme, si dhe për ushtrime;çorape;çorape sporti;të brendshme;të 
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brendshme sportive;të brendshme termale;çizme skijimi;çizme dëbore;çizme pas-

skijimit;çizme me çaka (gaiters);xhaketë për skijim dhe dëborë;pantollona për skijim dhe 

dëborë;doreza skijimi;doreza izotermale;kapuça;rroba banjo;kapelë për larje;kapelë për 

notim;veshje e papërshkrueshme nga uji;trikotuar;doreza [veshje];shami;rrypa 

[veshje];pelerinë;kurdel për veshje;kapel tushi;maska gjumi;shalla;pelerinë frizerash;veshje 

e papërshkueshme nga shiu, por që ajroset për kalimin dhe eleminimin e djersës;pantofla 

për sporte ujore;kostume të lagura për sporte ujore sipërfaqësore;kostume lundrimi me 

mbrojtje nga dielli;mbathje mbrojtëse për sportet ujore;çanta të dizajnuara veçanërisht për 

çizmet e skive dhe dëborës  

28  Lojëra;lodra;artikuj gjimnastike dhe sporti të përfshira në këtë klasë;canta të 

përshtatshme për transportimin e artikujve sportivë;pajisje për peshkim dhe gjueti të 

përfshira në këtë klasë;tenis, pingpong, sport me rrjet (badminton) dhe tenis me topë të butë 

(squash bats) dhe reketë;tavolinë pingpongu;mbulesë mbrojtëse për tavolinën e 

pingpongut;mbulesë dhe cantë për reketa;tela për reketë;mbajtëse për reketë;rrjeta tenisi, 

pingpongu, badminton dhe vollejboll;dërrasë për rrëshqitje (snowboard);lidhëse për 

snoëboard;skija;lidhëse për skija;frena për skija;lustrues (mveshjen e skive);shkopinj për 

ski;canta kryesisht të dizajnuara për skij dhe dërrasat për rrëshqitje (snowboard);dërrasë për 

rrëshqitje (skateboard) dhe aksesorie të përfshira në këtë klasë;topa të butë dhe balona;topa 

futbolli, basketbolli, handbolli, volejbolli, volejbolli në plazh dhe ragbi;pompa posacërisht 

të dizajnuara për topat e butë për lojë;topa tenisi dhe pingpongu;top me rrjet 

(shuttlecocks);trakë ecje për ushtrimet fizike;pajisje për gjimnastikë;tega;topa, unaza 

elastike dhe trakat për ushtirmin e trupit;trakë ecje me funksionim për përshtatjen e 

platrofrmës së shpejtësisë dhe pjerrtësisë;makinat e kanotazhit;biçikleta stërvitëse të 

palëvizshme;biçikleta eliptike;zgjeruesit e gjoksit (ushtruesit);pajisje për ushtrime 

fizike;pajisje për trajnim të ekuilibrit;pajisje palestër;skuter (lodra);slitë (artikuj 

sportivë);vela;dërrasë surfimi me velë të sipërme;dërrasë surfimi që ngrihet lartë 

(wakeboard);skij uji;dërrasë që lundrohet me lëpata dore;patina;patina akulli;tehu i ruajtjes 

së patinave;hokej, unihockej (futboll në dysheme) dhe shkopinjë për hokej në fushë;top 

hokej;klubet e golfit;çanta për klube golfi, me ose pa rrota;çanta golfi karroca;doreza 

golfi;mjete për riparimin e divove (pajisje golfi);shkopinj për not dhe zhytje;rripa, pajisje 

bojanci, jelekë dhe rripa për not;dyshek për not;pajisje noti për përdorim rekreativ, pajisje 

noti për gjimnastikë (palestër në ujë), mjete ndihmëse noti për krah për përdorim 

rekreativ;mbrojtëse të kyçave, bërrylave, mbrojtëse të shpatullave, mbrojtëse të nyjeve të 

këmbëve, mbrojtëse të kërcit dhe  mbrojtëse gjuri (artikuj sportivë);mbrojtëse bërryli dhe 

gjurit për sporte (artikuj sportivë);veshje mbrojtëse (pjesë të kostumeve sportive);rripat e 

ngritjes së peshës  
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(511) 1  Preparate kimike për prodhimin e bojrave; kimikate të lagështuara, përveç bojrave, 

për masoneri; ruajtës të betonit, përveç bojrave dhe vajrave; ruajtës të çimentos, përveç 

bojrave dhe vajrave; ruajtes masoneri, përveç bojrave dhe vajrave; ruajtës të tullave, përveç 

bojrave dhe vajrave; ngjitës për dysheme, tavane dhe pllaka muri; ngjites me kontakt; 

ngjitës kontakti për përdorim me dru; ngjitës për pllaka muri; ngjitëse kontakti për 

përdorim me laminate; ngjitës për qëllime industriale; ngjitës për aplikimin e tapetave në 

mur; ngjitës për industrinë e ndërtimit; ngjitës për pllaka dyshemeje; ngjitës për përdorim 

në prodhimin e tapetave të murit; silikon; ngjitëse hidroizoluese; substanca për lidhjen në 

proceset e prodhimit; acide; tretës për bojra; rrëshira epoksi, të papërpunuara; përbërës për 

fiksimin kimik; shufra karboni; aglutinantë për beton; kompozime të pakëndshme të ujit 

[kimikate]; agjentë lidhës për përzierje me llaç; kimikate lidhese për beton; kemikate 

përveç pigmenteve, për prodhimin e smaltave; kimikate për çngjyrosjen e smaltit; 

opacifiers për smalt; kimikate per çngjyrosjen smaltit dhe qelqit; kimikate hidroizoluese të 

çimentos, përveç bojrave; kompozime kimike për hidroizolim; kemikate rezistente ndaj 

zjarrit; kemikate industriale; kimikate për ajrim të betonit; kemikate per prodhimin e 

ngjyrave; veshje mbrojtëse sipërfaqësore rezistente ndaj ujit [kimikate, te tjera nga bojerat]; 

preparate kkimike per prodhimin e bojrave; përgatitjet për izolimin e zjarrit; rreshira 

sintetike, te paperpunuara; rreshira polimeri, te paperpunuara; mbushes per industrine e 

ndertimit  

2  Bojera; bojëra rezistent ndaj ujit; bojera siloxane te papërshkueshme nga uji; ngjyra anti-

korrozive; bojëra për larje gëlqereje; ngjyra të lagështa për pastrim;bojëra vaji; bojra 

baktericidike; ngjyra të papërshkueshme nga zjarri; bojëra të papërshkueshëm nga uji; 

ngjyra nga rrëshira sintetike; bojëra për arte dhe vepra artizanale; bojëra të jashtme; bojëra 

të brendshme; ngjyra të gatshme për përdorim; ngjyra rezistent ndaj zjarrit; bojëra për 

dyshemetë prej betoni; ngjyra me bazë uji; ngjyra me baze uji qe mund te lahen; ngjyra te 

ajrisshme të bazuara në ujë; ngjyra silikate me bazë uji; ngjyra me bazë uji për mur te thate; 

ngjyre muri; paresore; mbrojtës siloxani per punime te brendshme[bojrat]; akrilik-siloxane 

per punime te brendshme [bojrat]; gelqere me ngjyra dekorative per punime te brendshme [ 

ngjyrat]; tretës për mbulimin e njollave per punime te brendshme [ngjyra]; elastomer per 

punime te brendshme [bojerat]; shtrese [ngjyra]; shtrese hidrosilikone [njyrat]; shtrese 

siloxane akrilike [ngjyra]; shtrese akrilike [ngjyra]; shtrese silikate [ngjyra]; shtrese 

elastomerike [ngjyra]; përgatitjet eshtreses me vetitë e mpiksjes së ujit [ngjyra]; shtresa jo 

ngjitëse në natyrën e bojës; shtresa të papërshkueshëm nga uji [ngjyra]; perberje shtresash 

në natyrën e bojrave për aplikime industriale; ngjitës ngjyrash; agjentë lidhës për bojërat; 

substanca lidhese për ngjyra; përgatitjet lidhese për bojërat; ngjyrues për përdorim në 

prodhimin e bojrave; trashës për bojëra; hollues për bojërat; mineral spirits për t’u përdorur 

si hollues për bojërat; bojra; bojera te ajrisshme; bojra për mbrojtjen e dyshemesë; shtrese 

anti-grafite 

[ngjyra]; ngjyra kunder ndyrjes; sumac për llaqe; terpentinë [tretes për bojërat]; smalt 

[llaqe]; smalt me bazë uji [llaqe]; smalt për pikturë; smalt alkid [llakë]; smalte mikalë oksid  

hekuri kundër korrozionit [llaqet]; smalt akrilik të tretshëm në ujë [llaqe]; xham [ngjyra, 

llaqe]; vajra për ruajtjen e drurit; konservues të drurit; njollat e drurit; përgatitjet e trajtimit 

për ruajtjen e drurit; frenuesit e korrozionit në natyrën e shtresave; shtresa druri 

[ngjyra];shtresa mbrojtëse për metale [ngjyra]; përgatitje mbrojtëse për metale; preparate 

antikorozive; mbushes muri për përdorim në ndërtim; mbushes të mprehtë për përdorim në 

ndërtim; përgatitjet për nivelim në natyrën e bojrave; zbardhja; larja e gelqeres; mbathje të 
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pigmentuara; mbathje impregnuese; mbushje të mbivendosurve me efekt të shkëlqyeshëm 

suvaje, për të jashtëm dhe të brendshëm; fiksues [llaqe]; fiksues për ngjyruesit; llaqe 

impregnuese për dru; pasta organike për ngjyrosje; pasta ngjyrosje bazuar në tretës; shtresa 

të pakta; ngjyra për pikturë; rrëshirat e gomes; pigmente  

17  Bojëra izoluese; ngjyra izoluese elektrike; bojëra-lumineshente [izolues]; bojëra për 

izolim; bojëra me një fuqi të lartë mbuluese [izolim]; bojëra izoluese për mure; bojëra 

izoluese për çatitë; bojëra izoluese për fasada; llak izolues; insulator; materiale izoluese; 

materiale izoluese për ndërtim; materiale izoluese për ndërtim; materiale izoluese të fibrave 

të qelqit për përdorim në ndërtim; materiale izoluese të tekstilit me fije qelqi për ndërtesa; 

materiale të izoluara të shkumës për përdorim në ndërtim dhe konstruksion; materiale 

izoluese të shkumës për përdorim në ndërtim dhe ndërtim; materiale izoluese të bëra nga 

shkumë polietileni; materiale izoluese të bëra me shkumë poliuretani; materiale izoluese 

ndërtimi; izolues të materialeve zjarrduruese; veshje izoluese; materiale izoluese akustike; 

materiale izoluese termike; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; ngjitëse 

izoluese; bordet izoluese; substanca për izolimin e ndërtesave nga lagështia; çarçafë 

shkumë për përdorim si izolim ndërtimi; përbërës ngjitës ; përbërës të përbashkët të thate; 

nyje izolimi; nyje zgjerimi; nyje hidro-ekspansive; ngjites të përbashkët; mbyllës të 

bashkimit të tubit; komponime ngjitese për nyje; shkumë për nyje; ngjites poliuretani; 

ngjites hidroizolues; ngjites për ndërtesa; çarçafë shkumë poliuretani për përdorim si izolim 

ndërtimi; materiale filtrimi të shkumave gjysmë të përpunuara të plastikës; shkumë 

poliuretani me densitet të ulët për izolim; shkumë izoluese për përdorim në ndërtim dhe 

konstruksion; pllaka akustike për qëllime të izolimit të tingullit; fletë për izolim të zërit; 

panele për izolim termik; pëlhura jo të endura për pastrim kundër ujit dhe lagështisë; veshje 

për pastrim kundër ujit dhe lagështisë; latekset elastike [produkte gjysëm të përpunuara]; 

përbërje kimike për riparimin e rrjedhjeve; rende izoluese; renditje izoluese termike; veshje 

industriale [izolim]; panele izolimi; tabela për qëllime izolimi; izolues të mbulesave të 

dyshemesë; materiale izoluese në formën e mbulesave të dyshemesë; mbrojtës qoshe prej 

gome; panele akustike për ndërtesa; tabela akustike për tavane [izolim]; panele të përbëra 

që kanë vetitë izoluese; panele mbrojte prej zjarrit për izolim të temperaturës së lartë; 

bordet e fibrave izoluese; panele të bëra nga polimeriloklorid i bazuar në polimer të 

zgjeruar [gjysëm i gatshëm]; bordet e izolimit të tingullit; tabela izoluese të bëra nga 

materiale jo metalike; panele të bëra nga polimer i zgjeruar i bazuar në polivinilklorur për 

përdorim në prodhim; panele polistireni për qëllime izoluese; bordet izoluese të bëra nga 

leshi mineral; rrjeta prej tekstil me fije qelqi për qëllime izoluese; gete fleksibël të bëra prej 

gome; çorape fleksibël të bëra prej plastike; gete fleksibël, jo prej metali; çorape të 

materialit tekstili; bashkime jo metalike për tubacione; lidhës jo metalikë për gete fleksibël; 

lidhës jo metalikë për lidhjet e tubave; gërryes për përdorim në shtëpi; komponime ngjitëse 

per ngjitje; fibër e vullkanizuar për përdorim në prodhimin e materialeve izoluese të 

ndërtesave; lesh mineral [izolues]; lesh mineral për izolimin e ndërtesave; lesh xhami për 

izolim; tekstil me fije qelqi për izolim; pëlhura prej xhami për izolim; fijet e qelqit për 

përdorim në prodhimin e materialeve izoluese të ndërtesave; rrëshira artificiale, gjysmë të 

përpunuara; rrëshira sintetike, gjysmë të përpunuara; fijet e karbonit, përveçse për përdorim 

tekstili; fijet e polimerit; veshje jo metalike hidroizoluese për ndërtesa; ngjites silikoni; 

gome silikoni; zgjerimi i nyjeve; panele poliuretani për izolim termik; mbështetëse 

poliuretani për izolim termik  

19  Veshja, jo prej metali, për ndërtim; përfundimi i mbylljes së çatisë; copëza pa tela, jo 
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prej metali; veshje çimentoje në mur; veshje me dërrasa druri; dyshemetë ose veshjet në 

mur me materialeve sintetike; veshje çimentoje hidroizoluese; veshje mbrojtëse çimento; 

veshje çimentuese restauruese; materiale ndërtimi, jo prej metali; materiale ndërtimi 

zjarrduruese, jo prej metali; materiale ndërtimi jo metalike në formën e pllakave; veshje 

[materiale ndërtimi]; bërës izolues termik [materialet e ndërtimit]; bërëset me një shtresë 

[materialet e ndërtimit]; veshje te murit suva; veshje çimentoje të papërshkueshme nga 

zjarri; llaçi; llaç për ndërtim; llaç murature; llaç i thatë; llaç gëlqereje; llaç gipsi; llaç 

çimentoje për përdorim në ndërtim; llaç çimentoje me bazë alumini; llaç për nivelizimin e 

betonit; ngurtësim i shpejtë për qëllime ndërtimi; veshje te murit nga llaçi; llaç zjarrdurues; 

llaçet e mbarimit të bëra me rrëshirë artificiale me ngjyrë; llaç osmotik; llaç epoksi; llaç 

thixotropik; llaç i përforcuar me fibra; llaç i papërshkueshëm nga uji; llaç lidhës për qëllime 

ndërtimi; llaç ngjitës për qëllime ndërtimi; llaç ngjitës për mure te thate; llaç ngjitës për 

blloqe gipsi; përzierje llaçi; llaç të thatë të gatshëm; gëlqere; gëlqere të hidratuar për 

ndërtim; çimento; përzierje çimentoje; beton;mur i thate; mur i thate rezistent ndaj mykut; 

bordet e murit te thate; qoshe e thate rruaza, jo prej metali [materiale ndërtimi]; mbushës i 

përbashkët për plasterboard [materialet e ndërtimit]; paste mbushëse [materialet e 

ndërtimit]; llaq i holle epoksi; shkumë e papërpunuar; plaster; gips [material ndërtimi]; 

mbushës gipsi për riparimin e çarjeve në suva; mbushës gipsi për riparimin e vrimave në 

suva; komponime spackling; përgatitjet e rrafshimit [çimento ose llaç]; copëza [materiale 

ndërtimi]; shtresa [materiale ndërtimi]; dërrasë fibre [materiale ndërtimi]; fijet e rrëshirës 

polimer [përveç asaj për përdorim në tekstile]; kullimet jo metalike; elemente ndërtimi prej 

betoni; materiale lidhëse për sharrat [materialet e ndërtimit]; llaq i holle kimik per mbyllje 

për përdorim në industrinë e ndërtimit; ngjites epoxy; nyje druri; nyje zgjerimi, jo prej 

metali, për dyshemetë dhe muret; skela, jo prej metali; panele ndërtimi, jo prej metali; 

panele polistireni për përdorim në ndërtim; tuba degëzimi, jo prej metali; mbathje për 

ndërtim; mbathje për bërësa dhe murature; baza gipsi ose shtresa e përfunduar [materialet e 

ndërtimit]; llaç për riparimin e betonit [materialet e ndërtimit]; tulla; pllaka, jo prej metali; 

pllaka, jo prej metali, për ndërtim; rrjeta me fibër bazalt; pëlhurë me fije qelqi të ngopur me 

rrëshirë për përdorim në transport, përforcim strukturor dhe riparime strukturore; pëlhurë 

për përforcimin e tekstil me fije qelqi për përdorim në aplikacione tokësore, deti dhe 

hapësirës ajrore; tekstile jo të endura të bëra prej fibrave sintetike për përdorim në 

industrinë e ndërtimeve; shtresë dyshemeje vetë-niveluese; lidhje mbushese me llaq për 

konsolidimin e telave të dyshemesë së çimentos [materialeve të ndërtimit]; ndarje të 

pllakave, jo prej metali [materialet e ndërtimit]; bazat për pllaka, jo prej metali [materialet e 

ndërtimit]; pranga këndore, jo prej metali; feta çimentoje në formë pluhuri [sekretuesit e 

qëndrueshëm të ujit me çimento]  

35  Bill-postimi; demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; shpërndarja e materialit 

reklamues [fletëpalosje, fletëpalosje, material i shtypur, mostra]; azhurnimi i materialit 

reklamues; shpërndarja e mostrave për qëllime reklamimi; publikimi i materialeve dhe 

teksteve publicitare; organizimi i ekspozitave për qëllime tregtare ose reklamimi; 

organizimin dhe zhvillimin e panaireve tregtare, ngjarjeve dhe ekspozitave për qëllime 

tregtare ose reklamimi; tregtimi i produkteve; marketing i produkteve; organizimi dhe 

kryerja e prezantimeve të produkteve; sigurimi i informacionit për produktin e 

konsumatorit përmes internetit; prokurimi i kontratave për blerjen dhe shitjen e mallrave; 

prezantimi i mallrave në median e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; ofrimin e 

informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve dhe 
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artikujve që do të blihen; shërbime të tregtimit; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu në internet, të gomave, shenjave të ndritshme, paneleve, stendave të ekranit, 

flamujve, materialit reklamues; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu 

online, të kimikateve, rrëshirave artificiale, plastikës, përgatitjeve për metale të kalitshëm 

dhe bashkim, ngjitëse për përdorim në industri, stuko dhe mbushës të tjerë për paste, 

plehrash, përgatitje biologjike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në 

internet, të bojrave, llaqeve, llaqeve, konservuesve kundër ndryshkut dhe kundër 

përkeqësimit të drurit, ngjyruesve,ngjyre muri , rrëshirave natyrore, metaleve në petë dhe 

formë pluhuri; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të 

materialeve për përdorim në ndërtim dhe konstruksion, gypa të ngurtë për ndërtim, 

materiale lidhëse, pastrues, smalt, vajra, ngjyra, veshje, mallë, pigmente, ngjites, 

përfundime, mbathje, mbulesa, jo të endura pëlhura për përdorim në industrinë e ndërtimit, 

makineritë dhe aparatet për përdorim në industrinë e ndërtimeve; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të paraqitjeve, lesh mineral, lesh xhami, fibra 

qelqi, veshje, stuko, nyje, hendek, rruaza qoshe, përfundim gipsi, fishekë, pllaka, gips, 

pëlhura tekstile jo të endura për përdorim në ndërtesë industria; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të përgatitjeve kimike për prodhimin e bojrave, 

kimikateve të lagështa-rezistente, mbrojtese të betonit, ruajtësve të çimentos, mbrojtese të 

muraturave, konservuesve të tullave, substancave për lidhje në proceset e prodhimit, acidet, 

tretësit për llaqet, rrëshirat, kimikatet komponimet e fiksimit; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, gjithashtu online, të shufrave të karbonit, aglutinantëve për beton, 

kompozimeve të repelantëve të ujit, agjentëve lidhës për përzierje me llaç, kimikate lidhëse 

për beton, kimikate për prodhimin e smalteve, kimikateve që ngjyrosin smalt, preparatet 

opake për smalt; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të 

kimikateve të smaltit dhe qelqit, kimikateve hidroizoluese ndaj çimentos, përbërjeve kimike 

për hidroizolim, kimikateve retardante ndaj zjarrit, kimikateve për ajrim të betonit, 

kimikateve për prodhimin e bojrave; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu 

në internet, të veshjeve mbrojtëse rezistente ndaj ujit, përgatitjeve kimike për prodhimin e 

llaqeve, përgatitjeve për zjarrdurues, rrëshira sintetike, rrëshirë polimer, mbushës për 

industrinë e ndërtimeve; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, 

të ngjyrave me bazë uji, paresore, përfundimtare, veshja, përgatitjet e veshjes me vetitë e 

mprehtë të ujit, kompozimet e veshjes, ngjitësit e bojës, agjentë lidhës dhe substanca për 

bojëra, përgatitje lidhëse për bojëra, trashese për ngjyra, hollues për bojëra; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të tretësve, valanidh për llakë, 

terpentinë, smaltë me bazë uji, vajra për ruajtjen e drurit, konservues të drurit, përgatitje 

trajtimi për ruajtjen e drurit, frenues të korrozionit në natyrën e veshjeve, përgatitje 

mbrojtëse për metale ; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të 

përgatitjeve anti-korrozive, abetare të murit dhe mallë, përgatitje për rrafshimin në natyrën 

e bojrave, zbardhjes, larjes së gëlqeres, njollat e ngopura, palltot e holla,ngjyra për 

pikturim, rreshira te gomes; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në 

internet, të prodhuesve, llaçit, llaçit, miksit të gëlqeres, çimentos, miksave të çimentos, 

betonit, murit së thatë, mbushësit, komponimeve spackling, përgatitjeve për rrafshim, 

kartoni, fibra rrëshirë; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të 

elementeve të ndërtimit të betonit, llaq i holle, kapese, skelë, bordet, pallto bërëse, beton 

per pllaka, pllaka, rrjeta, pëlhurë tekstil me fije qelqi, pëlhurë përforcuese me tekstil me fije 

qelqi  
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42  Hulumtimi i produktit; hulumtim industrial; hulumtime në fushën e ndërtimit të 

ndërtesave; zhvillim i produktit; analiza dhe vlerësimi i modelit të produktit; analiza dhe 

vlerësimi i zhvillimit të produktit; konsulencë në lidhje me zhvillimin e produktit; hartimin 

dhe testimin e produkteve të reja; testimi i sigurisë së produktit; testimi i kontrollit të 

cilësisë së produkteve; shërbime kërkimore për zhvillimin e produkteve të reja; hulumtime 

kimike; testimi i materialit; hartimin dhe testimin për zhvillimin e produkteve të reja; 

kontrolli i cilësisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1685 

(220) 18/12/2019 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati Ohio  45202, US 

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

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

(540)  3VOLUTION 

 

 
     

 

(511) 3  Ujë aromatik për përdorim shtëpiak dhe për përdorim në pëlhura; përgatitjet për 

parfumimin e ajrit, atmosferës ose pëlhurave;  pergatitjet e tymosjes  

5  Freskuesit ajrit; përgatitjet për pastrimin e ajrit; deodorantë, përveç për qeniet njerëzore 

ose për kafshët, duke përfshirë por jo kufizuar në deodorantë për ajrin, tekstilin dhe 

makinat; përgatitjet deodorizuese për veshje dhe tekstile  

11  Aparatet për deodorizimin e ajrit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1687 

(220) 19/12/2019 

(731) AR-YILDIZ MADENİ EŞYA 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ İstoç Ticaret Merkezi 2. Ada No: 

10/12 Mahmutbey Bağcılar 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) 8  Piruj, lugë, thika dhe prerëse jo elektrike, prerës, çërues (gërryes) për përdorim 

shtepiak, duke përfshirë ato nga metalet fisnike. Armë të ftohta dhe prerëse (armë). Vegla 

kozmetike dhe pajisje të përfshira në ketë klasë për kujdesin përsonal: vegla dhe pajisje të 

cilët përfshihen në ketë klasë, për rroje, depilim, manikir dhe pedikir, makina dore elektrike 

për drejtimin dhe mbeshtjelljen e flokut, gërsher. Vegla dore (jo elektrike) të cilat janë të  

përfshira në ketë klasë për riparimin e makinave, pajisje dhe automjete për  

përdorim në ndertimtari, bujqësi, kopshtari dhe pylltari, dhe asnjeri nga keto  

nuk është vegël elektrike. Hekur për hekurosje elektrik ose jo elektrik;  

 hekur me avull. Mbajtëse (dorëz) për vegla të dorës të cilat lëvizin me  

 mekanizem të dorës  
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21  Instrumente dhe pajisje jo elektrike të dores për pastrim, brusha përveç   

 brushave të piktorëve, rruaza çeliku për pastrim, shpuza për pastrim, lesh  

 çeliku për pastrim, lecka të tekstilit për pastrim, dorëza për pastrimin e  

 enëve, makina jo elektrike për lustrim për amvisni, fshesa për tepiha, shtupë  

 dyshemesh; brusha për dhëmb, brusha elektrike për dhëmbë, fije peri për  

 dhëmbë, brusha për rroje, brusha për flokë, krehër. Pajisje jo elektrike për  

 amvisni ose kuzhinë, të përfshirë në këtë klasë, [përpos pirujve dhe, thikave,  

 lugëve], komplete- servis [enesh], tengjere dhe tava, hapës për shishe, vazo  

 për lule, kashta për pije, enë jo elektrike të kuzhinës. Dërrasa për hekurosje  

 dhe mbështjellëse të dërrasave për hekurosje, mbajtëse për tharjen e rrobave,  

 varëse për tharjen e rrobave. Kafaze për adhuruesit shtëpiak, akuarium  

 shtëpie, vivarijume dhe teraniume të mbyllura për kafshë dhe kultivimin e  

 bimëve. Dekorime dhe produkte dekorative nga qelqi, porcelani, enëve të  

dheut ose argjiles, përkatësisht statuja, figura vazo dhe trofe. Kurtha për  

minj, kurtha për insekte, pajisje elektrike për tërheqjen dhe asgjasimin e insekteve dhe 

mizave, kapës për miza, goditëse për miza, mangallët, pajisje për spërkatje aromatizuese, 

spërkatës aromash, pajisje elektrike ose jo elektrike për heqjen e shminkës, pambuk i 

përpunuar (pufne) për vendosjen e pudrës (pluhuri), kuti toaleti. Spërkatës uji për kopshtari, 

spërkatës uji për kanaçe për mbjellje, pajisje për ujitje, kanaç kopshti për ujitje. Qelq i pa 

përpunuar ose gjysëm i përpunuar, përpos qelqit të ndërtimtarisë, mozaik  nga qelqi dhe 

pluhuri i qelqit për dekorim  

24  Fije të endura ose të pa endura të tekstilit. Produkte të tekstilit për përdorim  

 në amvisni, të cilat nuk janë përfshirë në klasë tjera: perde, mbulesa shtrati,  

 çarçafa, (tekstil), mbështjellëse jastëku, batanija, fustanella, peshqira.  

 Flamuj, flamuj letre, tiketa nga tekstili, batanije për mbështjellëjen e  

 foshnjeve, thasë për fjetje për kamping  

35  Publikime, marketing dhe marrëdhënia me publik; organizimi i ekspozitave  

 dhe panaireve për qëllime bujqësore ose reklamuese; dizajnimi i  

 materijaleve për publikim; sigurimi onlajn (në internet) i tregut për blerës   

 dhe shitës të mallërave dhe shërbimeve; punët e zyrës; Shërbime serkretarie;  

 sherbime të parapagimit në gazeta për tjerët; mbledhja e të dhënave  

 statistikore; huazimi i makinave të zyreve; sistemimi i informacioneve në  

 bazën kompjuterike të të dhënave; shërbimet e përgjigjjeve telefonike  për konsumatorët të 

cilet mungojnë; administrimi afarist, administrata afariste  

 dhe këshillimi afarist; kontabiliteti; shërbimet e këshillimit afarist; gjetja e  

 personelit; sistemimi i personelit; shërbime të agjensionit të punësimit;  

 shërbimet e agjensionit për eksport import;  sistemimi i personelit të  

 përkohëshem; shërbimet e shitjes përmes licitimit; sortimi i produkteve të  

 ndryshme për llogari të përsonave të tretë, përkatesisht, produkteve kimike  

 të cilat përdoren në industri, shkencë, fotografi, si dhe në bujqësi,  

 hortikulturë dhe pylltari, plehrit të shtallave dhe dheut, rrëshira të pa  

 përpunuara artificiale, materiale plastike të pa përpunuara, përzierje për  

 shuarjen e zjarrit, substanca ngjitëse të cilat nuk janë për përdorim në  

 mjekësi, amvisni dhe zyre, ngjyra, fernez, llaqe, mjete për mbrojtjen nga  

 ndryshku dhe kalbjes së drurit, zbërthyes dhe lidhëse për ngjyra, pigmente,  

 konzervanse për metal, ngjyrë për këpucë, ngjyrë për bojë shkrimi për  
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 shtypje, toner (përfshirë kertrigje të mbushura për tonere), ngjyra për  

 ushqim, produkte dhe pije farmaceutike, rrëshira të pa përpunuara natyrale,  

 metal në formë fletëzave dhe pluhuri për fotografim, dekorim, shtypje dhe  

 art, preparate për zbardhim dhe pastrim, detergjente, përpos për përdorim në  

 procesin e prodhimit ose përperdorim mjekësorë, zbardhues per rroba, zbutës  

 për rroba për përdorim në lavanteri, mjete për eliminimin e njollave, mjete  

 për pastrimin e enëve në makinë, produkte parfumerie, preparate kozmetike  

 jo mjekësore, aromatizues, deodorante për njerez ose kafshë, sapuna, preparate   

 për kujdesin e dhëmbëve: mjete për pastrimin e dhëmbëve [pasta, gjele, lëng]  

 preparate për lustrimin e protezave, produkte për zbardhimin e dhëmbëve,   

 preparate për shpërlarjen e gojës, të cilat nuk janë mjekësore, lustrues, leckë  

 gërryese, letra gërryese, eliminues të gurëve, pasta për shkëlqim,  

 preparate për lustrim të lëkures, vinil (materje plastike), metali dhe druri,  

 kremë dhe mjete për lustrim të lëkures, vinili, metali dhe druri, dyll për  

 lustrim, preparate farmaceutike dhe veterinare për përdorim në mjekësi,  

 preparateve kimike për përdorim mjekësorë dhe veterinar, reagjense kimike  

 për përdorim në mjekësi dhe veterinari, preparate kozmetike mjekësore, shtesa  

 ushqyese, shtojca për ushqim, preparate mjekësore për dobësim, ushqim për  

 foshnje, bimë dhe pije bimore të adoptuara për përdorim në mjekësi, produkte   

 dhe preparate stomatologjike: materiale për mbushjen e dhëmbit, materiale për    

 marrjen e gjurmëve të dhëmbëve, ngjitëse për nevojat e dhëmbëve dhe  

 materiale për riparimin e dhëmbëve, preparate sanitare për përdorim mjekesorë,  

 shtresa higjienike, tampona higjienik, lekoplaste, materiale për lidhje, pelena nga  

 letra dhe tekstili për foshnje, të rritur dhe kafshët shtëpiake, preparate për  

 eliminimin e dëmtuesve, herbicide, fungicide, preparate për eliminimin e   

 brejtësve, deodorante, të cilët nuk janë për njerëz dhe kafshë, preparate për  

 pastrimin e ajrit, preparate për  deodorimin e ajrit, mjete dezinfektuese,  

 antiseptike, deterxhente për përdorim mjekesorë, sapun mjekesorë, sapun  

 dezinfektues, losion për dyer antibakterial, minerale të cilat nuk janë nga metalet  

 fisnike, metale të zakonëshme dhe legurat e tyre,  dhe gjysëm produkte të punuara  

 nga këto materiale, hekur për ndërtimtari, shtresa dhe yzengji nga metalet e  

 zakonshme për ndërtimtari, metale të zakonshme në formë pllake, traj, shkop,   

 profil, fletë metalike dhe shtresa, produkte nga metalet e zakonshme për filtrim  

 dhe shoshitje, dyer, dritare, roletne, grila dhe kuti metalike  dhe pajisje shtojcë për  

 të njëjtat kabllo jo elektrike dhe tela nga metali, hekurishte, mallra të imta  

 matalike, vida nga metali, gozhda, shtrënguese nga metali, amë metalike  per  

 vida, pyka metalike, mbeshtjellese metalike, pyka metalike, zingjirë metalik, rrotë  

 nga metali per mobile, pjesë nga metali per mobile, rrota metalike industriale, reza  

 metalike per dyer, doereza metalike per dritare, nyje-çivijë nga metali, rezë nga  

 metali, reza dere metalike, çelsa metalike për reze të derës, shpatullore metalike,  

 ujit të ventiluar, ventilim, kapak mbyllës për hapje ventiluese, gypa, kapak për  

 tymtarë, kapak mbyllës për shahta – zgavra të hapura, grila metalike për ventilim,   

 ngrohje, kanalizim, telefonim, instalime nëntokësore për rrymë dhe klimatizim,   

 panele ose tablla metalike (të cilat nuk janë të ndriqueshme ose mekanike), per   

 sinjalizim, tregues rruge, per reklamim, tabela sinjalizuese metalike, shtyllave   

 metalike për reklama, panele sinjalizuese metalike, shenjave metalike  
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 komunikacioni, të cilat nuk janë ndriquese ose mekanike, gypave metalik për  

 lëngje dhe gazëra, gypa metalik të cilët shfrytëzohen si shufra shpuese dhe pjesë të   

 tyre metalike, valvula metalike, lidhëse nga metali për gypa, kthesa lidhëse   

 metalike për gypa, veshje për gypa nga metali, lidhëse-vazhduese nga metali për   

 gypa, sefa metalike, materijale metalike për  hekurudha, binarë nga metali,   

 pengesa metalike për hekurudha, ndërrues drejtimi  të hekurudhave, birila   

 metalike, porta metalike lundruese, karremat metalikë për ankorimin, spiranca,  

 kallup metalik për rrjedhje, përpos pjesëve të makinave, vepra artistike të punuara   

 prej metaleve të zakonshme ose lëgurave të tyre, trofe nga metalet e  

 zakonshme, mbyllëse metalike, mbyllëse metalike për shishe, shatnoj metalik,  

 shtylla metalike, skele, shkopa metalike, kulla metalike, paleta metalike  

 dhe konop metalik  për ngritje peshe, ngarkesa dhe transporti, përzierse metalike,  

 lidhëse, rripa, shirita dhe rripa krahu të cilët përdoren për ngritjen e peshave dhe  

 bartjen e tyre, shtresa për bllokimin e rrotave të punuara së pari nga metalet, traj  

 profili metalik për dekorimin e makinave, automjeteve, veglave të makinave dhe  

 robotve industrial për përpunimin dhe dhënjen e formës së drurit, metalit, qelqit,  

 plastikës dhe mineralit, 3D shtypës, makina ndërtimtarie dhe mekanizma robotik   

 (makina) për përdorim në ndërtimtari: eskavatorë, mihës (makinë), eskavatorë,  

 makina për ndërtimin e rrugëve dhe rrugëve asfaltuese, makina për shpim,  

 makina për shpimin e shkambive, makina për pastrimin e udhëve, makina për  

 ngritje, ngarkim dhe makina bartëse dhe mekanizma robotik (makina) për ngritje  

 peshe, ngarkim dhe bartje: lifta, shkallë lëvizëse dhe ngjitese, makina dhe  

 mekanizma robotik (makinë) për përdorim në bujqesi dhe kultivimin dhe rritjen e    

 kafshëve, makina dhe mekanizma robotik (makina) për përpunimin e drithërave,  

 frutave, dhe perimeve dhe ushqimit, makina për përgaditjen dhe përpunimin e  

 pijeve, motor dhe makina, përpos atyre automjeteve tokësore, dhe pjesë dhe  

 pajisje për to: komandues hidraulik dhe pneumatik për motor dhe makina, frej  

 përpos për automjete, shtresa frenash për makina, bosht me gunga, kuti për  

 ndërrues shpejtësie, përpos për automjete tokësore, kuti për ndërrues shpejtësie,   

 cilindra për motor, pistona motorri, turbina, të cilat nuk janë për automjete  

 tokësore, filtra për motor dhe makina, filtra për vaj, ajër dhe lëndë djegëse për  

 motor dhe automjete tokësore, sisteme shfryhjes-lirim ajri sistem për motor të  

 automjeteve tokësore, lirues ajri për tubat e shpërndarjes për motorët, cilindra  

 motori për automjete tokësore, kokë motori për automjete tokësore, pistona për   

 motor të automjeteve tokësore, karburator për automjete tokësore, pajisje për  

 konverzimin e lëndeve djegëse për motorët e automjeteve tokësore, injektorë  

 për motor për automjete tokësore, aparate për kursimin e lendëve djegëse për  

 motor të automjeteve tokësore, pompa për motor të automjeteve tokësore, valvula  

 për motor të automjeteve tokësore, lëvizes të motorit për automjete tokesore, bobinë për 

motor të automjeteve tokësore, kandela për motor të automjeteve tokësore, shtretër (pjesë 

makinash), shtretër roller ose sferik, makina  për montim dhe zbërthimin-ndarjen e gomës, 

alternator, gjenerator i rrymës, gjenerator elektrik, gjenerator rryme i cili punon  me energji 

solare, makina për ngjyrosje,  pistoletë automatike për spërkatjen e ngjyrës, elektrike, 

pistoleta dhe makina për sherbim  hidraulike dhe pneumatike, makina elektrike për 

vendosjen e shiritave ngjitëse, pistoletë elektrike me gaz të komprimuar ose makina për 

spërkatje të lëngjeve, shpuese elektrike dore, sharra elektrike dore, sharra shpuese elektrike, 
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makina spirale, makina kompresioni, kompresor (makinë), instalacione për pastrimin e 

automjeteve, mekanizma robotik  (makina) me funkcione të lartëpërmendura, aparate për 

saldim elektrik ose me gaz, aparate për saldimin elektrolik, aparate elektrike për bluarje, 

aparate për prerje elektrolike, elektroda për makina për saldim, robot industrial (makina) 

me funkcione të lartëpermendura, makina shtypëse, makina për paketim, makina për 

mbushje, mbyllje ose shtrëngim makina për tiketime, makina për  sortim, robot industrial 

(makina) me funkcione të lartëpermendura, makina elektrike për paketim për mbyllje dhe 

mbyllje me shtrëngim të plastikës, makina për përpunim tekstili, makina të qepjes për 

përpunimin e tekstilit, robot industrial (makina) me funkcione të lartëpërmendura, pompa 

përveç pjesëve të makinave ose motorëve, pompa për lirimin–mbushjen e lëndeve djegëse 

në qendrat shërbyese, pompa vetëadaptuese për lëndë djegëse, makina elektrike të kuzhines 

për prerje, bluarje, grimësim, përzierje dhe imësim të zarzavateve, makina larëse, makina 

për larjen e rrobave, makina për larjen e enëve, makina centrifugale për tharjen e rrobave 

(pa ngrohje), makina elektrike për pastrimin e dyshemeve, tepihave ose shtrojave të tokës, 

thithëse dhe pjesë për to, automate për shitje, aparate për galvunizim dhe makina për 

galvunizim, mbështjellje me metal, hapës dhe mbyllës elektrik të dyerve, rondelë për 

makina dhe motor, piruj, lugë,thika dhe prerëse elektrike, pajisje për prerjen e ushqimit, 

pajisje për qërim për përdorim kuzhine, duke përfshirë edhe ato prej metaleve fisnike, 

armëve të ftohta dhe prerese (armë), vegla dhe pajisje për kujdesin personal: vegla dhe 

aparate për rrojë, depilim, manikir dhe  pedikir, makina elektrike të dorës për drejtimin dhe 

mbështjelljen e flokut, gërshërë dore [jo elektrike], vegla dore për riparimin e makinave, 

aparate dhe automjete dhe për përdorim në ndërtimtari, bujqësi, kopshtari dhe pylltari, 

përpos aparateve elektrike, hekër elektrik ose jo elektrik, hekurit me avull, vegla dore dhe 

përdorimi me dorë, aparate dhe pajisje për qëllime për matje duke përfshirë ato për 

shkencë, nautikë, topografi , meteorologjike, industrike dhe laboratorike, termometra, të 

cilët nuk janë për përdorim në mjekësi, barometra, ampermetra, voltmetra, higrometra, 

pajisje për hulumtim të cilat nuk janë për perdorim në mjekësi, teleskop, periskop, kompas 

për drejtimin, indikatorit të shpejtësisë, aparate laboratorike, mikroskop, llupa, fotografi, 

dylbi, shtufa dhe shporeta për eksperimente laboratorike, pajisje për xhirime, transmetim 

dhe reprodukim të zërit dhe fotografisë, fotoaparate, kamera fotografike, aparate televizive, 

video rekorder, CD dhe DVD plejer dhe rekorder, MP3 plejera, kompjuter, kompjuter 

desktop, kompjuter tablet, pajisje bartëse teknologjike (orë të mençura, bylyzyk dore, 

pajisje të cilat mbahen në kokë) mikrofona, zmadhuese, dëgjuese, pajisje telekomunikative, 

pajisje për reprodukim të zërit dhe fotografisë, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, këllëf për telefona mobil, aparate telefonike, shtypës kompjuterik, skenera [pajisje 

për perpunimin e të dhënave], aparate fotokopjuese, bartësit magnetik dhe optik të të 

dhënave dhe softueri kompjuterik dhe programe të xhiruara në to, publikime elektronike të 

cilat mund të shkarkohen dhe xhirohen, kartela të koduara magnetike dhe optike, filma, TV 

seri dhe video klipe muzikore të xhiruara në mediume magnetike, optike  dhe elektronike, 

marrës (antena), marrës (antena) sateritore, përforcuesit për marrësit (antena), pjesë për 

mallërat e lartëpermendura, botuesit e kartelave, bankomate (ATM), komponente 

elektronike të cilat shfrytezohen në pjesët elektronike të makinave dhe pajisjeve, bujqësore, 

ndërprerësve elektronik, qarqeve integrale, çipeve [qark i integruar], diodave, tranzistorëve 

[elektronik], kokave magnetike për aparate elektronike, reza të derës elektronike, çeliza 

fotoelektrike, pajisje për komandim nga largësija për hapjen dhe mbylljen e dyerve, senzorë 

optik, numërues dhe indikator të sasisë për matjen e sasisë së shpenzuar, ndërprerësit 



Buletini Zyrtar Nr. 86 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

71 

 

automatik të kohës, rroba për mbrojtje nga fatkeqesitë, rrezatimit dhe zjarrit, jelek i sigurisë 

dhe pajisje dhe mjete për shpëtimin e jetëve, syzave, syzeve të diellit, thjerrëzave optike 

dhe kutive, kuti, pjesë dhe pajisje per te njejtat, aparate dhe instrumente për bartjen, 

transformimin, akumulimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, nderpreresit elektrik, kuti 

shpërndarese [rryma], nderpreresit elektrik, ndërprerës të qarkut elektrik, siguresa, 

reduktues për ndriqim, kabllo për ndezje të baterive (akumulatoreve), pllaka të shtypura 

elektrike, rrezistuesit elektrik, krik elektrik, transformatorë [rryma], adaptuesit elektrik, 

mbushës të baterive, zile elektrike për dyer, kabllo elektrike dhe elektronike, bateri, 

akumulues (bateri) elektrik, panele solare për prodhimin e energjisë elektrike, alarme dhe 

alarme kundër thyrjeve-vjedhjeve, përpos për automjete, zile elektrike, aparate dhe 

instrumente për sinjalizim, shenjat të komunikacionit rrezatuese ose mekanike, aparate për 

shuarjen e zjarrit, pompa lëvizese, automjete për shuarjen e zjarrit, gypa zjarrfikësish dhe 

topa uji për gypa të zjarrëfikësve, radarë, sonarë, aparate dhe  instrumente për vizion naten, 

magneta dekoruese, metronome, aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekesore, dentare dhe 

beterinere, mobile te cilat janë posaçërisht te punuara per nevoja mjekesore, gjymtyrë dhe 

proteza artificiale, artikuj ortopedik mjekesorë; korsete për përdorim mjekësorë, këpucë 

ortopedike, fasha elastike dhe lidhese per nyje, fustana dhe çarçafa sterile anatomik, 

kirurgjik, ndihmese seksuale per te rritur, prezervativ , shishe per foshnje (beba), bebiron 

per foshnje, mashtruese per foshnje, goma te forta per krurjen e dhembeve te foshnjet 

(bebat),  bylyzyk dore dhe unaza per perdorime mjekesore, bylyzyk dore kunder reumes, 

unaza kunder reumes, instalacione per ndriqim, drita per automjete per hapesira te 

brendeshme-jashtme, instalacione per ngrohje te cilet shfrytezojnë lendëdjegese te forta, 

lengeta ose gasi ose rrymen, kalldaja per ngrohje qendrore, kalldaja per instalime te 

ngrohjes, radijator [ngrohje], ndryshuesit e nxehtesisë, përpos atyre te cilat janë pjese te 

makinave, stufa, shporeta kuzhine, kolektor solar dhe termik [ngrohje], gjeneratorë avulli, 

gasi dhe mjegulle, kalldaja avulli, te cilat nuk janë pjesë te makines, gjeneratorë acetileni, 

gjeneratorë oksigjeni, gjeneratorë azoti, instalacione per klimatizim dhe ventilim, 

instalacione freskuese dhe ngires, pajisje elektrike dhe pajisje me gas, instalacione dhe 

pajisje per zierje, tharje dhe vluarje: shporeta (stufa), enë kuzhine,  ngrohes elektrik te ujit, 

skara, tharese elektrike te rrobave, (fen)- tharëse flokesh, aparate per tharjen e duarve, 

instalacione sanitare, krua, instalacione  per dush, toalete, kabina per dush dhe pastrim, 

vaska per banjo, dërrasa per guaska tualeti, lavaman, lavabo [ pjesë te instalacioneve 

sanitare], nenshtresa per kroje per ujë, aparate per zbutjen e ujit, aparate per pastrimin e 

ujit, instalacione per pastrimin e ujërave te zeza, ngrohes elektrik per krevata dhe batanije 

elektrike, te cilat nuk janë per perdorim mjekesorë, jastek elektrik/ngrohes, ngrohese 

elektrike ose jo–elektrike te shputave te kembeve, termofor, çorapë me ngrohje elektrike, 

filtra per akuariume dhe aparate per filtrim te ujit te akuariumit, pajisje industriale per 

perdorim per zierje, tharje dhe ftohje, pasterilizues dhe sterilizues, automjete tokesore 

motorike, motoçikleta,  mopede, makina dhe motor per automjete tokesore, kuplum per 

automjete tokesore, mekanizma bartes, jelek bartes dhe zingjirë per bartjen e automjeteve 

tokesore, dhembezorë per automjete tokesore, frena, disqe frenuese  dhe shtresa frenuese 

per automjete tokesore, shasi te automjeteve, ceradë per automjete, shtylla per spirale per 

pezullim te automjetit, amortizer per automjete, kuti i ndryshuesit te shpejtesive per 

automjete tokesore, timon per automjete,  fellne  per rrota te automjeteve, biçikleta dhe 

kornizat e tyre,  timon dhe mbrojtese balte per biçikleta, llamarinë te automjeteve, 

platforma per shkarkim ne kamiona, rimorkio per traktora, frigorifere per automjete 
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tokesore,  ngjitese-lidhese per rimorkio per automjete, ulëse per automjete, mbeshtetese 

koke per ulese te automjeteve, ulese sigurie per femijë, per automjete, mbulesa per ulese 

per automjete, mbulesa per automjete (te formatizuara), rollne te adaptuara per automjete, 

sinjale per kthesa dhe tregues drejtimi per automjete, fshesa per parafingo dhe doreza per 

fshesave, per automjete, goma te brendeshme dhe te jashteme per rrota te automjeteve, 

pneumatike pa gomë te brendeshme, sete per fiksimin e gomave te cilet perbehen prej 

arrnave per goma dhe valvulave per goma per automjete, dritare per automjete, dritare 

sigurie per automjete, retroviz dhe retrovizor anesorë per automjete, zingjirë kunder 

rreshqitjes per automjete, bartesit te kofereve per automjete, bartese per biçikleta dhe skija 

per automjete, ulese per biçikleta dhe motoçikleta, pompa ajri per automjete, per fryerje e 

gomave, alarme kunder vjedhjeve, per automjete, sirena per automjete, jeleka sigurie per 

ulese te automjeteve, jastek ajri (pajisje sigurie per automjete), karroca per foshnje, karrocë 

invalidi, karroca per femijë, karroca me një rrotë, karroca per blerje, karroca me nje ose me 

shumë rrota, karroca per blerje te cilat terhiqen, karroca per blerje te cilat shtyhen, karroca 

dore, karroca ne binare: lokomotivë, treni, tramvaje, vagone, teleferiku, teleferik ulese, 

automjete me levizje ne ujë dhe pjese te tyre, perpos motorve dhe makinave te tyre, 

automjete me levizje ne ajër dhe pjese te tyre, perpos motoreve te tyre dhe makinave, armë 

zjarri, pistoleta ajëri (armë), armë te zjarrta me qark, kofere te adaptuara me rripa per bartje 

ne supe, armë të renda, hudhes minash dhe raketa, ndezje zjarri,  spreje per mbrojtje 

personale, stoli, emitim i stolive, ari, gurë te çmueshem dhe stoli nga ta, pulla per mangjete, 

gjilpera per kollare, statuje dhe figura nga metalet fisnike,orë, orë dhe instrumente 

kronometrike, kronometer dhe pjese te tyre, rripa ore, trofe nga metalet fisnike, numruese, 

instrumente muzikore dhe kellef per instrumente muzikore, leter dhe kartuç, leter dhe 

kartuç per perdorim per paketim dhe mbeshtjelleje, kuti kartuçi, peshqira letre, leter toaleti, 

facoleta letre, materiale plastike per nevojat te mbeshtjelljes dhe paketimi, shkronja shtypi, 

klishe, materiale per lidhjen e librit, publikime te shtypura, gjera te shtypura, libra, revista, 

gazeta, liber llogarish-faturash, transportuese te shtypura, vauçer (letra me vlerë) te 

shtypura, kalendare, pllakata, fotografi [shtypura], foto, ngjitese [materiale te zyres], pulla 

postare, material i zyres, vegla per zyre, material instruktiv dhe mesimorë [perpos mobile 

dhe aparate], pajisje per shkrim dhe vizatim, material artistik, produkte te letres per nevoja 

te zyres, ngjites per perdorim ne zyre lapsa, lapsa kimik, goma per fshirje, shirita ngjites per 

nevoja te zyres, kuti kartuçi materiale artistike], leter shkrimi, leter per kopjim, rollne e 

letres per nevoja te arkes se regjistrimit, material per vizatim, shkumsa, lapsa per vizatim, 

ngjyra uji [arti], vegla te zyres, rul per ngjyrosje dyhe brusha per ngjyrosje, goma per 

fshirje, gutaperka, goma, azbest, liskun (mikanit) dhe produkte sintetike gjysem te 

perpunuara te punuar nga keto materilae ne formë pluhuri, shufre, panelli dhe folje, 

materiale per izolim, mbyllje dhe bllombim: ngjyra izoluese, pelhura izoluese, shirita dhe 

rripa izoluese, kapak izoluese per makina industriale, mjete per mbyllje te kontakteve te 

gypave, mbyllese,  O-unaza per mbyllje (perpos mbylljeve per motora, cilindra dhe shtesa 

per çeshme te ujit), gypa elastike nga goma dhe plastika, gypa nga plastika dhe goma, 

perfshirë edhe ato te cilat perdoren per automjete, lidheseve te gypave nga plastika dhe 

goma, gypa nga materiali tekstili, lidheje per gypa, te cilet nuk janë nga metali, pambuk i 

perpunuar ne form rrethi per gypa, te cilet nuk janë nga metali, gypat e lidhur per radiator te 

automjeteve, derrasa profili nga materialet sintetike per automjete per qellime dekorimi, 

lekurë gjysem e perpunuar ose e perpunuar dhe lekurë shtazore, imitim lekure, lekurë e 

fortë, lekurë e cila shfrytezohet per shtresa, produkte nga lekura, imitimi i lekures ose 
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materialeve tjera, te dizajnuara per mbajtjen e gjerave, çanta, kuleta, kuti dhe sandek nga 

lekura ose lekura e fortë, kellef per çelsa, sandek [kofer], kofera, ombredha, ombredhë-

çader, çader dielli, shkopa per hecje, kamxhik, pajisje per kuaj, shala, yzengji metalike, 

shirita dhe shtrenguese (pojas) nga lekura (mallera kuajesh), rere, byk, gurë te thermuar, 

asfalt, bitumen, çimento, gips, malter, beton, blloqe mermeri per ndertim, shenja 

komunikacion i te cilat nuk janë nga metali,  jo rezatuese dhe mekanike, per rrugë, busta 

dhe statuja nga guri, betoni dhe mermeri, qelq ndertimtarie,  bazene montuese, te cilet nuk 

janë nga metali (konstrukcione), reres se akuariumit, mobileve nga çfaredo lloji materiali, 

dyshek, jastek, dyshek me ajer dhe jastek, te cilet nuik janë per qellime mjekësore, krevate 

me ujë, pasqyre, koshere, saça artificiale dhe pjesë te drurit per saça, karrika per foshnje te 

cilat levizin, rrethoja per foshnje, djepa, shetitese per foshnje, tabela publikimi, korniza per 

fotografi dhe foto, pllaka identifikuese, shenja identifikuese, tabela identifikuese, pllaka me 

emer nga druri ose materiali sintetik, kuti per paketim nga druri ose plastika, shtand per 

perdorim ne transport ose magazinim, bure, tupane per magazinim, rezervoare, kuti, 

kontejner per magazinim, kontenjere transportimi, komode, paleta per ngarkim dhe 

mbyllese per mallin e lartë permendur, nga druri ose plastika, mallera te imëta nga materiali 

i drurit ose plastikes, pajisje per mobile, nga druri ose materiali sintetik, mekanizma per 

hapje dhe mbyllje nga druri ose materialet sintetike, mallera dekori dhe dekoruese nga 

druri, tapa, kallami, kallami i sheqerit, druri i shelnjes, briri, koska, briri i elefantit, koska te 

peshkaqenit, guaska, çelibari, sedefi-parica, sepioliti, dyellit te bleteve, plastike ose figura 

plastike, dekorime per mur per  festa, skulptura, trofe, shporta, shporta peshkataresh, 

shtepiza, shtreter dhe shtepiza, dhe krevate per adhuruesit shtepiak, shkalla bartese dhe 

shkallë levizese nga druri ose materialet sintetike, perde nga bambusi, rollne per hapesira te 

brendeshme [per  enterijere],  rrollne per dritare te brendeshme nga leckat, -shiritat, shirita 

per perde, perde nga rruazat per dekorim, kukë per perde, unaza per perde,  shirita 

dekorativ ose fionga per perde (te cilat zakonisht shfrytezohen per mbajtjen e perdeve te 

hapura  ne anesoret e dritareve), garnishlle, shtresa mbeshtetese per rrota, jo 

metalike,aparate dhe instrumente te dores jo elektrike per pastrim, brusha, perpos atyre te 

piktoreve, rruza çeliku per pastrim, shpuza per pastrim, lesh i çelikut per pastrim, lecka nga 

tekstili per pastrim, doreza per pastrimin e eneve, makina jo–elektrike per lustrim per 

perdorim shtepije, fshesa per tepih, lecka,brusha per dhembë, brusha elektrike per dhembë, 

penj dental, brusha te rrojes, brusha per flokë, kreher, pajisje jo elektrike per amvisni ose 

kuzhinë, [perpos pirujve, thikave, lugeve], komplete [enë], tengjere dhe tava, hapese per 

shishe, vazo per lule, kashta per pije,  enë jo elektrike kuzhine , dërrasa per hekurosje dhe 

mbeshtjellese per dërrasa per herkurosje, mbajtese per tharjen e rrobave, tela per tharjen e 

rrobave, kafaz per adhuruesit shtepiak, akuariume shtepie, vivarijum dhe terarijum i 

mbyllur per kafshë dhe rritje te bimeve,  stoli dhe produkte dekorative nga qelqi, porcelani, 

eneve te dheut ose argjila, perkatesisht statuja, figura, vazo dhe trofe, kurtha per minj, 

kurtha per insekte, pajisje elektrike per joshjen dhe asgjasimin e mizave dhe insekteve,  

kapes te mizave, goditese per miza, mangallë, sperkates aromash, sperkates arromash, 

pajisje elektrike ose jo elektrike per eliminimin e shminkes, pufne per vendosjen e pudres, 

kuti toaleti,  topa uji per sperkatesit e kopshtit, topa uji per kanaqe per ujitje, pajisje per 

ujitje, kanaqe kopshti per ujitje, qelq i pa perpunuar ose gjysem i perpunuar, perpos qelqit 

te ndertimtarisë, mozaik nga qelqi dhe pluhuri i qelqit per dekorim, perpos per ndertimtari, 

lesh i qelqit pepos per izolim ose perdorim tekstili, litarë, tel, konop dhe litarë, shtreter te 

varur, rrjeta peshkataresh, shatora, tenda, cerada strehesh, cerada, vela, mbulesa per 
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automjete, te cilat nuk janë të montuara, thasë nga tekstili, per paketim, materiale per 

vendosje dhe mbushje, perpos gome dhe plastike, perfshire materialin nga leshi dhe 

pambuku, fije te tekstilit, fije te tjerrura te pa perpunuara, fije te qelqit per perdorim ne 

tekstil, fije dhe penj per perdorim tekstili, penj dhe fije per qepje, thurje dhe qendisje, penj, 

fije elestike dhe tjerr per perdorim tekstili, fije te endura dhe jo te endura tekstili, mallëra 

tekstili per perdsorim shtepiak, perde, mbulesa shtrati, çarçaf dhe mbeshtjellese jorgani 

(tekstil),  mbeshtjellese jastaku, batanije, jorgana, peshqira, flamuj, flamuj te vegjel, tiketa 

nga tekstili, batanije per mbeshtjellëjen e foshnjeve, thasë per fjetëje per kamping, 

rroba,perfshirë ndresa te poshteme dhe rroba te jashtme, perpos rroba mbrojtese te 

destinimit te veçantë, çorapa, shamia [rroba], shalla, shalla bandana, shalla, shamia, rripa 

[rroba] mbathje, këpucë, papuçe, sandalle, mbulesda koke, kapela, kapela me mbrojtese, 

bereta, kapela [mbulesa koke], kaela te vogla, dantella dhe qendisje, dantella, kurora 

dekoruese, shirita (galanteri), shirita dhe thurje, shirita ngjites per rroba, fjonga per rroba, 

shkronja dhe numera per nenvizimin e pelhures, ambleme te qendisura tektili, shënja per tu 

veshur (begj),te cilat nuk janë nga metalet fisnike, rripa te shpatullave per rroba, pulla per 

rroba, kapse per rroba, hapese (ilik), gjilperë me kokë per rroba, zingjirë per rroba, kapse 

per këpucë dhe rripa, kapse, shtregues, kapse per kepucë dhe rripa, gjilpera, perpos stolive, 

ngjitese per dekorimin e produkteve te tektilit, dantella, gjilpëra, gjilpëra per qepje, gjilpëra 

per makina te qepjes, gjilpera per qendisje dhe thurje , kuti per gjilpera, jastek per gjilpera, 

lule artificiale, fruta artificial, gjilpera per flokë, kapse per flokë, shirita per flokë, gjera 

dekoruese per flokë, te cilat nuk janë nga metalet fisnike, perika, flokë artistike, 

mbeshtjelles elektrik dhe jo elektrik per flokë, te cilet nuk janë vegla dore, tepiha, çilima, 

shtroja, shtroja per falje-lutje, linoleum, bari artificial, linoleum per mveshjen e dyshemeve, 

shtroja per gjimnastikë, tapeta,  shtresa  mveshese te murit te cilat nuk janë nga tekstili, 

lojëra dhe lodra, aparate dhe makina per lojëra te adoptuara  per perdorim me ekran te 

jashtem  ose monitor, duke perfshirë ato me monedha metalike, lodra per kafshë, lodra per 

kopshte lodrash te jashteme, parqe dhe parqe per lojera, artikuj gjimnastikorë dhe sportiv, 

paisje per peshkim, karrem artificial per peshkim, karrem per gjyeti dhe peshkim, bredha 

artificial prej materialeve plastike, dekorime per bredhin e krishtlindjeve, borë artificiale 

per bredhin e krishtlindjeve, rraketake (lodra), lodra  risi per argetim, vallezuese (dhurata), 

kapela te letres per argetim,mish,peshk, shpeztari dhe mish dhe shtazë gjahu, produkte nga 

perpunumi i mishit, bishtaja te thara, supa, lengje mishi, ullinj te perpunuar, lyres buke 

(kremë) nga ullinjet, qumësht me prejardhje shtazore, qumesht me prejardhje bimore, 

produkte te qumështit, gjalpë,vaj per ushqim, fruta dhe perime te thara, konservuara, ngrira, 

ziera, tymosura ose njelmesuara, pasta domatesh, grimësira te pergaditura nga frutat e 

arrave dhe frutave te thara, lyres nga bademi dhe gjalpi i kikirikave, tahini (pasta nga farat e 

susamit), vezë dhe vezë pluhur, patatina prej patateve, kafe, kakao, kafe ose pije me bazë 

kakao-s, pije me bazë çokolate, brumëra (makarona), brumera te mbushur, peta, pjekurina 

dhe produkte bukëpjekësish me bazë te miellit, deserte me bazë mielli dhe çokolate, bukë, 

simita [gjevrek turk – brumë ne formë unaze i mbeshtjellur me susam], pogaçe [bukë turke 

ne formë rrethi], pite, senduiç, katmer [brumera turk], pite, kuleç te embel, bakllavë [desert 

turk  me bazë brumi i zhytur  ne sherbet], kadaif [desert turk ne bazë brumi], deserte me 

bazë brumi te zhutur me sherbet, puding, kreme angleze, kazandibija [puding turk], puding 

orizi, keshkyl [puding turk], mjaltë, propolis per perdorim tek njerezit, propolis per ushqim, 

ereza (melmesa) per zarzavate, vanillë (aroma), melmesa, salcë (melmesë), salcë nga 

domatet, tharem, pluhur per pjekurina, miell, grizë, qull per ushqim, sheqer, sheqer katrorë, 
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sheqer pluhur, çajëra, çaj te ftohët, produkte pastiçerie, çokolata, keksa, krekera,  

patispanja, goma përtypese, akullore, vaj per ushqim, krip, gjella me bazë dritherash, kupa, 

tërshër të bluar, patatina nga mnisri, drithera per mengjes, grurë i perpunuar per konsum 

njerëzor, elb i bluar per perdorim njerezorë, tërshër të bluar per perdorim njerezorë, thekër 

të përpunuar për konsum njerëzor, oriz, melasë per konsum njerzor, produkte bujqësore dhe 

kopshtare, fara, produkte pyjore, kafshë të gjalla, vezë të mbarësuara per qelje, bimë, bimë 

te thara per dekorim, bimë te njoma kopshti, bimë te thara kopshti per dekorim,ushqim per 

kafshë, embëltues i cili nuk per per konsum njerëzor, shtroja per adhuruesit shtepiak, 

mbulesa per maca, birra, preparate per pergaditjen e birres,ujë  mineral, ujë burimi, ujë 

bjeshke, ujë me sodë, lengje nga frutat dhe perimet, koncentrate dhe ekstrakte nga frutat 

dhe perimet per pergasditjen e lengjeve, pije jo alkoolike, pije energjike, pije sportive te 

pasura me proteina, pije alkoolike (perpos birres), verë, raki [tradicionale pije alkoolike 

turke], viski, liker, koktej alkooli, duhan, duhan per pertypje, cigare te holla, cigara, 

produkte duhanpiresish, perfshirë keto edhe ato nga metalet fisnike: çibuk, pipëz per cigare 

dhe cigare te holla, taketuke, kuti per duhan, aparate gjepi per mbeshtjellejen e duhanit-

cigareve, leter per cigare, çibuk per duhan, kuarc (lloj minerali i fortë), shkrepese per 

duhanpires, cigare elektronike dhe mbushje per te njejtat, çakmak, per te ju mundesuar 

konsumatoreve sa me lehtë ti shiqojnë dhe blejnë, sherbime te tilla mund te ju ofrohen ne 

shitoret e shitjes me pakicë,  rreth shitjes me shumicë,  permes rrugeve elektronike ose 

permes porosive me katalog 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1688 

(220) 19/12/2019 

(731) Goodyear Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway,  

Birmingham Business Park, Birmingham 

B37 7YN, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  GEOMAX MX14 

 

 
     

 

(511) 12  Goma  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1690 

(220) 19/12/2019 

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

1000 Ljubljana, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  SUBRINA BUTTER COLOUR 

 

 
     

 

(511) 3  Përgatitje për kujdes dhe trajtim të flokut; përgatitje kozmetike për flokë dhe 
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lëkurë të kokës; ngjyruesa për flok; bojra flokësh; përgatitje për ngjyruesa për floke, 

përgatitje për lyerje flokësh; ngjyra flokësh; locionë ngjyrues për floke; përgatitje për 

zbardhje floku; produkte për çelje ngjyre floku; përgatitje për largim të ngjyrës së flokut; 

bojra për mjekër; lëndë ushqyese floku; produkte kozmetike për lehtesimi te krehjes se 

flokut; produkte për mbrojtje të flokëve të ngjyruar; përgatitje për mbrojtje floku nga dielli; 

shpërlarësa floku (për qëllime kozmetike); pluhurosës për floke; xhel flokësh; xhelra për 

stilim dhe fiksim flokësh; dyll flokësh; locionë flokësh; balsamë flokësh; vajra për flokë; 

llakra për flokë; spraj për flokë; kremra për flokë; kondensuesa për flokë; shampo flokësh; 

maska flokësh; serume për flokë; tonik për flok; muse flokësh; shkumë për stilim dhe 

ujdisje flokësh; përgatitje për ujdisje flokësh; përgatitje për sallone bukurie për flokë që i 

përkasin kësaj klase; përgatitje zbardhuese (çngjyruesa) për qëllime kozmetike; përgatitje 

për valëzim flokësh; neutralizuesa për valëzime permanente; pomada për qëllime 

kozmetike; produkte kozmetike; produkte tualeti; përgatitje për kujdes të bukurisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1691 

(220) 19/12/2019 

(731) NOV ARTIS AG,  4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  RUNAPLAX 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1692 

(220) 19/12/2019 

(731) MYM JARSE TEKSTİL SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Fatih 

Caddesi, Alaybey Sokak, No: 5, Güngören – 

İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

veçanta mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shalle, bandanë, shalle zbukuruese, rripa 

(veshje); mbathje, këpucë, papuçe, sandale; mbulesa koke, kësula, kapela me ballik, bereta, 

kapela (veshje koke), kapela kafke  

35  Reklamimi, marketing dhe marëdhenie me publikun; oganizime të ekspozitave dhe 

panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; dizajnim të  materialeve reklamuese; 

sigurim on line i një vendi për shitje për blerës dhe shites të mallrave dhe shërbimeve; 

funksione zyre: shërbime sekretarije; regullim i abonimit të gazetave për të tjerët: përpilim 

të statistikave; huazim i makinave për zyra; sistematizim i informatave në bazën e 

kompjuterit; përgjigje të telefonatave për abonent të pakapshem; menaxhim biznesi, 
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administrim biznesi dhe konsulta biznesi; kontabilitet; shërbime të konsultave komerciale; 

rekrutim personeli, vendosje personeli; agjenci punësimi, agjenci eksport-impori; shërbime 

të vendosjes së përkohshme të personelit; auksione; të bërit bashk, për dobi të tjerevë, të 

mallrave të ndryshëm, posaqërisht, parfumeve, kozmentikës (pos kozmetikës medicinale), 

aromave, deodorantevë për perdorim personal dhe kafshë, preparate lustrues për lëkure, 

vinilit, metalit dhe drurit, lustruesve dhe kremeve për lekurë, vinil dhe dru, dyllit për 

lustrim, syzave, syzave për diell, thjerzave optike dhe arkave, kontejnerëve, pjëseve dhe 

komponentëve për ato, stolive, imitimit të stolive, arit, gurëve te çmuar dhe stolive të bëra 

nga këto, manshetave, gjilpërave për kravatë, statuetave dhe figurinave nga metalet e 

çmuara, orëve, sahatëve dhe instrumenteve kronometrike, kronometrave dhe pjesët e tyre, 

rripave për orë, kupave statueta përkujtimore të bëra nga metalet e çmuara, rruazave 

(tespih), lëkurës së papërpunuar ose gjysëm të përpunuar dhe lëkurave të kafshëve, 

imitimieve të lëkurës, lëkurës së fortë, lëkurës që përdoret si astar, mallrave të bëra nga 

lëkura, imitimi i lëkurës ose materialeve tjera, të dizajnuara për bartjen e gjërave, të 

përfshira në këtë klasë, çantave, kuletave, kutive dhe valixheve të bëra nga lëkura ose 

lëkura e fortë, arkave për çelsa, valixheve (bagazhe), koferëve, çadrave, çadrave për hije, 

çadrave të diellit, bastunëve, çadrave, çadrave për hije, çadrave të diellit, bastunëve, 

kamxhikëve, prazmoreve, shalave, uzengjive, shiritave të lëkurës (mall shale), veshjeve, 

përfshi veshjet e brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga veshjet e veçanta mbrojtëse, 

çorapeve, kufjeve (veshje), shalleve, bandanëve, shalleve zbukuruese, rripave (veshje); 

mbathjeve, këpucëve, papuçeve, sandaleve, mbulesave për kokë, kësulave, kapelave me 

ballik, beretave, kapelave (veshje koke), kapelave për kafkë, duke ju mundësuar 

konsumatorëve që në mënyrë të përshtatshme ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të jepen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë, shimicë outlet, s dhe 

nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet porosisë me katalog  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1693 

(220) 19/12/2019 

(731) ÇIĞIR KİMYA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Cumhuriyet Mahallesi, Şimşek Sokak, Kaya 

Milenyum İş Merkezi, No.2 K.8 Beylikdüzü 

– İstanbul , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhje dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga ata që përdoren në 

veprimtaritë prodhuese dhe për qëllime mjeksore, zbardhues (rrobash) lavanderie, zbutës 

pëlhurash për përdorim në lavanderi, heqës njollash, detergjentë për larje enësh; parfumeri; 

kozmetikë (pos kozmetikës mjeksore); aroma; deodorantë për përdorim personal dhe 

kafshë; sapun (pos sapunit mjeksor); preparate për kujdes dentar, dentifricë, lustrues 

denturash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime mjeksore; 

preparate abrazive; leter zmerile me bez; leter zmerile; gure shtufi; pasta abrazive; 

preparate lustrues për lëkura, vinil, metal dhe dru, lustrues dhe kremëra për lëkurë, vinil, 

metal dhe dru, dyll për lustrim  
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(210) KS/M/ 2019/1694 

(220) 20/12/2019 

(731) Isak Fejza Fidola SH.P.K., KS 

(591) E kaltër 

 
 

(540)   

     

 

(511) 6  Materiali dhe konstruksione ndërtimor prej metali; konstruksionet e 

transportueshme metalike në ndërtimtari  

19  Materiali dhe konstruksione ndërtimor jometalike; konstruksionet e transportueshme 

jometalike në ndërtimtari  

37  Ndërtim i banesave dhe shtëpive si dhe  objekteve banesore dhe jobanesore, shërbime 

ndihmëse dhe tjera në lidhje më ndërtimin e objekteve banesore dhe objekteve jobanesore, 

plane ndërtimi, shërbime që konsistojn në marrjen e mjeteve  ose material të ndërtimit; 

shërbime të ndryshme riparimi në ndërtimtari; shërbime hidraulike, instalime të ngrohjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1695 

(220) 23/12/2019 

(731) Foshan Haitian Flavouring & Food 

Co., Ltd. No. 16, Wen Sha Road Foshan 

City Guangdong Province, CN 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Salcë soje; uthull; salcë mollusqesh [erëza]; mustardë; pastë nga kokrrat e sojës 

[erëza]; pluhur me aromë pule [erëza]; Glutamat monosodiumi; keqap [salcë]; përzierje 

[erëza]; erëza djegëse; piper; salcë për erëza; aromatizues; salce [ereza]; lëng mishi; 

mëlmesa [erëza]; kripë për gatim; oriz i gatshëm; përgatitje drithërash; petë; niseshte për 

ushqim; pije me bazë çaji; sheqer i bardhë; bukë; pasta; maja; aromatizues ushqimesh, 

përveç vajrave thelbësorë; shtypesit e mishit për qëllime shtëpiake; mjaltë; karamele; 

ushqim i lehte me bazë drithërash; kafe; aromatizues të kafesë; çaj;  ushqime të ngrira; 

përgatitjet për ngurtësimin e kremës për ëmbëlsira; gluten i përgatitur si ushqim  
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(210) KS/M/ 2019/1696 

(220) 23/12/2019 

(731) Foshan Haitian Flavouring & Food 

Co., Ltd. No. 16, Wen Sha Road Foshan 

City Guangdong Province, CN 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Salcë soje; uthull; salcë mollusqesh [erëza]; mustardë; pastë nga kokrrat e sojës 

[erëza]; pluhur me aromë pule [erëza]; Glutamat monosodiumi; keqap [salcë]; përzierje 

[erëza]; erëza djegëse; piper; salcë për erëza; aromatizues; salce [ereza]; lëng mishi; 

mëlmesa [erëza]; kripë për gatim; oriz i gatshëm; përgatitje drithërash; petë; niseshte për 

ushqim; pije me bazë çaji; sheqer i bardhë; bukë; pasta; maja; aromatizues ushqimesh, 

përveç vajrave thelbësorë; shtypesit e mishit për qëllime shtëpiake; mjaltë; karamele; 

ushqim i lehte me bazë drithërash; kafe; aromatizues të kafesë; çaj;  ushqime të ngrira; 

përgatitjet për ngurtësimin e kremës për ëmbëlsira; gluten i përgatitur si ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1697 

(220) 24/12/2019 

(731) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, New 

Jersey, 07936, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  OREO 

 

 
     

 

(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/ 2019/1699 

(220) 24/12/2019 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NEBIVAL 
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(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1701 

(220) 24/12/2019 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DOREPAIN 

 

 
     

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1702 

(220) 24/12/2019 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11. 

CADDE ESKISEHIR , TR 

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

e mbyllur), verdhë,portokalli 

(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; çokolata; pjekurina; krekera (biskota të thara); uafëll (kuleç të mbushur 

në mes); kuleç ëmbelsirë; pite; deserte, përkatësisht, embëlsira bukëpjekësish, deserte me 

bazë mielli dhe çokolate, deserte në formë musi (ëmbëlsira me shkumë), embëlsira të 

ngrira; akullore; akull për ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1703 

(220) 24/12/2019 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11. 

CADDE ESKISEHIR , TR 

(591) Vjollce, bardhë, 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  Biskota; çokolata; pjekurina; krekera (biskota të thara); uafëll (kuleç të mbushur 
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në mes); kuleç ëmbelsirë; pite; deserte, përkatësisht, embëlsira bukëpjekësish, deserte me 

bazë mielli dhe çokolate, deserte në formë musi (ëmbëlsira me shkumë), embëlsira të 

ngrira; akullore; akull për ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1704 

(220) 24/12/2019 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR , TR 

(591) Kafe e hapur, bardhë, zezë, kuqe               

(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; çokolata; pjekurina; krekera (biskota të thara); uafëll (kuleç të mbushur 

në mes); kuleç ëmbelsirë; pite; deserte, përkatësisht, embëlsira bukëpjekësish, deserte me 

bazë mielli dhe çokolate, deserte në formë musi (ëmbëlsira me shkumë), embëlsira të 

ngrira; akullore; akull për ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1705 

(220) 24/12/2019 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR , TR 

(591) kafe e shëndritëshme, zezë, bardhë, 

kuqe     

(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; çokolata; pjekurina; krekera (biskota te thara); uafëll (kuleç të mbushur 

në mes); kuleç ëmbëlsirë; pite; deserte, përkatësisht, embëlsira bukëpjekësish, deserte me 

bazë mielli dhe çokolate, deserte në formë musi (ëmbëlsira me shkumë), embëlsira të 

ngrira; akullore; akull për ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1706 

(220) 24/12/2019 

(731) N.N.P.T.“Lesna ing Af” sh.p.k 

Prishtinë Magjistralja Prishtinë –Fushë 

Kosovë, Zona Industriale, Rr. Elez Berisha, 

Nr.4, 10000 Prishtinë, KS 

(540)   
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(591) E verdha Lesna (CMYK: 2/12/100/0, 

RGB: 252/218/17, HEX: #FCDA11) 

E kaltra Lesna(CMYK: 80/8/32/0, RGB: 

0/173/181, HEX: #00ADB5) 

 

 

 
 

 

(511) 20  Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; enë mbajtëse, kolltukë, dhoma gjumi, 

dhoma për fëmije, tavolina pune, tavolina buke, tavolina dite, kuzhina, karrige për zyre, 

karrige për fëmije, dyshekë për ndërrimin e bebeve, varesë çantash, shporta buke, perde, 

shporta, krevate/djepa, ulëse për banje për bebe, baza te shtratit, rrotëza shtrati, pajisje 

shtrati, çarçafë, çarçafë për shtretër nga druri, tavolina, tavolina pune, rafte, kuti druri ose 

plastike, mbështetëse për mobilje, kornize mbajtëse, mobilje ne forme shezloni, arke për 

lodra, arka sirtari, varës rrobash, mbajtëse për shina rrobash, krevate djepi për bebe, dollap, 

mbajtëse perdesh, lidhëse për perde, jastëkë, karrige, dekorime plastike për artikuj 

ushqimor, karroca darke [mobilje], divane, mbyllëse te dyerve/susta për dyer, përforcuese 

për dyer, pajisje për dyer, doreza për dyer, trokitesë për dere, ndalesa te dyerve, dyer për 

mobilje, aksesor te ndryshme për mobilje, dekorime për mobilje, këmbëza për mobilje, 

enëlarëse, dollapë për arkivim, mbështetëse këmbesh, mobilje, rrotëza mobiljesh ,  mobilje 

prej metali, ndarje te mobiljeve prej druri/ndarje prej druri për mobilje, rafte mobiljesh, 

mbulesa veshjesh [për ruajtje], karrige për frizere, mbajtëse [shporta] për transportin e 

gjerave, pasqyra dore [pasqyra tualeti], varesë për kapela, jastëkë për pozicionimin e kokës 

për bebe, jastëkë për mbështetje te kokës për bebe, mbështetës për koke [mobilje], karrige 

ushqimi për bebe, shtretër spitalor, numra shtëpish, rubinet për lavaman, dollapë për 

kartoteka [mobilje], mobilje me fryrje, tastiere me varës për çelësa, doreza, shkalle druri 

ose plastike [mobilje], tavolina prehri, këmbëza për mobilje, frigorifer, kuti për letra, rafte 

librash, rafte për revista, pllake e furrës, sifona për lavaman, krevate per mesezhe, dyshekë 

për lodra te bebeve, shtroja, për lavamanë, te largueshme/shtroja ose mbulesa për lavamanë, 

aspiratore, dyshekë, pasqyre, mobilje [dekorime], rafte për gazeta, mobilje për zyre, teknik 

e bardhe [për kuzhina], mbajtëse për korniza fotografish/mbajtëse fotografish [korniza], 

korniza fotografish, jastëkë, pankarta prej druri ose plastike, rafte për pjata, kosha për loje 

për bebe, tavolina lëvizëse, rafte [mobilje], mobilje shkollore, ulëse/karrige [ulëse], ulëse 

prej metalit, divane/sofa, rafte për dollapë arkivim, rafte për magazinim, njësi për rafte, 

furre, mbajtëse për këpuce, varës për këpuce, vitrina [mobilje], karrige për dush, dyshekë 

për fjete/shtroja për fjete, sofa, tavolina për qëndrim ne këmbe, tavolina për makina 

llogaritëse, karrige me shkallëza, karrige, dyshekë prej kashte/dyshek kashte, pjese te 

sipërme për tavolina, tavolina metali, tavolina nga druri, mikrovalë, rubinete, karroca për 

çaj/mbajtëse për peshqirë [mobilje], platforme mbështetëse [mobilje], karroca për 

kompjuter [mobilje]/ mbajtëse për kompjuter [mobilje], tavolinë pune/rafte per makina 

shkrim, mbajtëse për ombrella, varesë rrobash, tavolinë për mengene [mobilje], platforma 

te fiksuara për mur për ndërrimin e bebeve , garderoberë, lavamanë [mobilje], krevate uji, 

tavolina pune 
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(210) KS/M/ 2019/1707 

(220) 24/12/2019 

(731) CHONGQING AMITY 

MACHINERY CO., LTD. 

NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, 

YUZHONG DISTRICT CHONGQING 

400014, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  EMTOP 

 

 
     

 

(511) 6  Metalet e zakonshme të papërpunuara apo gjysëm të përpunuara;tuba nga 

metali;mbështjellës [pajisje metalike];pajisje metali për ndërtim;material hekurudhor nga 

metali;shirita nga metali për përdorim në lidhje;kapëse nga metali për kablla dhe 

tuba;pajisje të vogla nga metali;tokëza për metale të zakonshme [pajisje];gozhda;pajisje nga 

metali për mobilje;këmbana nga metali për dyer jo-metalike;brava nga metali, jo 

elektrike;drynjë;çelësat nga metali;kasaforta [kuti të forta];lloj danash nga metali;kuti e 

thatë për mjete nga metali;etiketa nga metali;këmbana për kafshë;shufra metali për 

saldim;spirancë;byzylykë identifikues nga metali;erë-mot-tregues nga metali;mbrojtës 

pemësh nga metali;kurthe për kafshët e egra;vepra arti nga metalet e 

zakonshme;xeherore;monumente nga metali;këndë hekuri nga metali;mbështetëse nga 

metali;bërryla nga metali për gypa;nyje nga metali për gypa;valvola nga metali, përpos 

pjesëve të makinave;materiale përforcuese nga metali për gypa;qafë nga metali për fiksimin 

e gypave;shkallë nga metali;ndërtesa, të transportueshme, nga metali;gardhe nga 

metali;materiale ndërtimi nga metali;skela prej metalit;tel çeliku;litare nga metali;priza 

muri nga metali;vida prej metalit;menteshë nga metali;grepa [pajisje metalike];ngritës nga 

metali, tjetër nga ato për maqina  

7  Makina bujqësore;makinë për kositje [makinë];pompa ajrimi për akuarium;vjelës 

foragjer;makina mjelëse;makina ekektrike për kapjen e flokëve të kafshëve;makina për 

punim të drurit;sharra [makina];makina për bërjen e kartonit të valëzuar;makina për 

prodhimin e pelenave-pantollona nga letra;makina shtypëse;makina tehzgjatëse 

(looms);makina madhësie;makina për procesimin e çajit;makina elektromekanike për 

përgaditjen e ushqimit;makineri për procesimin e birrës;makinë për procesimin e 

duhanit;makinë për punim-lëkure;makinë për qepje;makinë për montimin e 

biçikletave;makineri për prodhimin e bllokave;makinë gdhendëse;makina për prodhimin e 

baterive elektrike;makina për prodhimin e kordonëve;makina për prodhimin e 

smaltit;makina për prodhimin e llambave;makina paketimi;makina për bërjen e briketave 

nga thengjilli;makina elektrike për kuzhinë;makinë larëse [lavanderi];mullinj 

centrifugal;makina ngjitëse;makina për punim-xhami;makina për prodhimin e 

plehrave;makina elektromekanike për industrinë kimike;minierë turjelësh (mine 

borers);grirëse [makinë];makinë pompimi për puse të naftës;makinë 

përzierëse;dizintegrues;vinca [aparate për ngritjen dhe lartësim];çekiç pneumatik;makinë 

prerëse;makinë për shkrirjel;makinë për përpunimin e metaleve;motorë me avull;pajisje 

ndezëse për motorët me djegie të brendshme;instalime të energjisë me erë për gjenerimin e 

energjisë elektrike;makina për të bërë gjilpëra;makina për të bërë zinxhirë;mbajtëse për 

makina;makina prerëse;makina për prodhimin e telave dhe kabllove;mjete [pjesë të 
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makinave];makineritë dhe aparatet për lustrim [elektrike];kokat shpuese [pjesë të 

makinave];mjete të mbajtura me dorë, përveç veglave të dorës;makinë grirëse këndore që 

operohet-me energji elektrike;makina për prodhimin e komponenteve elektronike;makina 

për prodhimin e instrumenteve elektronike;makina për përdorim në prodhimin e 

instrumenteve elektronike;makina për përdorim në prodhimin e pjesëve elektronike;makina 

për pastrimin e komponenteve elektronike në kemikale;makina për pastrimin e 

komponentëve elektronik në tretës;makina për prodhimin e paraturave optike;makina për 

ndarjen e gazeve;makina për ngjyrosje me spërkatje;gjeneratorë;motorë, të ndryshëm nga 

ata për automjetet tokësore;pompa [makina];valvula [pjesë të makinave];makina për 

kompresim të ajrit;cilindër pneumatik (pjesë të makinës);mekanizma shtytës, të tjerë nga 

automjetet tokësore;kushineta [pjesë të makinave];rrypa për makina;makina elektrike për 

saldim;makina elektrike dhe aparatura për pastrim;pastrues me presion të lartë;fshesë me 

korrent;shtypës për filtra;cilindër elektrik për derë;lustrues elektrik për këpucë;makina 

elektropluese;çelësa elektrikë për hapjen e dyerve  

8  Instrumente tërheqëse [instrumente dore];pajisje bujqësore të operuara me dorë;mjete 

kopshtesh të përdorura me dorë;instrumente dhe mjete për kafshët me 

lëkurë;fuzhnjë;komplet manikiri;copa [pjesë të veglave të dorës];mjete shpuese [vegla 

dore];thumba [vegla dore];pirun për ngritje që operohet-me dorë;armë të punuar me dorë 

për nxjerrjen e mastikës;mjete për gdhendje [vegla dore];mistri për muratorë;gërshërë 

krasitje;shpatë;takëm tavoline [thika, pirun dhe lugë];doreza për veglat e dorës;vegla dore 

që operohen me dorë  

9  Programe kompjuterike [softuer i shkarkueshëm];njëhësor;aparate për kontrollimin e 

frankimit;detektorë për monedhat e falsifikuara;shpërndarës biletash;makina votimi;aparate 

për skanimin e retinës për sigurinë e identifikimit të personit;aparate për identifikim 

biometrik;fokotkopijues [fortografik, elektrostatik, termik];aparate dhe instrumente 

peshuese;aparate matëse;tabela elektronike të njoftimeve;instrumente navigimi;aparate të 

mbikqyrjes së videove elektronike;kamera [fotografi];aparate dhe instrumente 

anketimi;nivele [instrumente për përcaktimin horizontal] aparate për kontrollimin e 

shpejtësisë së automjeteve;aparate për matjen e shtypjes;aparate dhe instrumente 

kimike;pajisje matëse elektrike;lazerë, jo për përdorim medicinal;aparate dhe instrumente 

optike;material për rrjetin e energjisë elektrike [tela, kbllo];gjysëm-përcues;çip kartela 

elektronike;aparat kondensimi [kondensatorë];ndërprerës elektrikë;kanxhë elektrike;priza 

elektrike;panele kontrolli [elektrike];mbulesa për prizat elektrike;video ekrane;aparate për 

kontrollimin nga distanca;fibra optike [fijëza për përçimin e dritës];aparate për rregullimin 

e ngrohjes;rrufe pritës;elektrolizues;aparate për shuarjen e zjarrit;aparate radiologjike për 

përdorim në industri;pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve;veshje për 

mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit;maksa mbrojtëse;doreza për mbrojtjen 

kundër aksidenteve;vata-gjuri për puntorët;insalime elektrike për parandalimin e 

vjedhjes;brava elektrike;syze;bateri elektrike;mbushës për bateritë elektrike;karikatura të 

animuara;cizme sigurie për përdorim industrial;prize elektrike;startues i kontaktit industrial, 

elektrik;priza veshi për shoferë;brava elektrike;bravë dere që operohet me anë të gjurmëve 

të gishtave biometric;kamera endoskopike industrial;kamerat e pasme për 

automjete;senozrë;alarme;dollapë për altoparlantë;printer për përdorim me 

kompjuterë;pajisje për furnizimin e mobilave me energji elektrike, kryesisht bateritë që 

mbushen;takografë;peshore banjo;aparate për kontrollimme telekomandë;nshpërndarës i 

rrjetit kompjuterik;ura të rrjetit kompjuterik;ruter për internet;radio pranues dhe 
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transmetues;akordet e sinjalit të radios;zile elektrike për dyer;interfonë (zile me zë);video 

thirrje;video ekrane;aparate për analizimin e ajrit;ruter për shpërndarjen e internetit pa tela 

(ëireless routers)  

11  Llamba elektrike;aparate dhe instalime ndriçimi;tuba ndriçimi;dritat për 

automjete;llamba mikrobvrasëse për pastrimin e ajrit;llamba të dredhura;llamba vaji;aparate 

gatimi dhe instalime;shkëmbinj lavash për t’u përdorur në skarë barbecue;pajisje ftohëse 

dhe instalime;aparate dhe makina për pastrimin e ajrit;ventilatorë [kondicionues 

ajri];tharëse elektrike për flokët;aparate për ngrohje elektrike;aparate për prodhimin e 

mjegullës;çezmat;tuba [pjesë të instalimeve sanitare];instalime automatike për 

ujitje;instalimet e banjës;aparate sanitare dhe instalime;instalimet e pastrimit të 

ujit;radiatorë elektrikë;lndezës;instalimet e polimerizimit;poq elektrik;prozhektorë;pishtarë 

elektrikë;pajisje ftohëse dhe instalime;instalimet e kondicionerëve të ajrit;aparate dhe 

makina për pastrimin e ujit;ngrohës xhepi;pastrues ajri për qëllime shtëpiake;pastrues 

elektrik i ujit për qëllime shtëpiake;pastrues lagështie për qëllime shtëpiake;enë 

elektrike;kofano ventilimi për kuzhina;ndezësit e gazit;armë për ngrohje;tela për gypa dhe 

tubacione;aparate dezinfektuese;veshje me ngrohje elektrike  

35  Reklamim;reklamim online në rrjetin kompjuterik;ndihmë rreth menaxhimit të 

biznesit;organizimin e ekspozitave tregtare për qëllime reklamimi;administrimin tregtar të 

licencimit të mallërave dhe srëbimeve për të tjerët;shërbimet e agjencionit për import-

eksport;promovimin e shitjeve për të tjerët;shërbimet e prokurorimit për të tjerët [blerjen e 

mallërave dhe shërbimeve për bizenset e tjera] këshillimin e personelit 

menaxhues;shërbimin e rilokimit të bizneseve;sistematizimin e informatave në databazat 

kompjuterike;dhënien me qira te makinave dhe pajisjeve për zyre;mbajtjen-e 

llogarive;dhënien me qira të makinave të shitjes;sponzorizimin e hulumtimeve;dhënien me 

qira të stendave të shitjes;shërbimet me pakicë për preparatet farmaceutike, veterinarike dhe 

sanitare si dhe funrizimet medicinale;shërbimet e shitjes me shumicë të preparative 

farmaceutike, veterinarike dhe sanitare si dhe furnizimet medicinale;agjenci 

punësimi;Shërbime informative të agjencive tregtare;marketing;ofrimin e një tregu online 

për blerësit dhe shitësit e mallërave dhe shërbimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1709 

(220) 27/12/2019 

(300) VA 2019 02380  22/10/2019  DK 

(731) H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  VYEPTI 

 

 
     

 

(511) 5  Përgatitje dhe substanca farmaceutike dhe mjeksore; vaksina; përgatitje dhe 

substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve në, 

gjeneruar nga, ose që veprojnë në sistemin nervor qendror; përgatitje dhe substanca 

farmaceutike që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimulantë të sistemit nerovr qendror; 

përgatitje dhe substanca për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve 

psikiatrike dhe neurologjike; përgatitje dhe substanca për parandalimin dhe trajtimin e 



Buletini Zyrtar Nr. 86 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

86 

 

demencës, çrregullimit dhe sëmundjes të Alzheimer, marramendjes, krizave, apopleksisë, 

depresionit, dëmtimit të njohjes, çrregullimive dhe sëmundjeve të njohjes, çrregullimeve të 

gjendjes shpirtërore, psikozës, ankthit, apatisë, epilepsisë; përgatitje dhe substanca për 

parandalimin dhe trajtimin e sindromës së Lennox-Gastaut (LGS), sklerozës, porfirit, 

çrregullimit dhe sëmundjes së Huntington, pagjumësisë, çrregullimin dhe sëmundjen e 

Parkinson, rrëzimet, çrregullimet dhe sëmundjet e lëvizjes, diskinezis, funksioneve 

motorike të dobta apo të munguara, dridhjeve, skizofrenisë, çrregullimin dhe sëmundjen 

bipolare, maninë, ADHD, PTSD, acarimin, agresionin, autizmin, melankolinë, OCD, 

sindromën e Tourette, paralizën supranukleare progresive (PSP); përgatitje dhe substanca 

për parandalimin dhe trajtimin e nervozizmit, akatisin, lodhjes, përgjumjes, të përzierave, 

kancerit, migrenës, dhimbjes, alkolizmit dhe varësisë; përgatitje, substanca, reagentë dhe 

agjentë për qëllime diagnostifikimi dhe mjekimi  

10  Aparatura dhe instrumenta kirurgjikë dhe mjeksorë; pajisje, shiringa dhe gjilpëra për 

injeksione dhe qëllime mjeksore; aparatura dhe instrumenta për qëllime diagnostifikimi 

përfshirë komplete testimi; sistme mjeksorë të integruar që përmbajnë instrumenta 

mjeksorë dhe softuerë për informacion dhe menaxhim informacioni për përdorimin e një 

ekzaminimi fizik dhe psikologjik dhe neurologjik të bazuar në Web dhe vlerësimin e 

pacientëve dhe klientëve në distancë dhe në një klinikë; instrumenta mjeksorë për 

informacion, udhëzim, menaxhim dhe kontroll të ilaçeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1710 

(220) 27/12/2019 

(300) 302019000053298  24/07/2019  IT 

(731) CERERIA TERENZI EVELINO 

S.R.L. Via dei Faggi n. 101, 47842 San 

Giovanni in Marignano (RN), , IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  TIZIANA TERENZI 

 

 
     

 

(511) 3  Sapunë, parfume; vajra esencialë; kozmetikë; locione për flokët; pasta dentare; 

esenca eterike; produkte aromatike, posacërisht aromat; parfume; pergatitje për aromatizim 

nepermjet ajrit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1712 

(220) 27/12/2019 

(300) 1398627  05/07/2019  BX 

(731) LIDL Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  WAY TO GO! 
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(511) 30  Çokollata, produkte çokollate, ëmbëlsira; përfshirë të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura që përdorin zëvendësues të sheqerit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1713 

(220) 27/12/2019 

(731) N.T.P. “ Prive-Collection “ 

Pjetër Bogdani 50000, Gjakovë, KS 

(740)  Blend Hasimja Pjetër Bogdani 

50000, Gjakovë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Prive - Collection 

 

 
     

 

(511) 25  Rroba, xhinse, xhinse për fëmijë, xhinse për të rritur, xhinse për meshkuj, xhinse 

për femra; jakne, tuta (trenerka), blluza, xhemper, maica të brendshme, kanatiere, çorapa, 

dorza, kapulaqe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1714 

(220) 27/12/2019 

(731) N.T.P. “ Prive-Collection “ 

Pjetër Bogdani 50000, Gjakovë, KS 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Blend Hasimja Pjetër Bogdani 

50000, Gjakovë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Rroba, xhinse, xhinse për fëmijë, xhinse për të rritur, xhinse për meshkuj, xhinse 

për femra; jakne, tuta (trenerka), blluza, xhemper, maica të brendshme, kanatiere, çorapa, 

dorza, kapulaqe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1715 

(220) 27/12/2019 

(731) N.T.P. “ Prive-Collection “ 

Pjetër Bogdani 50000, Gjakovë, KS 

(740)  Blend Hasimja Pjetër Bogdani 

50000, Gjakovë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Rroba, xhinse, xhinse për fëmijë, xhinse për të rritur, xhinse për meshkuj, xhinse 

për femra; jakne, tuta (trenerka), blluza, xhemper, maica të brendshme, kanatiere, çorapa, 

dorza, kapulaqe  
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(210) KS/M/ 2019/1716 

(220) 30/12/2019 

(300) 4 564 333  02/07/2019  FR 

(731) LIDL Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) Ngjyrë hiri dhe 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  Peshk, ushqim deti dhe molusqe; lyerës peshku; peshk në vaj ulliri; supë peshku; 

grimtësira që përbëhen kryesisht nga peshq; biskotat e peshkut; fijet e peshkut; kroketa 

peshku; ëmbëlsira me paste të peshkut të pjekur në avull ose të thekur (kamaboko); salcice 

peshku; butakë, jo të gjallë; kavijar i peshkut, i përgatitur; kallamar [i përgatitur]; gaforre, 

të përpunuara; karavidhe me gjemba, të përpunuara; ushqim deti të përpunuar; kërmijë; 

peshk, të përpunuar; mish; lyerës mishi; zevendesuesit e mishit; shpendë; egërsira; 

ekstrakte mishi; ushqimi i paketuar që përbëhet kryesisht nga ushqime deti; sallatat për 

paragjellë; ushqim i përgaditur nga mishi i shpendëve [në të cilin mbizotëron mishi i 

shpendëve]; ushqime të përgatitura nga mishi i shpezëve [në të cilat mbizotëron mishi i 

shpezëve]; ushqim të përgatitur [kryesisht] vezë; përgatitja e ushqimeve kryesisht nga 

perimet; ushqime të përgatitura [kryesisht] nga proshuta; ushqime të përgatitura që 

përbëhen kryesisht nga fruta deti; ushqim i gatshëm e cila përbëhet kryesisht nga mish i 

egërsirave; supë e çastit (instant); supa; supë viçi [lëng mishi]; supë (lëng mishi) në kubëza; 

supë e përgaditur (lëng mishi); supë pule (lëng mishi); supë viçi (lëng mishi); supa të 

pastra; ekstrakte për supa; fruta të përpunuara, kërpudha mali dhe kërpudha (përfshirë arra 

dhe bishtajore); desert frutash; grimtësira në bazë të frutave; sallata të pergaditura; 

kumbulla të thata; patatina nga bananja; patatina nga patatja; perime turrshi; fruta turrshi; 

patatina frutash; pelte frutash; tul frutash; sallatë nga frutat; perime të ziera; fruta të ziera; 

kikirik të pjekur; fruta arrore të pjekura; fruta arrore të kryposura; fruta të grira; perime te 

grira ; alga te thara për ushqim; kepurdha te thara për ushqim; produkte nga frutat e thara; 

fruta te thara;  fruta të ngrira; fruta vtë arrave te kondicionoara(mveshura);  patatina prej 

patatave;  fjolla nga patatet;  petullate pergaditura nga patatet e ziera dhe mielli me vezë 

(njoke); topetha buke me bazë patate; krepa nga patatet; petulla me patate te ziera, pure 

patatesh; sallat patatesh; grimësira nga patatet; fruta , te konservuara; 

Perime te konzervuara; tranguj te perzier te thartuar; grimesira me bazë te frutave te arrave; 

patate te ferguara(pomfrit); grimësira ne formë pllakash  me baqzë frutash dhe frutave te 

arrave; grimësira me bazë kokosi; grimësira me bazë perimeve; grimesira me bazë 

bishtajore; grimësira me bazë qumështi; grimësira me bazë  djathi  me melmesa tofua) 

(djath qe pergaditet ne ishujt Java); grimësira te pergaditura nga algat e detit per ushqim; 

perime te ngrira; fruta te akullta; domate te konservuara; ekstrakte nga domatet; grimësira 

me bazë të frutave te thara; produkte te pergaditura nga  perimet; frutat,  xhelatinë e 

pergaditur; gjeme; lyres buke te cilet kryesisht perbehen nga frutat; lyres buke nga frutat; 

pekmez nga frutat; pekmez(mermelada); kompote; vezë; te kuqet e vezëve; vezë pluhur; 

albumina, te bardhet e vezëve, per perdorim  ne kuzhinë; te bardhet e vezëve; qumësht; 

produkte nga qumështi;  gjalpë; djath; produkte nga djathi; ajkë [product qumështi]; ajkë e 
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tun dur,  shllag; jogurt;  qumësht I thartur; pije te pergaditura nga  produktet e qumështit; 

qumësht kokosi; qumësht pluhur per ushqim; zavendesues te qumështit; kumësht; pudding 

nga produktet e qumështit; desert e te pergaditura nga produktet e qumeshtit;  salca; caciki [ 

kos I kulluar grek me hudher dhe trangull]; vajë dhe yndyrë;  gjalpë e koncentruar; vaj nga 

gjalpa; gjalpë e pastruar(filtruar); vaj kokosi dhe yndyrë [per ushqim]; vaj kokosi per 

ushqim; vaj misri per ushqim; vaj nga frutat e arrave; vaj repash; te gjitha produktet e 

lartëpermendura vetem si produkt e ngrirë  

30  Zëvendësues i kafes; kakao; kafe; çaj; oriz; tapioka; sago; miell; preparate   

nga dritherat; bukë; gjevrek;  kuleç te pergaditur te embël, embëlsira;  kuleç te rrumbullaket 

te mbushur me paste te embel nga  grosha; senviç me  salqiçe; pjekurina; biskota; kuleq te 

embel; perzierje per embelsira;  embëlsira nga mielli; gjella te gatëshme me oriz; gjella te 

gatëshme me brumëra;  ushqime te pergaditura ne formë pice; peta per pica; shtresa 

(mbushese) per picë; pica (te pergaditura); brumera (makarona) te freskëta;  brumera me 

salca; brumërav te thara; peta te grimesuara; brumëra te mbushura (ravioli); paste nga 

mielli; brumera te gatshme; senduiçe; grimësira me bazë dritherash; grimesira me bazë 

orizi; grimesira te cilat ne vedi permbajnë drithera; grimësira nga mielli I patates; grimesira 

te pergaditura nga misri; grimesira te pergaditura nga musli; ushqim I paketuar e cila 

perbehet nga orizi me mish, peshk ose perimet;  bukë e gjatë (vekne) me mish; pjekurina 

nga perimet dhe mishi; pjekurina nga perimet dhe mishi I shtazeve ; kuleç me krem dhe 

fruta; grimesira nga misri; grmesira me grurë; grimesira me drithera me shije te djathit; 

kupa (kokoshka); njelmësira nga dritherat; patatina me bazë mielli; patatinë torte; torte; 

akull per ushqim; sherbete [te akullta]; sherbet [akullt]; jogurt I ngrirë [akull embelsirash]; 

embelsira [bombone]; goma pertypese(çamçakez); çokolata;  tabelë çokolate; çokolata; 

deserte te pergaditura [ me bazë çokolate]; deserta te pergaditura [ embëlsira]; deserta te 

pergaditura [pjekurina]; plaka nga musli; shecçer, mjaltë;melasë; shkelqyes te embël  dhe 

mbushje  dhe produkte bletarie per ushqim; pluhur per pjekurina;  tharem; krip; mustardë; 

uthull; salca melmesa]; melmesa; aroma, perpos vajit esencial, per pije; akull [ujë I ngrirë];  

te gjitha produktet e lartë permendura vetem si produkte te ngrira  

31  Produkte bujqesie dhe agrokulture, produkte kopshtarije dhe pylltarie; fara per mbjellje; 

fara; fruta vte freskëta, fruta arrash, perime dhe bimë; shtazë te gjalla; embԯltues dhe 

drithera te pa perpunuara; te gjitha produktet e lartëpermendura  vetem ne formë te ngrirë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1717 

(220) 30/12/2019 

(731) TLS GROUP 153-155 C RUE DU 

KIEM L-8030 STRASSEN, LU 

(591)  E  kaltërt, portokalli  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamime, shpërndarja e materialit reklamues (broshura, prospekte, mostra); 

marrja me qira e materialit reklamues; azhurnimi i materialit reklamues; asistencë operative 

e ndërmarrjes tregtare dhe industriale; agjencitë e informacionit tregtar; shpërndarja e 

reklamave; posta reklamuese; konsulencë biznesi, informacione ose kërkime; studime dhe 
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këshilla në synimin gjeo-marketing (marketing); përpunimi administrativ i dosjeve të 

adresave (ristrukturimi, heqja e kopjeve të dyfishta, përmirësimi, gjeokodimi); shërbime 

telemarketing; konsulencë biznesi, përkatësisht bisedime dhe përfundim të transaksioneve 

tregtare për palët e treta; funksionet e zyrës; riprodhimi i dokumenteve; këshilla dhe 

organizim në administrimin e biznesit për misione diplomatike, ambasada, konsullata, 

kompani ajrore, agjensi udhëtimi, shoqata, dyqane dhe agjensi tregtare; shërbime 

administrative për pajisjen e kopjeve të certifikatave të martesës dhe të lindjes; ndihmë dhe 

këshilla administrative në lidhje me transmetimin dhe dorëzimin e dokumenteve zyrtare, 

vizat, pasaportat, rinovimin e pasaportave dhe vizave; procedurat administrative për 

marrjen e dokumenteve juridike sipas ligjit sovran të shtetit ose institucioneve shtetërore (të 

tilla si pasaportat, vizat), procedurat administrative në lidhje me ambasadat për marrjen e 

dokumenteve, në veçanti vizat; shërbime administrative për marrjen e vizave, dokumenteve 

të udhëtimit dhe autorizimeve administrative në fushën e biznesit; sigurimi i informacionit 

dhe këshillave në fushën e procedurave administrative në lidhje me marrjen e vizave, 

dokumenteve të udhëtimit dhe autorizimeve të administratës; kryerja e procedurave 

administrative në lidhje me autoritetet kompetente dhe konsullatat për dorëzimin e 

dokumenteve zyrtare; këshillime, informacione ose kërkime afariste në fushën e turizmit; 

Shërbime të shitjes me pakicë të lidhura me softuer dhe programe kompjuterike; shërbime 

të shitjes me pakicë për softuer kompjuterik dhe programe kompjuterike; shërbime të 

qendrës së thirrjeve; ndihmë për analizën e kënaqësisë së klientit për ndërmarrjet industriale 

dhe tregtare; konsulencë dhe shërbime studimi në analizën e kënaqësisë së klientit; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime biznesi dhe shërbime administrative në lidhje me 

marrjen e biletave hyrëse për këto ekspozita; Shërbime fotokopjuese; publikimi i 

katalogjeve reklamuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1718 

(220) 30/12/2019 

(731) Amina Brands sh.p.k. 

Bajçinë, p.n. 11000 Podujevë, KS 

(591) E kaltert dhe e bardhë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë, Parfumeri dhe preparate tjera te tualetit, (Shampo, krema dhe parfuma)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1719 

(220) 30/12/2019 

(731) Amina Brands sh.p.k. 

Bajçinë, p.n. 11000 Podujevë, KS 

(591)  E gjelbërt dhe e bardhë 

 

(540)   
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(511) 3  Kozmetikë, Parfumeri dhe preparate tjera te tualetit, (Shampo, krema dhe parfuma)  

5  Çajra, Kaffe dhe ushqime tjera dietike  

30  Mjaltë dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1720 

(220) 30/12/2019 

(731) Burim Çitaku Bajçinë, p.n. 11000 

Podujevë, KS 

(591) E kuqe dhe e zezë 

 

 
 

(540)   

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë, parfumeri dhe preparate tjera te tualetit, (shampo, krema dhe parfuma)  

5  Çajra, Kaffe dhe ushqime tjera dietike  

30   Mjaltë dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1721 

(220) 30/12/2019 

(300) 018171815  23/12/2019  SI 

(731) BARTOG d.o.o.  

Obrtniška 18, 8210 Trebnje, SI 

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

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrim xhamit; Preparate për pastrimin e xhamit mbrojtës  

4  Vajra industrialë për lubrifikimin e sipërfaqeve; Vajrat dhe yndyrat industriale,  

lubrifikantët; Lubrifikante; Lubrifikuesit e automjeteve; Lubrifikantët për te gjitha qëllimet; 

Lubrifikantë për aparate industriale; Lubrifikantë për demontimin e gomave pneumatike; 

Lubrifikantët e automjetit motorik; Lubrifikantët automobilistikë për motorët e makinave; 

Lubrifikantët dhe yndyrat industriale, dyllë dhe lëngje; Lubrifikantët që kanë vetitë e 

pastrimit; Vaj motori; Vajra për automobila; Vajrat e motorit automobilistik; Vajra 

lubrifikues për aparate automobilistike  

12  Tuba të brendshëm për goma pneumatike; Tuba të brendshëm për gomat e  

biçikletave; Pajime riparimi për tubat e brendshëm; Bandazh për rrotat e biçikletave; 

Bandazhe (disqet) për rrotat e automjeteve  
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35  Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me aksesorët e veturave; Shërbime të  

shitjes me shumicë në lidhje me automjetet; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

automjetet; Shërbime për porositjen në internet; Shërbime te kompjuterizuara të porositura 

online; Prezantimi i mallrave në median e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Reklamimi i automjeteve për shitje me anë të Internetit; Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me aksesorët e automobilave; Shërbime e shitjes me shumicë në lidhje me aksesorët 

e automobilave; Shërbime e shitjes me shumicë në lidhje me pjesë automobilistike; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automobilave; Ankandi i ofruar në 

internet 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1722 

(220) 30/12/2019 

(300) 018171819  23/12/2019  SI 

(731) BARTOG d.o.o.  

Obrtniška 18, 8210 Trebnje, SI 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)  BARTOG 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për pastrim xhamit; Preparate për pastrimin e xhamit mbrojtës  

4  Vajra industrialë për lubrifikimin e sipërfaqeve; Vajrat dhe yndyrat industriale,  

lubrifikantët; Lubrifikante; Lubrifikuesit e automjeteve; Lubrifikantët për te gjitha qëllimet; 

Lubrifikantë për aparate industriale; Lubrifikantë për demontimin e gomave pneumatike; 

Lubrifikantët e automjetit motorik; Lubrifikantët automobilistikë për motorët e makinave; 

Lubrifikantët dhe yndyrat industriale, dyllë dhe lëngje; Lubrifikantët që kanë vetitë e 

pastrimit; Vaj motori; Vajra për automobila; Vajrat e motorit automobilistik; Vajra 

lubrifikues për aparate automobilistike  

12  Tuba të brendshëm për goma pneumatike; Tuba të brendshëm për gomat e  

biçikletave; Pajime riparimi për tubat e brendshëm; Bandazh për rrotat e biçikletave; 

Bandazhe (disqet) për rrotat e automjeteve  

35  Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me aksesorët e veturave; Shërbime të  

shitjes me shumicë në lidhje me automjetet; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

automjetet; Shërbime për porositjen në internet; Shërbime te kompjuterizuara të porositura 

online; Prezantimi i mallrave në median e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Reklamimi i automjeteve për shitje me anë të Internetit; Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me aksesorët e automobilave; Shërbime e shitjes me shumicë në lidhje me aksesorët 

e automobilave; Shërbime e shitjes me shumicë në lidhje me pjesë automobilistike; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automobilave; Ankandi i ofruar në 

internet 

  
 

(210) KS/M/ 2019/1723 

(220) 30/12/2019 

(731) M.P.I Pharmaceutica GmBH 

20099  Hamburg, DE 

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

(540)  Masculan 
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"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(511) 3  Preparate për higjenë dhe kozmetikë personale( përvec parfumit), në vecanti vaj 

për masazh  

5  Produkte dhe preparate farmaceutike dhe produkte kimike për kujdes shëndetsor, në 

vecanti afrodiziakë, lubrikantë(vajra dhe krema), krema dhe supozitorë kontraceptiv, vajra 

për masazh, krema për orgazëm, preparate të medikuara për përforcim fizik dhe rritje të 

potencës  

10  Produkte higjenike nga goma, në veqanti kondomët, kontraceptivët mekanikë, produkte 

erotike për përdorim në trup, në veqanti pajisje mesazhi, vibratoprë, replika funksionale të 

pjesëve të trupit dhe organeve seksuale të njeriut, pajisje për përmirsimin e erekcionit dhe 

orgazmave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1724 

(220) 30/12/2019 

(731) Teoren SHPK Autostrada Tirane- 

Durres kilometri 15 Tirane, AL 

(591) E kalter, e bardhe  

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate për filtrimin e ujit  

35  Drejtimi dhe menaxhimi i biznesit të aparateve dhe shërbimeve për filtrimin e ujit  

40  Shërbime për trajtimin (purifikimin) e ujit, dhënie me qera e pajisjeve të filtrimit të ujit 

në hoteleri, restorante dhe katering (shërbime të furnizimit të ushqimit dhe pijeve)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1725 

(220) 31/12/2019 

(731) Besim Aliji Matejche, Lipkovo, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Pije joalkoolike  
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(210) KS/M/ 2019/1726 

(220) 31/12/2019 

(731) LIU.JO S.p.A Viale John Ambrose 

Fleming 17, 41012 Carpi (Modena), IT 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5 
 

(540)  LIU.JO 

 

 
     

 

(511) 9  Syza, syza (syza të modës), mbulesa për telefonë intelegjent, mbulesa për tablet 

kompjuterë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1727 

(220) 31/12/2019 

(731) CARNIVAL SH.P.K Rr. Nike 

Dardani p.n., , Dardani - Prishtinë, KS 

(591) E verdhë, e gjelbërt, e hirtë, e kuqe, e 

pempe, vjollce 

(740)  Fisnik Salihu Rr. Major Mehmet 

Bushi, Nr. 6/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Produkte kimike për përdorim në industri, shkencë dhe bujqësi, përfshirë ato që 

shkojnë në prodhimin e produkteve që i përkasin klasave të tjera  

2  Bojëra, ngjyrues dhe preparate të përdorura për mbrojtje nga ndryshku  

3  Përgatitje për tualetin jo mjekues, si dhe përgatitje pastrimi për përdorim në shtëpi dhe 

ambiente të tjera  

4  Vajra industrialë dhe yndyrat, karburantet dhe ndriçuesit  

5  Farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose veterinare  

6  Metale të zakonshme të papërpunuara dhe pjesërisht të farkëtuara, përfshirë xehet, si dhe 

mallra të caktuara të bëra nga metale të zakonshme  

7  Makina dhe vegla makinerish, motorë  

8  Mjete të përdorura me dorë për kryerjen e detyrave të tilla si shpimi, formësimi, prerja  

9  Aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore, pajisje audio-vizuale dhe 

teknologji të informacionit, si dhe pajisje të sigurisë dhe shpëtimit të jetës  

10  Pajisje kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente dhe artikuj të 

përdorur përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e funksionit ose 

gjendjes së personave dhe kafshëve  

11  Aparate kontrolli mjedisor dhe instalime, në veçanti, për qëllime të ndriçimit, gatimit, 

ftohjes dhe kanalizimeve  

12  Automjete dhe aparate për transportin e njerëzve ose të mallrave me tokë, ajër ose ujë  

13  Armë zjarri dhe produkte piroteknike  

14  Metale të çmuara dhe mallra të caktuara të bëra prej metale të çmuara ose të veshura 

prej tyre, si dhe stoli, orë dhe orë, dhe pjesë përbërëse të tyre  

15  Instrumente muzikore, pjesët dhe aksesorët e tyre  

16  Letër, karton dhe disa mallra të bëra nga ato materiale, si dhe kërkesa për zyra  

17  Materiale izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastikë për përdorim në prodhim 
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në formën e çarçafëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të caktuara të bëra prej gome, 

gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë ose zëvendësues të tyre  

18  Lëkurë, imitime prej lëkure dhe mallra të caktuara të bëra nga ato materiale  

19  Materiale jo prej metali, për ndërtim  

20  Mobilje dhe pjesë për të, si dhe mallra të caktuara të bëra prej druri, tapë, kallamishte, 

kallamishte, xunkth, bri, kockë, fildish, balenë, guaskë, qelibar, nënë-perla, meerschaum 

dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike  

21  Vegla të vogla, të përdorura me dorë dhe aparate për përdorim shtëpiak dhe kuzhinë, si 

dhe vegla kozmetike dhe tualet, enë prej qelqi dhe mallra të caktuara të bëra prej porcelani, 

qeramike, enë prej balte, terra-gotë ose qelqi  

22  Kanavacë dhe materiale të tjera për të bërë vela, litar, mbushje, jastëk dhe materiale 

mbushëse dhe materiale tekstile të papërpunuara me fije qelqi  

23  Fije natyrale ose sintetike dhe fije për përdorim tekstili  

24  Pëlhura dhe mbulesa pëlhure për përdorim shtëpiak  

25  Veshje, këpucë dhe veshje për veshjet njerëzore  

26  Artikujt e rrobaqepësve, flokë natyralë ose sintetikë për veshin, dhe zbukurimet e 

flokëve, si dhe sende të vogla dekorative të destinuara për të zbukuruar një larmi objektesh, 

të cilat nuk përfshihen në klasa të tjera  

27  Produkte të destinuara për t'u shtuar si mbulesë në dyshemetë dhe muret e ndërtuara më 

parë  

28  Lodra, aparate për të luajtur lojëra, pajisje sportive, sende dëfrimi, si dhe artikuj të 

caktuar për pemët e Krishtlindjeve  

29  Produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe produkte të tjera 

komerciale kopshtare, të cilat përgatiten ose ruhen për konsum  

30  Produkte ushqimore me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të përgatitura ose 

të konservuara për konsum, si dhe ndihmës të destinuar për përmirësimin e aromës së 

ushqimit  

31  Produkte tokësore dhe detare që nuk janë nënshtruar ndonjë forme përgatitjeje për 

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

32  Pije joalkoolike  

33  Pije alkoolike, esenca dhe ekstrakte  

34  Duhan dhe artikuj të përdorur për pirjen e duhanit, si dhe pajisje shtesë dhe kontejnerë 

të caktuar që lidhen me përdorimin e tyre  

35  Shërbime të kryera nga persona ose organizata kryesisht me objekt: (i). ndihmë në 

punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose (ii). ndihmë në administrimin e 

punëve të biznesit ose funksioneve tregtare të një ndërmarrje industriale ose tregtare, si dhe 

shërbimet e bëra nga ndërmarrjet e reklamimit, kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me 

publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e difuzionit dhe që kanë të bëjnë me 

të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve  

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

kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve  

37  Shërbime në fushën e konstruksionit, si dhe shërbime që përfshijnë restaurimin e 

objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e tyre fizike 

ose kimike  

38  Shërbime që lejojnë të paktën njërën palë të komunikojë me një tjetër, si dhe shërbime 

për transmetimin e të dhënave  
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39  Shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në tjetrin me 

hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime që lidhen domosdoshmërisht me 

transportin e tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depozitimi, depo ose lloje të tjera 

ndërtimesh për ruajtjen ose ruajtjen e tyre  

40  Shërbime të kryera nga përpunimi mekanik ose kimik, transformimi ose prodhimi i 

objekteve ose substancave inorganike ose organike, përfshirë shërbimet e prodhimit me 

porosi. Për qëllime të klasifikimit, prodhimit ose prodhimi i mallrave konsiderohet një 

shërbim vetëm në rastet kur është kryer për llogari të një personi tjetër në rendin dhe 

specifikimin e tyre. Nëse prodhimi nuk është duke u realizuar për të përmbushur një porosi 

për mallrat që plotësojnë nevojat, kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, atëherë 

është përgjithësisht ndihmëse për veprimtarinë kryesore tregtare të prodhuesit ose mallrat 

në tregti. Nëse substanca ose objekti u tregtohet palëve të treta nga personi që e përpunoi, 

transformoi ose prodhoi atë, atëherë kjo zakonisht nuk do të konsiderohej shërbim  

41  Shërbime të bëra nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive mendore të 

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

42  Shërbime të ofruara nga personat në lidhje me aspektet teorike dhe praktike të fushave 

të ndërlikuara të veprimtarive, për shembull, shërbimet laboratorike shkencore, 

inxhinierinë, programimin kompjuterik, shërbimet arkitekturore ose dizajnin e brendshëm  

43  Shërbime të ofruara nga persona ose ndërmarrje, qëllimi i të cilave është të përgatisë 

ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të ofruara për të marrë shtrate në hotele, 

konvikte ose institucione të tjera që ofrojnë akomodim të përkohshëm  

44  Kujdesin mjekësor, duke përfshirë ilaçet alternative, kujdesin higjenik dhe bukurinë që 

u jepet personave për qeniet njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që kanë të bëjnë me 

fushat e bujqësisë, akuakultures, kopshtarisë dhe pylltarisë  

45  Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

individëve; shërbime personale dhe sociale të bëra nga të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1728 

(220) 31/12/2019 

(731) CARNIVAL SH.P.K Rr. Nike, 

Dardani p.n., , Dardani - Prishtinë, KS 

(591) e verdhë, e gjelbërt, e hirtë, e kuqe, e 

pempe, vjollce, e bardhë dhe e zezë 

(740)  Fisnik Salihu Rr. Major Mehmet 

Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)  CARNIVAL 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike për përdorim në industri, shkencë dhe bujqësi, përfshirë ato që 

shkojnë në prodhimin e produkteve që i përkasin klasave të tjera  

2  Bojëra, ngjyrues dhe preparate të përdorura për mbrojtje nga ndryshku  

3  Përgatitje për tualetin jo mjekues, si dhe përgatitje pastrimi për përdorim në shtëpi dhe 

ambiente të tjera  

4  Vajra industrialë dhe yndyrat, karburantet dhe ndriçuesit  

5  Farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose veterinare  

6  Metale të zakonshme të papërpunuara dhe pjesërisht të farkëtuara, përfshirë xehet, si dhe 
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mallra të caktuara të bëra nga metale të zakonshme  

7  Makina dhe vegla makinerish, motorë  

8  Mjete të përdorura me dorë për kryerjen e detyrave të tilla si shpimi, formësimi, prerja  

9  Aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore, pajisje audio-vizuale dhe 

teknologji të informacionit, si dhe pajisje të sigurisë dhe shpëtimit të jetës  

10  Pajisje kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente dhe artikuj të 

përdorur përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e funksionit ose 

gjendjes së personave dhe kafshëve  

11  Aparate kontrolli mjedisor dhe instalime, në veçanti, për qëllime të ndriçimit, gatimit, 

ftohjes dhe kanalizimeve  

12  Automjete dhe aparate për transportin e njerëzve ose të mallrave me tokë, ajër ose ujë  

13  Armë zjarri dhe produkte piroteknike  

14  Metale të çmuara dhe mallra të caktuara të bëra prej metale të çmuara ose të veshura 

prej tyre, si dhe stoli, orë dhe orë, dhe pjesë përbërëse të tyre  

15  Instrumente muzikore, pjesët dhe aksesorët e tyre  

16  Letër, karton dhe disa mallra të bëra nga ato materiale, si dhe kërkesa për zyra  

17  Materiale izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastikë për përdorim në prodhim 

në formën e çarçafëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të caktuara të bëra prej gome, 

gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë ose zëvendësues të tyre  

18  Lëkurë, imitime prej lëkure dhe mallra të caktuara të bëra nga ato materiale  

19  Materiale jo prej metali, për ndërtim  

20  Mobilje dhe pjesë për të, si dhe mallra të caktuara të bëra prej druri, tapë, kallamishte, 

kallamishte, xunkth, bri, kockë, fildish, balenë, guaskë, qelibar, nënë-perla, meerschaum 

dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike  

21  Vegla të vogla, të përdorura me dorë dhe aparate për përdorim shtëpiak dhe kuzhinë, si 

dhe vegla kozmetike dhe tualet, enë prej qelqi dhe mallra të caktuara të bëra prej porcelani, 

qeramike, enë prej balte, terra-gotë ose qelqi  

22  Kanavacë dhe materiale të tjera për të bërë vela, litar, mbushje, jastëk dhe materiale 

mbushëse dhe materiale tekstile të papërpunuara me fije qelqi  

23  Fije natyrale ose sintetike dhe fije për përdorim tekstili  

24  Pëlhura dhe mbulesa pëlhure për përdorim shtëpiak  

25  Veshje, këpucë dhe veshje për veshjet njerëzore  

26  Artikujt e rrobaqepësve, flokë natyralë ose sintetikë për veshin, dhe zbukurimet e 

flokëve, si dhe sende të vogla dekorative të destinuara për të zbukuruar një larmi objektesh, 

të cilat nuk përfshihen në klasa të tjera  

27  Produkte të destinuara për t'u shtuar si mbulesë në dyshemetë dhe muret e ndërtuara më 

parë  

28  Lodra, aparate për të luajtur lojëra, pajisje sportive, sende dëfrimi, si dhe artikuj të 

caktuar për pemët e Krishtlindjeve  

29  Produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe produkte të tjera 

komerciale kopshtare, të cilat përgatiten ose ruhen për konsum  

30  Produkte ushqimore me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të përgatitura ose 

të konservuara për konsum, si dhe ndihmës të destinuar për përmirësimin e aromës së 

ushqimit  

31  Produkte tokësore dhe detare që nuk janë nënshtruar ndonjë forme përgatitjeje për 

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



Buletini Zyrtar Nr. 86 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

98 

 

32  Pije joalkoolike  

33  Pije alkoolike, esenca dhe ekstrakte  

34  Duhan dhe artikuj të përdorur për pirjen e duhanit, si dhe pajisje shtesë dhe kontejnerë 

të caktuar që lidhen me përdorimin e tyre  

35  Shërbime të kryera nga persona ose organizata kryesisht me objekt: (i). ndihmë në 

punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose (ii). ndihmë në administrimin e 

punëve të biznesit ose funksioneve tregtare të një ndërmarrje industriale ose tregtare, si dhe 

shërbimet e bëra nga ndërmarrjet e reklamimit, kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me 

publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e difuzionit dhe që kanë të bëjnë me 

të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve  

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

kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve  

37  Shërbime në fushën e konstruksionit, si dhe shërbime që përfshijnë restaurimin e 

objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e tyre fizike 

ose kimike  

38  Shërbime që lejojnë të paktën njërën palë të komunikojë me një tjetër, si dhe shërbime 

për transmetimin e të dhënave  

39  Shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në tjetrin me 

hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime që lidhen domosdoshmërisht me 

transportin e tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depozitimi, depo ose lloje të tjera 

ndërtimesh për ruajtjen ose ruajtjen e tyre  

40  Shërbime të kryera nga përpunimi mekanik ose kimik, transformimi ose prodhimi i 

objekteve ose substancave inorganike ose organike, përfshirë shërbimet e prodhimit me 

porosi. Për qëllime të klasifikimit, prodhimit ose prodhimi i mallrave konsiderohet një 

shërbim vetëm në rastet kur është kryer për llogari të një personi tjetër në rendin dhe 

specifikimin e tyre. Nëse prodhimi nuk është duke u realizuar për të përmbushur një porosi 

për mallrat që plotësojnë nevojat, kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, atëherë 

është përgjithësisht ndihmëse për veprimtarinë kryesore tregtare të prodhuesit ose mallrat 

në tregti. Nëse substanca ose objekti u tregtohet palëve të treta nga personi që e përpunoi, 

transformoi ose prodhoi atë, atëherë kjo zakonisht nuk do të konsiderohej shërbim  

41  Shërbime të bëra nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive mendore të 

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

42  Shërbime të ofruara nga personat në lidhje me aspektet teorike dhe praktike të fushave 

të ndërlikuara të veprimtarive, për shembull, shërbimet laboratorike shkencore, 

inxhinierinë, programimin kompjuterik, shërbimet arkitekturore ose dizajnin e brendshëm  

43  Shërbime të ofruara nga persona ose ndërmarrje, qëllimi i të cilave është të përgatisë 

ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të ofruara për të marrë shtrate në hotele, 

konvikte ose institucione të tjera që ofrojnë akomodim të përkohshëm  

44  Kujdesin mjekësor, duke përfshirë ilaçet alternative, kujdesin higjenik dhe bukurinë që 

u jepet personave për qeniet njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që kanë të bëjnë me 

fushat e bujqësisë, akuakultures, kopshtarisë dhe pylltarisë  

45  Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

individëve;shërbime personale dhe sociale të bëra nga të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve  
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(210) KS/M/ 2019/1729 

(220) 31/12/2019 

(731) CARNIVAL SH.P.K Rr. Nike, 

Dardani p.n., , Dardani - Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Fisnik Salihu Rr. Major Mehmet 

Bushi, hyrja 6, nr.5, Prishtinë 
 

(540)  LIT 

 

 
     

 

(511) 18  Lëkurë, imitime prej lëkure dhe mallra të caktuara të bëra nga ato materiale  

23  Fije natyrale ose sintetike dhe fije për përdorim tekstili  

25  Veshje, këpucë dhe veshmbathje njerëzore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1731 

(220) 31/12/2019 

(731) Abbott Rapid Diagnostics 

International Subsidiary Unlimited 

Company 70 Sir John Rogerson's Quay, IE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  DETERMINE 

 

 
     

 

(511) 1  Reagenca për hulumtimin dhe perdorimin ne analizen e forenzikes; preparate 

kontrolluese për testimin diagnostik të procesit të kryer ose zhvilluar në një tub, jashtë një 

organizmi të gjalle (in vitro)-mbarësim artificial., ekranizimi, vertetimin dhe analizat; 

reagensa diagnostike  dhe reagensat kimike, për perdorim laboratorik ose përdorim në 

hulumtim; zberthyesit te cilet perdoren  në komplete (sete) diagnostike, per testim dhe 

perdorim laboratorik ose perdorim ne hulumtim; komplete diagnostike (sete) për testim për 

perdorim laboratorik;  preparate diagnostike per perdorim laboratorik; komplete 

diagnostike (sete) per testim te cilat perfshijnë reagensat dhe analizat  

5  Reagenca diagnostike mjekësore; preparate per testimin për perdorim mjeksor; teste 

diagnostike (sete) për përdorim mjeksor; pajisje te cilat permbajnë reagensa per perdorim 

ne teste diagnostike ne mjekesi; shirita per testim te cilat permbajnë reagense diagnostike 

mjekesore; pejisje per testim te cilat permbajnë reagensa kimike per testimin dhe 

diagnostifikimin  mjekesor te mbaresimit artificial (in vitro); komplete (sete) mjekesore 

diagnostike per testim; reagense kimike për përdorim në diagnostifikimin  mjekesor dhe ne 

analiza  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1 

(220) 03/01/2020 

(731) NSAR GENERAL TRADING 

(L.L.C) P.O. Box 171611- Dubai 

United Arab Emirates, AE 

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

(540)  
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Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

     

 

(511) 34  Duhani, artikujt e duhanpirësit, shkrepëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/22 

(220) 03/01/2020 

(731) PIERREL S.P.A. Strada Statale Appia 

7 BIS, 46/48 81043 CAPUA (CE), Italy, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ORABLOC 

 

 
     

 

(511) 5  Anastetik lokal;anastetik topikal  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/23 

(220) 03/01/2020 

(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 

 

 
     

 

(511) 18  Çantë dhe këllëf nga lëkura;Valixhe;etiketa për valixhe;etiketë bagazhi;valixhe 

dore;sënduk;të gjitha çantat me qëllim mbartje;çanta shpine;çanta sporti dhe atletike;çanta 

për libra;çanta kampimi;çanta rrobash;çanta për blerje (shopping);çanta shkolle;çantë e 

madhe dore;kuti mbartëse;kuti e bashklidhur;valixhe e vogël;çanta dore;kuleta;çanta të 

vogla për femra;çanta kufer, makiazhi, kozmetike dhe buzëkuqi të shitura boshi;çanta 

kozmetike të shitura të zbrazëta;kuti për kartat e biznesit;kuti dhe mbajtës për kartela të 

thirrjes;kuti për kartelat e kreditit;çanta për dokumenta;çanta për çelsa;rrip lëkure që mbeht 

në krahë  

37  Produkte dhe shërbime: “Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të harduerit kompjuterik, 

kompjuterëve, telefona mobil, pjesët perfirerike të kompjuterëve dhe pajisjet eletkronike 

për konsumatorë;shërbimet mbështetëse teknike në lidhje me përdorimin e harduerëve 
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kompjuterikë dhe pjesëve perfierike kompjuterike;maqina zyreje dhe pajisje instalimi, 

mirëmbajtje dhe riparimi;shërbime të mbushjes së baterive për telefona celularë;mbushjen e 

automjeteve elektrike;mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve motorike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/24 

(220) 06/01/2020 

(731) PETROL OFISI ANONIM SIRKETI  

Unalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square 

Sit. F Blok No:82 F/7 , TR 

(591) E bardh dhe e kuqe    

(740) Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantë; apsorbues te pluhurit, lagështuese dhe 

lidhëse të pluhurit; karburantet (përfshirë motorët me djegie te brendshme) dhe ndriçuesit; 

qirinjët dhe fitili për ndriçim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/25 

(220) 06/01/2020 

(300) DE 3020191088805  08/07/2019  DD 

(731) Schwarz IT KG Stiftsbergstraße 1 

74172 Neckarsulm, DE 

(591) E kaltert yndyrore dhe bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softueri kompjuterik për shërbime për ruajtjen e të dhënave përsonale 

kompjuterike ( cloud ); baza e të dhënave; ushqimi I të dhënave për bazën e të dhenave; 

servere për ruajtjen e të dhënave përsonale kompjuterike (cloud); softvere për monitorimin 

e rrjetit të ruajtjës se të dhënave përsonale kompjuterike (cloud); aplikacione  softueri për 

shërbime për ruajtjen e të dhënave përsonale kompjuterike (cloud)    

42  Ofrimi I shërbimeve  për drejtimin e programit ( hosting); shërbime të  serverit për 

drejtimin e programit ( hosting) ; këshillime në lëmin e softuerit  kompjuterik; ofrimi I  TI 

shërbimeve; ofrimi I shërbimeve të ruajtjës se të dhënave përsonale kompjuterike ne 

drejtimin e programit ( cloud hosting); sigurimi i një ambienti kompjuterik virtual përmes 

ruajtjes se të dhënave përsonale kompjuterike (cloud); infrastruktura si sherbim  (IaaS); 
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platforma si sherbim (PaaS); softueri si shërbim (SaaS) dhe dhënia me qera e softuerit; 

ofrimi I shërbimeve te kopjeve reservë te të dhënave; ofrimi I shërbimeve  te ushqyerjes 

elektronike te  dhe kopjeve të të dhënave; ofrimi I shërbimeve për magazinimin elektronik 

dhe arhivimin  e kopjeve të të dhënave; ofrimi I TI sherbimeve, ofrimi I shërbimeve të 

këshillimit dhe informimit; pofrimi I informative lidhur me zhvillimin dhe përdorimin e 

rrjeteve kompjuterike; ofrimi I shërbimeve për ruajtjen e të dhënave përsonale 

kompjuterike (coud);  shërbime të ruajtjes se të dhënave përsonale kompjuterike ne 

drejtimin e programit (cloud hosting) per shfrytezimin public te ruajtjes se te dhënave 

përsonale kompjuterike; shërbime të ruajtjes se të dhënave përsonale kompjuterike ne 

drejtimin e programit (cloud hosting) për shfrytëzimin e ruajtje se te dhënave përsonale 

kompjuterike private; shërbime të konsultimit  dhe aplikime ne lëmin e  e rrjeteve te 

ruajtjes se të dhenave përsonale kompjuterike (cloud);  sigurimi I sistemeve virtuale 

kompjuterike permes  ruajtje se te dhënave përsonale kompjuterike (cloud); shërbime të 

programimit te softuerit operativ për qasje  dhe shfrytezim  te rrjeteve te ruajtjs se të 

dhenave personale kompjuterike (cloud);  shërbime të qeradhenies  te softuerit operativ për 

qasje  dhe shfrytëzim  te rrjetev kompjuterike për ruajtjenb e të dhënave përsonale (claud); 

shërbime të qeradhenies se aparateve kompjuterike; shërbime të qeradhenies te hapësirave 

për qendra kompjuterike; shërbime konsultimi dhe informimi per integrimin e sistemit 

kompjuterik; shërbime konsultimi lidhur më  sistemet kompjuterike; ofrimi I shërbimeve ne 

lëmin e mbrojtjes se te dhënave  [muri mbrojtës]; ofrimi I shërbime internet ne ambientin e 

sigurtë; ofrimi I shërbimeve të shfrytëzimit të përkohëshem te softuerit operativ I cili nuk 

shkarkohet  drejtë per drejtë( online), per qasje dhe shfrytëzim  te ruajtjes se të dhenave 

personale kompjuterike (cloud) ne rrjete kompjuterike; shërbime të dizajnimit dhe 

zhvillimit të softuerit operativ per qasje dhe shfrytëzim per ruajtjen e te dhenave personale 

kompjuterike (cloud)  te rrjetit kompjuterik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/26 

(220) 06/01/2020 

(731) Fisnik Ismaili rr. Agim Ramadani, 

Ll.5B, Hy.6, nr.6, 10 000, Prishtinë, KS 

(591) Zi, bardh, gjelbër e hapur dhe e 

mbyllur 

(526) Ha mirë 

(740)  Avokat Arnis Dumani rr. Isa 

Kasatrati, A3, kati 2, nr.4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adoptuara për përdorim mjekësor ose veterinar; 

ushqim për foshnja; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; materialet për veshjet; 

materiale për mbushjen e dhëmbëve; dyll dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e 
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parazitëve; fungicide dhe herbicide; shtesa dietike të destinuara për të plotësuar një dietë 

normale ose për të patur përfitime shëndetësore; zëvendësime të vaktit dhe ushqim dietik 

dhe pije të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar  

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, djathë, gjalpë, 

kos dhe produkte tjera të qumshtit, vajra dhe yndyrna për ushqim, Arra, të gatshme, 

Bajame, të copëtuara, Barishte kopshti te konservuara, Copëza frutash, Fileta peshku, Fruta, 

në kuti conserve, Fruta të ngrira, Fruta të sheqerizuara, Lëng doamteje për gatim, Lëng 

perimesh për gatim, Vezë  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapioka dhe sago; miell 

dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; çokollatë; akullore, sherbet 

dhe të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, erëza, barishte të 

ruajtura; uthull, salca dhe kremra të tjerë; akull (ujë i ngrirë), Bimë kopshti, të konservuara 

[erëza], Biskota, Bukë, Drithëra tërshëre  

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; elb  

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  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm, Restorante, 

Restorante me vetë-shërbim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/27 

(220) 06/01/2020 

(731) Fisnik Ismaili rr. Agim Ramadani, 

Ll.5B, Hy.6, nr.6, 10 000, Prishtinë, KS 

(591) Kuq dhe Zi 

(740)  Avokat Arnis Dumani rr. Isa 

Kasatrati, A3, kati 2, nr.4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adoptuara për përdorim mjekësor ose veterinar; 

ushqim për foshnja; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; materialet për veshjet; 

materiale për mbushjen e dhëmbëve; dyll dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicide dhe herbicide; shtesa dietike të destinuara për të plotësuar një dietë 

normale ose për të patur përfitime shëndetësore; zëvendësime të vaktit dhe ushqim dietik 

dhe pije të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar  

28  Lojëra, lodra dhe lojëra; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; 
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dekorime për pemët e Krishtlindjeve; pajisje për sporte dhe lojëra të ndryshme; pajisje për 

ndërtimin e trupit / pajisje për rehabilitimin e trupit / pajisje për trajnimin e trupit  

41  Arsimi; ofrimi i trajnimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore; instruksione 

gjimnastike; Edukim fizik; shërbime personale të trajnerit [trajner i fitnesit]; edukimi fizik; 

shërbime të vlerësimit të fitnesit fizik për qëllime stërvitore; trainim praktik [demonstrim]  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/28 

(220) 06/01/2020 

(731) Fisnik Ismaili rr. Agim Ramadani, 

Ll.5B, Hy.6, nr.6, 10 000, Prishtinë, KS 

(526) Ha Mirë 

(740)  Avokat Arnis Dumani rr. Isa 

Kasatrati, A3, kati 2, nr.4, Prishtinë 
 

(540)  Ha Mirë 

 

 
     

 

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

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adoptuara për përdorim mjekësor ose veterinar; 

ushqim për foshnja; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; materialet për veshjet; 

materiale për mbushjen e dhëmbëve; dyll dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicide dhe herbicide; shtesa dietike të destinuara për të plotësuar një dietë 

normale ose për të patur përfitime shëndetësore; zëvendësime të vaktit dhe ushqim dietik 

dhe pije të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar  

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, djathë, gjalpë, 

kos dhe produkte tjera të qumshtit, vajra dhe yndyrna për ushqim, Arra, të gatshme, 

Bajame, të copëtuara, Barishte kopshti te konservuara, Copëza frutash, Fileta peshku, Fruta, 

në kuti conserve, Fruta të ngrira, Fruta të sheqerizuara, Lëng doamteje për gatim, Lëng 

perimesh për gatim, Vezë  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapioka dhe sago; miell 

dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; çokollatë; akullore, sherbet 

dhe të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, erëza, barishte të 

ruajtura; uthull, salca dhe kremra të tjerë; akull (ujë i ngrirë), Bimë kopshti, të konservuara 

[erëza], Biskota, Bukë, Drithëra tërshëre  

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; elb  

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  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm, Restorante, 

Restorante me vetë-shërbim  

 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 86 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

105 

 

 

(210) KS/M/ 2020/29 

(220) 06/01/2020 

(731) ENERGETIX GmbH & Co.KG 

Franz-Kirsten-Strasse 1 55411 Bingen, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  QICUMA 

 

 
     

 

(511) 5  Shtojcat e ushqimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/30 

(220) 08/01/2020 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  IPAD 

 

 
     

 

(511) 42  Dizajnimin e softuerëve kompjuterik;analizimin e sistemeve 

kompjuterike;dizajnimin e sistemeve të kompjuterit;këshilldhënje rreth softuerëve 

kompjuterikë;këshilldhënje rreth teknologjisë kompjuterike;programim 

kompjuterik;këshilldhënjen rreth sigurisë kompjuterike dhe të dhënave;këshilldhënje rreth 

dizajnimit dhe zhvillimit të harduerit kompjuterik;krijimin dhe mirëmbajtjen e web faqeve 

për të tjerët;krijimin dhe dizajnimin e webfaqeve me bazë indeks të informatave për të 

tjerët;shërbimet e të dhënave të kriptimit;zhvillimin e platformave kompjuterike;ruajtjen e 

të dhënave elektronike;monitromimin elektronik të informatave të identifikimit personal 

për të zbuluar vjedhjen e identitetit përmes internetit;drejtimin e faqeve 

kompjuterike;këshilldhënje rreth informatave teknologjike;ofrimin e informatave online të 

harduerit apo softuerit kompjuterik;instalimin e softuerit kompjuterik;mirëmbajtjen e 

softuerit kompjuterik;monitorimin e sistemeve të kompjuterit me qasje nga 

distanca;monitorimin e sistemeve të kompjuterit për të zbuluar prishjet;monitorimin e 

sistemeve kompjuterike për të zbuluar qasjen e pa-autorizuar apo shkeljen e të 

dhënave;kthimin e të dhënave kompjuterike;ofrimin online të softuerit jo-të 

shkarkueshëm;hulumtimet teknologjike;këshilla teknologjike;këshilla teknologjike të 

telekomunikimit;përditësimin e softuerit kompjuterik;zhbllokimin e telefonave 

mobil;këshilla rreth dizajnimit të webfaqeve;shërbimet kartografike;shërbimet e 

informatikës klaud;dhënien me qira të harduerit dhe softuerit kompjuterik  
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(210) KS/M/ 2020/31 

(220) 08/01/2020 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SUSVIMO 

 

 
     

 

(511) 5  Paisje që mund të vendoset për përçimin e ilaçeve  

10  Agjent për përçimin e ilaçeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/32 

(220) 08/01/2020 

(731) “ESSI”  SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

(591) E bardhë, e kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Bukë, produkte bukëpjekësit në bazë mielli; biskota; çokolada; pjekurina; Croco 

(grimësira të njelmëta); uafëll (ëmbëlsira të mbushura); kuleç të ëmbël; tarte (kallëp nga 

brumi i ëmbël ose i njelmët të mbushur me fruta, perime, ose ëmbëlsira); deserte, 

përkatësisht, deserte bukëpjekësish, deserte në bazë të miellit dhe çokoladës, deserte në 

formë shkume, deserte të akullta; akullore; akull për ngrënjeKafe, çaji, kakaoja, sheqeri, 

orizi, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe produkte e drithërave, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, 

salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/33 

(220) 08/01/2020 

(731) Abbott Rapid Diagnostics 

International Unlimited Company 

Office 32, Verdala Business Center Level 2, 

LM Complex, Brewery Street, Zone 3, 

Central Business District, Birkirkara, CBD 

3040, MT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BIOLINE 

 

 
     

 

(511) 1  Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohën për vitro diagnostifikim dhe testim 

(proces i zhvilluar ne një tub, jasht një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 
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analizës; reagense diagnostike dhe reagense kimike për laboratorë ose përdorim ose 

përdorim në hulumtime; zbërthyes për përdorim në komplete diagnostifikimi për testime 

për laboratore ose për përdorim në hulumtime; shirita për testim, të cilat nuk janë për 

qëllime mjekësore; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagensa dhe teste për analizën e 

prezencës së antigjenit në gjak, serumit human, pllazmës, urinës, dhe lëngjeve tjera 

biologjike dhe indeve; komplete (sete) diagnostike për testimin laboratorik ose për 

përdorim në hulumtime; preparate diagnostike për laborator ose për përdorim në 

hulumtime; komplete (sete) diagnostike për testim të cilat përfshijnë reagensa dhe analiza; 

imuno teste kromatografike për laboratore ose për përdorim në hulumtime; imunotestet 

kromatografike in vitro (proces i zhvilluar ne një tub, jasht një organizmi të gjallë), për 

përdorim në laborator ose për qellime hulumtimi; imunotestet kromatografike in vitro 

(proces i zhvilluar në një tub) për diagnostifikim për laborator ose perdorim ne hulumtime; 

komplete (sete) për teste laboratorike të cilat përfshijnë reagensa dhe analiza  për testimin e 

prezences së angigenit në gjak, serumit human, pllazmës, urinës, lëngjeve tjera biologjike 

dhe indeve; teste për testimin e prezences se alkoolit dhe drogës; pajisje për testim droge 

dhe alkooli; test shirita për zbulimin e prezences së alkoolit dhe drogës; gota për testim 

alkooli dhe droge; panele për testim droge dhe alkooli;  

5  Komplete (sete) diagnostike mjekësore dhe shirita diagnostike mjekësore; reagense 

diagnostike mjekësore; preparate diagnostike për qëllime mjekësore; preparate për testim 

për perdorim mjekësorë; teste diagnostike për përdorim mjekësorë; analiza mjekësore 

diagnostike; zberthyese për përdorim në komplete (sete) të diagnostifikimit mjekësorë; 

mbushje (patrona) të cilat përmbajnë reagense për përdorim në teste  mjekësore  

diagnostike ; mbushje (patrona) të cilat përmbajnë reagense diagnostike mjekësore; 

mbushje (patrona) për testim të cilat përmbajnë reagensa kimike per  in vitro (proces i 

zhvilluar në një tub, jasht një organizmi të gjallë), për testim të cilat përmbajnë reagense 

kimike për diagnostifikim in vitro test i  

diagonstifikimit mjekësorë; reagense mjekësore në mbushje (patrona) për përdorim në 

diagnostifikim mjekësorë; teste diagostike mjekësore in vitro (proces i zhvilluar ne një tub, 

jasht një organizmi të gjallë); analiza mjekësore diagnostike in vitro (proces i zhvilluar në 

një tub, jasht një organizmi të gjallë); komplete (sete) për testim diagnostik in vitro (proces 

i zhvilluar në një tub, jasht një organizmi të gjallë); shirita mjekësor diagnostik in vitro 

(proces i zhvilluar në një tub, jasht një organizmi të gjallë) për testim; reagense mjekesore 

diagnostike in vitro (proces i zhvilluar në një tub, jasht një organizmi të gjallë); teste 

mjekësore diagnostike për zbulim, diagnostikë, vërtetim të semundjes; komplete (sete) 

mjekësore të cilët përmbajnë reagensa dhe analiza për testimin në praninë e antigenit në 

gjak, serumit human, plazmës, urinës, dhe lëngjeve tjera biologjike dhe indeve; imonu 

testet kromatografike për përdorim në mjekësi; imuno teste kromatografike in vitro (proces 

i zhvilluar në një tub, jasht një organizmi të gjallë) për pëdorim mjekësorë; komplete (sete) 

për testim të pranisë së alkoolit dhe drogës; pajisje për testim droge dhe alkooli; shirita testi 

për gjetjen e alkoolit dhe drogës; gota për testim në drogë dhe alkool; panele për testim 

droge dhe alkooli 
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(210) KS/M/ 2020/34 

(220) 09/01/2020 

(731) TONI THERANDË SH.P.K 

RRUGA XHAVIT SYLAJ PN, KS 

(591) E ZEZË, E BARDHË , E KUQE 

(526) POWER BATT 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë 

“Judex” Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 

1, 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;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); 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 

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;  

11  llamba treguese të drejtimit për automjetet; dritat e motorit; dritat e pasme për 
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automjetet, dritat pozicioni dhe përmbysëse për automjetet tokësore; dritat e makinave; 

fenerët e automjeteve; reflektorët për automjetin, filtra për pastrim të ajrit; njësi për 

kondicionim të ajrit; tharës të ajrit; ventilatorë të ajrit të ngrohtë; poqa drite; fen për 

kondenzues gazi, të ndryshëm nga pjesët e makinave; mbështjellës për kondenzues gazi, të 

ndryshëm nga ata si pjesë të makinave; aparat avullimi; ngrohës eketrik, tharës për qëllime 

industriale; kapakë radioatorësh; filtra ajri për njësi për kondicionim të ajrit; filtra ajri për 

njësi për kondicionim të ajrit; makara për kompresorë për kondicioner ajri të automobilëve, 

Aparat ndriçimi për automjete  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/35 

(220) 09/01/2020 

(731) TONI THERANDË SH.P.K 

RRUGA “XHAVIT SYLAJ” PN, KS 

(591) E ZEZË, E BARDHË , E KUQE 

(526) POWER BATT 

(740)  Florin Lata  “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k rr. B, Hyrja C15/10, nr.3, 

Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  POWER BATT 

 

 
     

 

(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;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); 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;  

11  llamba treguese të drejtimit për automjetet; dritat e motorit; dritat e pasme për 

automjetet, dritat pozicioni dhe përmbysëse për automjetet tokësore; dritat e makinave; 

fenerët e automjeteve; reflektorët për automjetin, filtra për pastrim të ajrit; njësi për 

kondicionim të ajrit; tharës të ajrit; ventilatorë të ajrit të ngrohtë; poqa drite; fen për 

kondenzues gazi, të ndryshëm nga pjesët e makinave; mbështjellës për kondenzues gazi, të 

ndryshëm nga ata si pjesë të makinave; aparat avullimi; ngrohës eketrik, tharës për qëllime 

industriale; kapakë radioatorësh; filtra ajri për njësi për kondicionim të ajrit; filtra ajri për 

njësi për kondicionim të ajrit; makara për kompresorë për kondicioner ajri të automobilëve, 

Aparat ndriçimi për automjete  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/36 

(220) 09/01/2020 

(731) TONI THERANDË SH.P.K 

RRUGA “XHAVIT SYLAJ” PN, KS 

(591) E ZEZË, E BARDHË , E KUQE 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë 

“Judex”  Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 

1, Prishtinë 

 
 

(540)  DXHS 

 

 
     

 

(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;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 
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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); 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 

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; senzor matës ( të ndryshëm nga ata të 

përdorimit mjekësor)  

11  llamba treguese të drejtimit për automjetet; dritat e motorit; dritat e pasme për 

automjetet, dritat pozicioni dhe përmbysëse për automjetet tokësore; dritat e makinave; 

fenerët e automjeteve; reflektorët për automjetin, filtra për pastrim të ajrit; njësi për 

kondicionim të ajrit; tharës të ajrit; ventilatorë të ajrit të ngrohtë; poqa drite; fen për 

kondenzues gazi, të ndryshëm nga pjesët e makinave; mbështjellës për kondenzues gazi, të 

ndryshëm nga ata si pjesë të makinave; aparat avullimi; ngrohës eketrik, tharës për qëllime 

industriale; kapakë radioatorësh; filtra ajri për njësi për kondicionim të ajrit; filtra ajri për 

njësi për kondicionim të ajrit; makara për kompresorë për kondicioner ajri të automobilëve, 

Aparat ndriçimi për automjete  

27  Tepihë dhe rrogozë; mbulesa të brendshme dhe mbulesa dyshemeje për automjete nga 

kauçuku, materiali plastik ose tekstili  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/37 

(220) 09/01/2020 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex,  

Arteixo (A Coruña), Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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 
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mbajtëse të qelësave (nga lëkura);mbajtëse që ngjiten;çanta për bartjen e rrobave gjatë 

udhëtimit;kuti për kapele nga lëkura;çanta lidhëse për bartjen e fëmijëve;çanta me rrota që 

përdoren për blerje;kuti nga lëkura apo tabela nga lëkura;kuti nga fibrat e 

vullkanizuara;kuleta xhepi;valixhe të vogla, çanta shpine për shkollë  dhe mbajtëse të 

lëkurës nga materiali I lëkurës;çanta për shkollë;çanta për gjëra të vogla (vanitete);(jo të 

paisura);qafore për kafshë;rrip nga lëkura;zinxhir nga lëkura;litar nga lëkura;mbulesë për 

ombrella;veshje për shalë të kuajve;çantë shpine;çantë krahu;çantë shpine;mbatjëse të 

artikujve për muzikë;kapistër, çantë (zarfa, kuletë) nga lëkura, për paketim;artikuj nga 

lëkura, fije të lëkurës, mbajtëse të valixheve, shkopinj për ecje dhe mbajtëse të 

ombrellave;batanije për kuaj;mbulesa të mobiljeve nga lëkura;veshje për kafshë;shtresa për 

shalë të kuajve;unaza të ombrellave;blinker (dritë), paisje ndriçuese montuese për 

shalëbërës, ulëse për shkopinj për ecje;rripa krahu (shirit);nga lëkura;çantë veglash nga 

lëkura;( të zbrazëta);çantë  me zixhir rrjetë;tytë (grykë), frena, (mallëra për shalëbërës), 

kapistër, artikuj nga lëkura;shirit nga lëkura;valixhe për udhëtim;çantë që përdoret për 

blerje;rripa që përdoren për paisjet e ushtarëve;rrip për shalë;shirita nga lëkura (mallëra për 

shalëbërës), rripa për patina (rrëshqitëse);imitim lëkure;prerje nga lëkura për mobilje;shirita 

nga lëkura;shenja (pjesë të valixheve);material nga lëkura e çarë;bisht lëkure të macës I 

përbërë nga 9 fije që përdoret për kamzhik;mbulesa të lëkurës (gëzof);lëkurë që përdoret 

nga yzengjitë;pjesë nga kaucuku që përdoret nga yzengjitë;copa lëkure për kafshët (mallëra 

për shalëbërës), kapistër, valixhe, moleskine (imitim lëkure);gëzof;lëkurë nga dhia e 

egër;tjera jo për qëllime pastrimi;çantë nuhatëse (çantë ushqimi);çantë   rrjet që përdoret 

për blerje;mbajtëse nga lëkura;që përdoret nga kalorësit;shtresa për gjunjë për kuaj;shalë 

për kalërim;shtrëngues për shalë;mbajtëse të kartelave (notesa);rrip (mallëra për 

shalëbërës), valvula nga lëkura  

25  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 
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gjimnastikë, fanellë (veshje), xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/38 

(220) 09/01/2020 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex,  

Arteixo (A Coruña), Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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 

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 
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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  Mbathje për motoristë dhe çiklistë, përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), 

robdeshambër, mbathje për larje, kapele për larje dhe sandale;qafore (përparëse);mbrojtëse 

të jakës, qizme për sport dhe këpucë për plazh;kapele (mbathje);shall, rrip (mbathje);rripa 

të parave (mbathje);bikine të lagështa për skijim në ujë;kravatë, korset (veshje të 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/39 

(220) 09/01/2020 

(731) RENKSAN PAZARLAMA DIS. 

TIC.LTD.STI Goztepe Mahallesi Saray, 

Sokak no. 16 MAHMUTBEY /Bagicilar- 

IST, TR 

(591) E kaltër, e kaltërt e qeltë, e kaltërt e 

mbyllt, e kuqe,e gjelbërt, e gjelbërt e qelt, e 

(540)   
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gjelbërt e mbyllt, e verdhë, e verdhë ngjyre 

ari, e bardhë, pembe 

(740)  Shaban Ismajli 

NTSH,,Petriti Consulting,, Prishtinë 
 

     

 

(511) 3  Sapun; parfume; vajra esencialë; kozmetikë; losione për fytyrë, flokët dhe trupin; 

shkumë banje; shampon; kondicionerë të flokëve; kremë; xhelë; qumësht kozmetikë; pudër 

pluhur produkte tualeti; preparate pas rruarjes; përgatitjet për make-up; përgatitjet për 

mbrojtjen; nga rrezatimi diellor; dezodorantë për përdorim personal; përgatitjet dhe 

preparatet për trajtimin dhe kujdesin e fytyrës dhe trupit, gojes; substanca për përdorim në 

lavanderi; përgatitje për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes, të gjitha të përfshira në 

klasën 3  

5  Preparate sanitare per higjiene personale, deodorant per njerez dhe shtaze,preparate per 

mirembajtje personake ne banjë.Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e 

sanitarisë dhe për  qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

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

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

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

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

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

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

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

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

tipografike; blloqet tipografike,modele stampuese,këllepe stampimi  

17  Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike të presuara të përdorura në fabrikim 

materialet për ambalazhim, bllokim  dhe izolim; gypat e elastik që nuk janë prej metali  

21  Instrumente dhe pajisje jo-elektrike pastrimi të përdorura me dorë, furça, përveç furçave 

të bojës, çipa çeliku për pastrim, sfungjerët për pastrim, lesh çeliku për pastrim, leckat e 

tekstilit për pastrim, doreza për larje enësh, pajisje lustruese jo elektrike për pajisje në 

amvisëri, fshesa për qilima; furça dhëmbësh, furça elektrike dhëmbësh, fije dhëmbësh furça 

rroje, furça flokësh, krehër; pajisje elektro shtëpiake ose kuzhine jo elektrike, të përfshira 

në këtë klasë, (përveç pirunëve, thikave, lugëve); dërrasë për hekurosje dhe mbulesave të 

formësuara për to, raftet e tharjes sërrobave, mbajtëse të tharjes së rrobave; kafaze për 

kafshët shtëpiake, akuariume shtëpie, pajisje shtëpie për kafshët dhe kultivimin e bimëve; 

zbukurime dhe produkte dekorative prej qelqi, porcelani, enë prej balte ose argjire, të 

përfshira në këtë klasë, përkatësisht edhe statuja, figurina dhe vazo prej qelqi, porcelani; 

enë prej balte ose argjire; kurthe miu, kurthe insektesh, pajisje elektrike për tërheqjen dhe 

eliminimin e mizave dhe insekteve, kapëse të mizave, parfume flakërore, spërkatëse e 

parfumeve, avulluese e parfumeve; pajisjet elektrike ose jo elektrike për heqjen e 

makiazhit, pluhur makiazhi, kuti tualeti; grykë për gypa për spërkatje, grykë për gypa për 
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ujitje, pajisje për ujitje, pajisje për ujitje në  kopsht; qelq i papërpunuar ose gjysëm i 

përpunuar, përveç qelqit të ndërtimtarisë, mozaikë prej qelqi, pluhur qelqi për dekorim, 

përveç qelqi që përdoret në ndërtimtari, leshi i qelqit përveç për izolim ose përdorim tekstili  

35  Tregeti me pakice dhe shumicë të preparateve zbardhuese, pastruese, parfumerisë, 

kozmetikës, toaletit: aromat, dezodorantët për përdorim personal dhe kafshëve, sapunë, 

preparate të kujdesit dentar, lecka gërryese, lecka  grithëse, letër grithëse, ,pasta gërryese, 

preparate për lustrim për lëkurë, vinyl, metal dhe dru; instrumente dhe pajisje jo elektrikë 

për pastrim, furça, përveç furçave të bojës, qipe çeliku për pastrim, sfungjerë për pastrim, 

lesh çeliku për pastrim,leckë tekstili për pastrim, doreza për larje enësh , pajisje lustruese jo 

elektrike për amvisëri,fshesa për qilima, furça dhëmbësh, furça dhëmbësh elektrik, fije 

dhëmbësh, furça rroje, furçaflokësh, krehër, pajisje elektrike shtëpiake ose kuzhina, të 

përfshira në këtë klasë, (përveç pirunit, thikave, lugëve), enë dhe tigane, dërrasa për 

hekurosje dhe mbulesat  për to, raftet e tharjes përrroba, varëse rrobash për tharjen e 

rrobave, kafazet për kafshët shtëpiake, akuarium shtëpie,pajisje  shtëpie për kafshë dhe 

kultivim bimësh, zbukurime dhe produkte  dekorative prej qelqi, porcelani, enë prej balte 

ose argjiri, të përfshira në këtë klasë, përkatësisht statuja, figurina dhe vazo, të gjitha prej 

qelqi, porcelani, enë prej balte ose argjire, kurthe të miut , kurthe 

insektesh, pajisje elektrike për tërheqjen dhe eliminimin e mizave dhe insekteve, kapëseve 

të mizave, flakadane  të parfumeve, spërkatëse të parfumeve, avulluesve të parfumeve, 

aparateve elektrikë ose jo elektrikë që heqin makiazhet, pudra pluhuri, kuti tualeti, grykë 

për gypa spërkatës , grykë për gypa për ujitje, pajisje për ujitje, gypa për ujitje në kopsht, 

qelq të papërpunuara ose gjysëm të punuar, përveç qelqit për ndërtimtari, mozaikë qelqi 

dhe qelq pluhur për dekorim,përveç për ndërtimtari; lesh prej qelqi të ndryshëm nga 

materialet izolimi ose materialit të tekstilit, shërbime klientëve që u mundëson qëtë shohin 

dhe blejnë me lehtësi ato produkte nga dyqanet me shumicë dhe pakicë, shërbimet e 

klienteve per blerje në dyqanet me shumicë dhe pakicë si dhe shërbime të blerjes nga një 

katalog i përgjithshëm i mallrave me porosi ose me anë të telekomunikimit 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/40 

(220) 09/01/2020 

(731) RENKSAN PAZARLAMA DIS. 

TIC.LTD.STI Goztepe Mahallesi Saray, 

Sokak no. 16 MAHMUTBEY /Bagicilar- 

IST, TR 

(591) E zezë, e verdhë, e verdhë ngjyrë ari, e 

bardhë 

(740)  Shaban Ismajli 

NTSH,,Petriti Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapun; parfume; vajra esencialë; kozmetikë; losione për fytyrë, flokët dhe trupin; 
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shkumë banje; shampon; kondicionerë të flokëve; kremë; xhelë; qumësht kozmetikë; pudër 

pluhur produkte tualeti; preparate pas rruarjes; përgatitjet për make-up; përgatitjet për 

mbrojtjen; nga rrezatimi diellor; dezodorantë për përdorim personal; përgatitjet dhe 

preparatet për trajtimin dhe kujdesin e fytyrës dhe trupit, gojes; substanca për përdorim në 

lavanderi; përgatitje për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes, të gjitha të përfshira në 

klasën 3  

5  Preparate sanitare per higjiene personale, deodorant per njerez dhe shtaze,preparate per 

mirembajtje personake ne banjë.Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e 

sanitarisë dhe për  qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

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

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

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

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

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

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

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

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

tipografike; blloqet tipografike,modele stampuese,këllepe stampimi  

17  Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike të presuara të përdorura në fabrikim 

materialet për ambalazhim, bllokim  dhe izolim; gypat e elastik që nuk janë prej metali  

21  Instrumente dhe pajisje jo-elektrike pastrimi të përdorura me dorë, furça, përveç furçave 

të bojës, çipa çeliku për pastrim, sfungjerët për pastrim, lesh çeliku për pastrim, leckat e 

tekstilit për pastrim, doreza për larje enësh, pajisje lustruese jo elektrike për pajisje në 

amvisëri, fshesa për qilima; furça dhëmbësh, furça elektrike dhëmbësh, fije dhëmbësh furça 

rroje, furça flokësh, krehër; pajisje elektro shtëpiake ose kuzhine jo elektrike, të përfshira 

në këtë klasë, (përveç pirunëve, thikave, lugëve); dërrasë për hekurosje dhe mbulesave të 

formësuara për to, raftet e tharjes sërrobave, mbajtëse të tharjes së rrobave; kafaze për 

kafshët shtëpiake, akuariume shtëpie, pajisje shtëpie për kafshët dhe kultivimin e bimëve; 

zbukurime dhe produkte dekorative prej qelqi, porcelani, enë prej balte ose argjire, të 

përfshira në këtë klasë, përkatësisht edhe statuja, figurina dhe vazo prej qelqi, porcelani; 

enë prej balte ose argjire; kurthe miu, kurthe insektesh, pajisje elektrike për tërheqjen dhe 

eliminimin e mizave dhe insekteve, kapëse të mizave, parfume flakërore, spërkatëse e 

parfumeve, avulluese e parfumeve; pajisjet elektrike ose jo elektrike për heqjen e 

makiazhit, pluhur makiazhi, kuti tualeti; grykë për gypa për spërkatje, grykë për gypa për 

ujitje, pajisje për ujitje, pajisje për ujitje në  kopsht; qelq i papërpunuar ose gjysëm i 

përpunuar, përveç qelqit të ndërtimtarisë, mozaikë prej qelqi, pluhur qelqi për dekorim, 

përveç qelqi që përdoret në ndërtimtari, leshi i qelqit përveç për izolim ose përdorim tekstili  

35  Tregeti me pakice dhe shumicë të preparateve zbardhuese, pastruese, parfumerisë, 

kozmetikës, toaletit: aromat, dezodorantët për përdorim personal dhe kafshëve, sapunë, 

preparate të kujdesit dentar, lecka gërryese, lecka  grithëse, letër grithëse, ,pasta gërryese, 

preparate për lustrim për lëkurë, vinyl, metal dhe dru; instrumente dhe pajisje jo elektrikë 

për pastrim, furça, përveç furçave të bojës, qipe çeliku për pastrim, sfungjerë për pastrim, 

lesh çeliku për pastrim,leckë tekstili për pastrim, doreza për larje enësh , pajisje lustruese jo 
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elektrike për amvisëri,fshesa për qilima, furça dhëmbësh, furça dhëmbësh elektrik, fije 

dhëmbësh, furça rroje, furçaflokësh, krehër, pajisje elektrike shtëpiake ose kuzhina, të 

përfshira në këtë klasë, (përveç pirunit, thikave, lugëve), enë dhe tigane, dërrasa për 

hekurosje dhe mbulesat  për to, raftet e tharjes përrroba, varëse rrobash për tharjen e 

rrobave, kafazet për kafshët shtëpiake, akuarium shtëpie,pajisje  shtëpie për kafshë dhe 

kultivim bimësh, zbukurime dhe produkte  dekorative prej qelqi, porcelani, enë prej balte 

ose argjiri, të përfshira në këtë klasë, përkatësisht statuja, figurina dhe vazo, të gjitha prej 

qelqi, porcelani, enë prej balte ose argjire, kurthe të miut , kurthe 

insektesh, pajisje elektrike për tërheqjen dhe eliminimin e mizave dhe insekteve, kapëseve 

të mizave, flakadane  të parfumeve, spërkatëse të parfumeve, avulluesve të parfumeve, 

aparateve elektrikë ose jo elektrikë që heqin makiazhet, pudra pluhuri, kuti tualeti, grykë 

për gypa spërkatës , grykë për gypa për ujitje, pajisje për ujitje, gypa për ujitje në kopsht, 

qelq të papërpunuara ose gjysëm të punuar, përveç qelqit për ndërtimtari, mozaikë qelqi 

dhe qelq pluhur për dekorim,përveç për ndërtimtari; lesh prej qelqi të ndryshëm nga 

materialet izolimi ose materialit të tekstilit, shërbime klientëve që u mundëson qëtë shohin 

dhe blejnë me lehtësi ato produkte nga dyqanet me shumicë dhe pakicë, shërbimet e 

klienteve per blerje në dyqanet me shumicë dhe pakicë si dhe shërbime të blerjes nga një 

katalog i përgjithshëm i mallrave me porosi ose me anë të telekomunikimit 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/41 

(220) 10/01/2020 

(731) OPET PETROLCULUK ANONIM 

SIRKETI Barbaros Mahallesi Gelincik 

Sokak No: 4-A Atasehir Istanbul , TR 

(591)  E kalter, 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) 4  Vajra  dhe yndyrë industriale; lëngu prerës (lëng për makina prerëse); thithës i 

pluhurit; preparate për lidhje dhe lagështi; lëndë djegëse të ngurta, thëngjill, dru për ngrohje 

(dru zjarri); karburante të lëngëta dhe të gazit; benzinë, vaj dizel, gaz i lëngët nafte, gaz 

natyral, vaj për ndezje (ngrohje) dhe aditivet e tyre jo kimike;  qirinjë; fitila; dyll dhe 

parafinë për ndriçim; energji elektrike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/42 

(220) 10/01/2020 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo 

Jukićeva 53 71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

(540)  REHYDROSOL  
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(511) 5  Produkte Farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/43 

(220) 10/01/2020 

(731) SANTEFARM SH.P.K 

Rr.  Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë, KS 

(740)  Visar Ramaj Rr. Major Mehmet 

Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)  SANTEFARM 

 

 
     

 

(511) 3  Përfshin kryesisht përgatitje për tualetin jo mjekues, si dhe përgatitje pastrimi për 

përdorim në shtëpi dhe ambiente të tjera. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: 

përgatitjet sanitare për toalet; pëlhurat e mbushura me locione kozmetike; deodorantë për 

qenie njerëzore ose për kafshët; aromatizues të dhomave; ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të 

rremë; ngjitës për ngjitjen e flokëve të rremë; ngjitës për qëllime kozmetike; locione pas 

rruajtjes; qumësht bajame për qëllime kozmetike; vaj bajame; sapun bajame; përgatitjet 

aloe vera për qëllime kozmetike; lëng parfumi; sapun antiperspirant; antiperspirantë; 

aromatizues (vajra esencialë); balsame, përveçse për qëllime mjekësore; bazat për parfumet 

nga lulet; përgatitjet e banjës, jo për qëllime mjekësore; maska bukurie; përgatitje 

zbardhuese (dekolorantë) për qëllime kozmetike; kripëra zbardhuese; sodë zbardhuese; bojë 

trupi për qëllime kozmetike; përgatitje për freskimin e frymëmarrjes për higjienë personale; 

sprej freskues të frymëmarrjes; shirita për freskimin e frymëmarrjes; kremra kozmetikë; 

ngjyra kozmetike; komplete (sete) kozmetike; lapsa kozmetikë; përgatitjet kozmetike për 

banjo; përgatitjet kozmetike për qerpikët; përgatitjet kozmetike për kujdesin e lëkurës; 

kozmetikë; lesh pambuku për qëllime kozmetike; lesh pambuku i mbushur me preparate për 

heqjen e make-upit; sapun deodoranti; përgatitjet për depilim; dyll depilues; përgatitjet për 

pastrim kimik; vajra esencialë; preparate për larje të syve, jo për qëllime mjekësore; 

kozmetikë për vetullat; lapsa vetullash; qerpikë të rremë; thonj të rremë; kondicionerët e 

flokëve; ngjyrosje flokësh / ngjyrues flokësh; locione për flokët; llak flokësh; përgatitjet për 

rregullimin e flokëve; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; peroksidi i hidrogjenit për 

qëllime kozmetike; buzëkuqet; locione për qëllime kozmetike; make-up; pluhur për make-

up; përgatitjet për make-up; preparate për larje të gojës, jo për qëllime mjekësore; heqës të 

llakut / heqës të thonjve; parfume; shamponë; preparate të rruajtjes; sapun rroje; kremrat 

për zbardhjen e lëkurës; sapunët; shirita për zbardhjen e dhëmbëve; pastë dhëmbësh  

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

veterinare. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: acetate për qëllime 

farmaceutike; acide për qëllime farmaceutike; përgatitjet për trajtimin e akneve; shirita 

ngjitës për qëllime mjekësore; përgatitjet për deodorizimin e ajrit; përgatitjet për pastrimin 

e ajrit; shtesa dietike të albumines; alkool për qëllime farmaceutike; aldehide për qëllime 

farmaceutike; alkaloide për qëllime mjekësore; qumësht bajame për qëllime farmaceutike; 

preparate aloe vera për qëllime farmaceutike; anastetikë; analgjetikë; preparate për larje të 

duarve antibakteriale; sapun antibacterial; antibiotikët; pilula antioksiduese; përgatitjet 

antiparasitike; pambuku antiseptik; pilula shtypëse të oreksit; çaj astmatik; pelena për 

fëmijë / pelena për bebe; bikarbonate e soda për qëllime farmaceutike; biocidet; përbërje 

kockore për qëllime kirurgjike dhe ortopedike; kapsula për ilaçe; kapsula të bëra nga 
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polimere me bazë dendrimeri, për farmaceutikë karbolineume (parasiticide); 

elektrokardiografike; kontraceptivë kimikë; preparate kimike për qëllime mjekësore; 

preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate kimike për diagnostikimin e 

shtatzanisë; reagentë kimikë për qëllime mjekësore; preparatet kimiko-farmaceutike; 

çamçakëz për qëllime mjekësore; kolagjen për qëllime mjekësore; fasha; preparate të 

pastrimit të lenteve të kontaktit; sfungjerët kontraceptivë; pambuku për qëllime mjekësore; 

deodorantë për veshje dhe tekstile; deodorantë; pastrues për qëllime mjekësore; bukë 

diabetike e përshtatur për përdorim mjekësor; reagentët diagnostikues biomarker për 

qëllime mjekësore; preparate diagnostike për qëllime mjekësore; fibra dietike / fibra 

dietike; shtesa dietike me efekt kozmetik; pije dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; 

ushqime dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; substanca dietike të adaptuara për 

përdorim mjekësor; tretës për qëllime farmaceutike; sapun dezinfektues; dezinfektantë; 

ilaçe për qëllime mjekësore; enzimat për qëllime mjekësore; ergot për qëllime 

farmaceutike; estere për qëllime farmaceutike; eterët për qëllime farmaceutike; eukalipt për 

qëllime farmaceutike; eukalipt për qëllime farmaceutike; fermente për qëllime 

farmaceutike; kuti të ndihmës së parë, të mbushura; ushqim peshku për qëllime 

farmaceutike; ushqim për bebet; acidi galik për qëllime farmaceutike; xhelatinë për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike të glukozës; glukozë për qëllime mjekësore; glicerinë për qëllime 

mjekësore; yndyrna për qëllime mjekësore; yndyrat për qëllime veterinare; çamçakëz për 

qëllime mjekësore; hematogjen; hemoglobinë; preparate për hemorroide; ekstrakte bimore 

për qëllime mjekësore; çajra bimorë për qëllime medicinale; ushqim i homogjenizuar i 

përshtatur për qëllime mjekësore; hormonet për qëllime mjekësore; hydrastinë; 

hydrastininë; klor i hidratuar për qëllime farmaceutike; peroksidi i hidrogjenit për qëllime 

mjekësore; jodide për qëllime farmaceutike; jod për qëllime farmaceutike; miell laktik për 

bebe; preparate farmaceutike me bazë gëlqereje; pije alkoolike për qëllime farmaceutike; 

locione për qëllime farmaceutike;  magnezi për qëllime farmaceutike; xhel masazhesh për 

qëllime mjekësore; përgatitjet mjekësore për qëllime të hollimit; locione mjekësore pas 

rruajtjes; shamponët mjekues; sapun mjekues; pastë dhëmbësh mjekues; alkool medicinal; 

pije medicinale; preparate medicinale për rritjen e flokëve; baltë medicinale; vajra 

medicinal; çaj medicinal; ilaçe për lehtësimin e kapsllëkut; ilaçe për qëllime dentare; ilaçe 

për qëllime njerëzore; mentol; ujërat minerale për qëllime mjekësore; larës të gojës për 

qëllime mjekësore; camcakëz nikotine për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e 

duhanit; arna nikotine për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e duhanit; shtesa 

ushqimore; cilindra oksigjeni, të mbushur, për qëllime mjekësore; oksigjen për qëllime 

mjekësore; preparate farmaceutike; preparate farmaceutikle për kujdesin ndaj lëkurës; 

preparate farmaceutike për trajtimin e zbokthit; preparate farmaceutike për trajtimin e 

djegies nga dielli; farmaceutikë; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; pomada për 

qëllime mjekësore; kripëra të kaliumit për qëllime mjekësore; qumësht pluhur për bebe; 

shiringa të mbushura paraprakisht për qëllime mjekësore; shtesa dietike proteinike; 

substanca radioaktive për qëllime mjekësore; substanca të kontrastit radiologjik për qëllime 

mjekësore; radium për qëllime mjekësore; letër reagenti për qëllime mjekësore; përgatitjet 

për uljen e aktivitetit seksual; tampona sanitare / tampona të menstruacioneve; uji i detit për 

larjen medicinale; qetësues; serume; lubrifikantë personal seksualë; xhel stimulues seksual; 

kripëra të natriumit për qëllime mjekësore; preparate sterilizuese; veshjet kirurgjikale; 

ngjitës kirurgjikal; pelena për notim për bebe; shurupe për qëllime farmaceutike; pilula për 

rrezitje; uji termik; cigare pa duhan për qëllime mjekësore; vaksinat  
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10  Përfshin kryesisht pajisje kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente 

dhe artikuj të përdorur përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e 

funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet 

në vijim: aparate për trajtimin e akneve; gjilpëra akupunkture; instrumente elektrike të 

akupunkturës; shpërndarës aerosol për qëllime mjekësore; shtretër ajri për qëllime 

mjekësore; jastekë ajri për qëllime mjekësore; dyshekët e ajrit për qëllime mjekësore; 

jastëkët e ajrit për qëllime mjekësore; shtrënguesit e ambulances; aparate anestetike; maska 

anestetike; analizues për identifikimin bakterial për qëllime mjekësore; rrathë anti-

reumatizëm; unaza anti-reumatizmi; aparate për testimin e ADN dhe ARN për qëllime 

mjekësore; aparate për rigjenerimin e qelizave burimore për qëllime mjekësore; karrige për 

qëllime mjekësore ose dentare; aparate për frymëmarrje artificiale; lëkura artificiale për 

qëllime kirurgjikale; dhëmbë artificialë; fashë për nyje, fashë anatomike / mbështetëse 

fashë, elastike; shtretër të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore; rripa për qëllime 

mjekësore; implantet e fiksimit të kockave të biodegradueshme; unaza biomagnetike për 

qëllime terapeutike ose mjekësore; batanije elektrike, për qëllime mjekësore; aparate për 

testimin e gjakut; aparate për monitorimin e trupit; aparate për rehabilitimin e trupit për 

qëllime mjekësore; çizme për qëllime mjekësore; pacemaker të trurit; pompa të gjoksit; 

furça për pastrimin e zgavrave të trupit; kuti për instrumente mjekësore; kuti interumentesh 

për t’u përdorur nga mjekët; katedra; kuti për inhalatorë; dyshekët e lindjes së fëmijëve; 

preprës kirurgjikal; veshje e posacme për sallat operative; karrige komodë; kompresorë 

(kirurgjikal); prezervativët; kontejnerë të bërë posaçërisht për mbeturina mjekësore; 

kontraceptivë, jo kimikë; arna ftohjeje për qëllime mjekësore; korseta për qëllime 

mjekësore; paterica; llamba shëruese për qëllime mjekësore; jastekë për qëllime mjekësore; 

defibralatorë; aparate dhe instrumente dentare; aparate elektrike dentare; kolltuqe 

stomatologjike; aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; dializatorë; tuba kullimi për 

qëllime mjekësore; fletë-vizatime për shtretërit e sëmurë; shishe pikatore për qëllime 

mjekësore; prizat e veshit (pajisjet të mbrojtjes së veshit); çorape elastike për qëllime 

kirurgjikale; Elektrokardigraf; elektroda për përdorim mjekësor; kamerat endoskopike për 

qëllime mjekësore; aparatet e masazhit estetik; filtra për rrezet ultravjollcë, për qëllime 

mjekësore; mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore; rripa galvanik për qëllime 

mjekësore; gastroskop; doreza për masazh; doreza për qëllime mjekësore; glukometra 

(matës glukoze); hemocitometra; proteza flokesh; aparate dëgjimi; mbrojtës të dëgjimit; 

aparate për monitorimin e rrahjeve të zemrës; jastekë elektrik për ngrohje, për qëllime 

mjekësore; aparate terapeutike me ajër të nxehtë; vibratorët e ajrit të nxehtë për qëllime 

mjekësore; inhaluesit e hidrogjenit; qese akulli për qëllime mjekësore; inkubatorë për bebe; 

inkubatorë për qëllime mjekësore; inhalatorë; injektorë për qëllime mjekësore; kaseta 

kinesiologjie; fashë gjuri, fashë ortopedike; thika për qëllime kirurgjikale; llamba për 

qëllime mjekësore; lanceta; lazer për qëllime mjekësore; maska LED për qëllime 

terapeutike, lente (proteza intraokulare) për implantim kirurgjikal; aparatet (MRI) të 

rezonancës magnetike për qëllime mjekësore; maska për t’u përdorur nga personeli 

mjekësor; aparate masazhesh; rripat e maternitetit; aparate dhe instrumente mjeksore; 

tabelat e ekzaminimit mjekësor; udhëzuesit mjekësorë; gota menstruale; pasqyra për 

dentistët; pasqyra për kirurgët; aspiratorët e hundës; gjilpëra për qëllime mjekësore; aparate 

obstetrike; pajisje ortodontike; brez gome ortodontike; rripa ortopedike; këpucë ortopedike; 

thembra ortopedike; artikuj ortopedikë; fustanet e ekzaminimit te pacientit; aparat për 

ushtrime fizike për qëllime mjekësore; aparate fizioterapie; sondat për qëllime mjekësore; 



Buletini Zyrtar Nr. 86 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

122 

 

pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, për qëllime mjekësore; matës pulsi; pompa për qëllime 

mjekësore; katërkëmbësha për qëllime mjekësore; aparate radiologjike për qëllime 

mjekësore; ekranet e radiologjisë për qëllime mjekësore; aparate radioterapie; tubat e 

radiumit për qëllime mjekësore; enë për aplikimin e ilaçeve; respiratorë për frymëmarrje 

artificiale; maska të frymëmarrjes për frymëmarrje artificiale; aparate ringjalljeje; kostume 

robotike ekzoskeletore për qëllime mjekësore; maska sanitare për qëllime mjekësore; 

sharrat për qëllime kirurgjikale, skalpera; gërshërë për kirurgji; jastëkë soporifikë për 

pagjumësi; aparate për matjen e presionit të gjakut arterial; spirometra (aparate mjeksore); 

lugë për administrimin e ilaçeve; stenta; çarçafë sterilë, kirurgjikë; stetoskop; aparate 

kirurgjikale dhe instrumente; karficë kirurgjikale; takëm kirurgjikal; drapa kirurgjikale; 

implantet kirurgjikale të përbëra nga materiale artificiale; robotët kirurgjikë; sfungjerët 

kirurgjikë; materialet e qepjes; hala qepjeje; shiringa për injeksione; shiringa për qëllime 

mjekësore; mbrojtës të dhëmbëve për qëllime dentare; unaza dhëmbësh; etiketat e treguesit 

të temperaturës për qëllime mjekësore; aparate testimi për qëllime mjekësore; maska 

terapeutike të fytyrës; pako termike për qëllime të ndihmës së pare; fasha termo-elektrike 

(operacioni); termometra për qëllime mjekësore; fije, kirurgjikale; ndarës të gishtave për 

qëllime ortopedike / ndarës të shputave për qëllime ortopedike; tomografë për qëllime 

mjekësore; aparate tërheqje për qëllime mjekësore; aparate për trajtimin e shurdhërisë; 

fashë / fashë hernie; llampa rrezesh ultraviolet për qëllime mjekësore; rripat e kërthizës; 

sondat uretrale; shiringa uretrale; aparate dhe instrumente urologjike; shiringa të mitres; 

shiringa vaginale; avulluesit për qëllime mjekësore; korniza ecjeje për personat me aftësi të 

kufizuara; shkop ecjeje për qëllime mjekësore; pajisje për larjen e zgavrave të trupit; qese 

uji për qëllime mjekësore; këmbësorë me rrota për të ndihmuar lëvizjen; Aparatet me rreze 

X për qëllime mjekësore; Fotografi me rreze X për qëllime mjekësore; Tuba me rreze X për 

qëllime mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, për qëllime mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/44 

(220) 10/01/2020 

(731) SANTEFARM SH.P.K 

Rr.  Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë, KS 

(591) Kaltër 

(740)  Visar Ramaj Rr. Major Mehmet 

Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitje për tualetin jo mjekues, si dhe përgatitje pastrimi për përdorim në shtëpi 

dhe ambiente të tjera. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: përgatitjet sanitare 

për toalet;pëlhurat e mbushura me locione kozmetike;deodorantë për qenie njerëzore ose 

për kafshët;aromatizues të dhomave;ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të rremë;ngjitës për 

ngjitjen e flokëve të rremë;ngjitës për qëllime kozmetike;locione pas rruajtjes;qumësht 

bajame për qëllime kozmetike;vaj bajame;sapun bajame;përgatitjet aloe vera për qëllime 

kozmetike;lëng parfumi;sapun antiperspirant;antiperspirantë;aromatizues (vajra 

esencialë);balsame, përveçse për qëllime mjekësore;bazat për parfumet nga lulet;përgatitjet 

e banjës, jo për qëllime mjekësore;maska bukurie;përgatitje zbardhuese (dekolorantë) për 

qëllime kozmetike;kripëra zbardhuese;sodë zbardhuese;bojë trupi për qëllime 

kozmetike;përgatitje për freskimin e frymëmarrjes për higjienë personale;sprej freskues të 
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frymëmarrjes;shirita për freskimin e frymëmarrjes;kremra kozmetikë;ngjyra 

kozmetike;komplete (sete) kozmetike;lapsa kozmetikë;përgatitjet kozmetike për 

banjo;përgatitjet kozmetike për qerpikët;përgatitjet kozmetike për kujdesin e 

lëkurës;kozmetikë;lesh pambuku për qëllime kozmetike;lesh pambuku i mbushur me 

preparate për heqjen e make-upit;sapun deodoranti;përgatitjet për depilim;dyll 

depilues;përgatitjet për pastrim kimik;vajra esencialë;preparate për larje të syve, jo për 

qëllime mjekësore;kozmetikë për vetullat;lapsa vetullash;qerpikë të rremë;thonj të 

rremë;kondicionerët e flokëve;ngjyrosje flokësh / ngjyrues flokësh;locione për flokët;llak 

flokësh;përgatitjet për rregullimin e flokëve;ekstrakte bimore për qëllime 

kozmetike;peroksidi i hidrogjenit për qëllime kozmetike;buzëkuqet;locione për qëllime 

kozmetike;make-up;pluhur për make-up;përgatitjet për make-up;preparate për larje të 

gojës, jo për qëllime mjekësore;heqës të llakut / heqës të 

thonjve;parfume;shamponë;preparate të rruajtjes;sapun rroje;kremrat për zbardhjen e 

lëkurës;sapunët;shirita për zbardhjen e dhëmbëve;pastë dhëmbësh  

5  Farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose veterinare. Në veçanti kjo 

klasë përfshin produktet në vijim: acetate për qëllime farmaceutike;acide për qëllime 

farmaceutike;përgatitjet për trajtimin e akneve;shirita ngjitës për qëllime 

mjekësore;përgatitjet për deodorizimin e ajrit;përgatitjet për pastrimin e ajrit;shtesa dietike 

të albumines;alkool për qëllime farmaceutike;aldehide për qëllime farmaceutike;alkaloide 

për qëllime mjekësore;qumësht bajame për qëllime farmaceutike;preparate aloe vera për 

qëllime farmaceutike;anastetikë;analgjetikë;preparate për larje të duarve 

antibakteriale;sapun antibacterial;antibiotikët;pilula antioksiduese;përgatitjet 

antiparasitike;pambuku antiseptik;pilula shtypëse të oreksit;çaj astmatik;pelena për fëmijë / 

pelena për bebe;bikarbonate e soda për qëllime farmaceutike;biocidet;përbërje kockore për 

qëllime kirurgjike dhe ortopedike;kapsula për ilaçe;kapsula të bëra nga polimere me bazë 

dendrimeri, për farmaceutikë karbolineume 

(parasiticide);elektrokardiografike;kontraceptivë kimikë;preparate kimike për qëllime 

mjekësore;preparate kimike për qëllime farmaceutike;preparate kimike për diagnostikimin 

e shtatzanisë;reagentë kimikë për qëllime mjekësore;preparatet kimiko-

farmaceutike;çamçakëz për qëllime mjekësore;kolagjen për qëllime 

mjekësore;fasha;preparate të pastrimit të lenteve të kontaktit;sfungjerët 

kontraceptivë;pambuku për qëllime mjekësore;deodorantë për veshje dhe 

tekstile;deodorantë;pastrues për qëllime mjekësore;bukë diabetike e përshtatur për përdorim 

mjekësor;reagentët diagnostikues biomarker për qëllime mjekësore;preparate diagnostike 

për qëllime mjekësore;fibra dietike / fibra dietike;shtesa dietike me efekt kozmetik;pije 

dietike të adaptuara për qëllime mjekësore;ushqime dietike të përshtatura për qëllime 

mjekësore;substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor;tretës për qëllime 

farmaceutike;sapun dezinfektues;dezinfektantë;ilaçe për qëllime mjekësore;enzimat për 

qëllime mjekësore;ergot për qëllime farmaceutike;estere për qëllime farmaceutike;eterët për 

qëllime farmaceutike;eukalipt për qëllime farmaceutike;eukalipt për qëllime 

farmaceutike;fermente për qëllime farmaceutike;kuti të ndihmës së parë, të 

mbushura;ushqim peshku për qëllime farmaceutike;ushqim për bebet;acidi galik për 

qëllime farmaceutike;xhelatinë për qëllime mjekësore;shtesa dietike të glukozës;glukozë 

për qëllime mjekësore;glicerinë për qëllime mjekësore;yndyrna për qëllime 

mjekësore;yndyrat për qëllime veterinare;çamçakëz për qëllime 

mjekësore;hematogjen;hemoglobinë;preparate për hemorroide;ekstrakte bimore për qëllime 
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mjekësore;çajra bimorë për qëllime medicinale;ushqim i homogjenizuar i përshtatur për 

qëllime mjekësore;hormonet për qëllime mjekësore;hydrastinë;hydrastininë;klor i hidratuar 

për qëllime farmaceutike;peroksidi i hidrogjenit për qëllime mjekësore;jodide për qëllime 

farmaceutike;jod për qëllime farmaceutike;miell laktik për bebe;preparate farmaceutike me 

bazë gëlqereje;pije alkoolike për qëllime farmaceutike;locione për qëllime 

farmaceutike;magnezi për qëllime farmaceutike;xhel masazhesh për qëllime 

mjekësore;përgatitjet mjekësore për qëllime të hollimit;locione mjekësore pas 

rruajtjes;shamponët mjekues;sapun mjekues;pastë dhëmbësh mjekues;alkool medicinal;pije 

medicinale;preparate medicinale për rritjen e flokëve;baltë medicinale;vajra medicinal;çaj 

medicinal;ilaçe për lehtësimin e kapsllëkut;ilaçe për qëllime dentare;ilaçe për qëllime 

njerëzore;mentol;ujërat minerale për qëllime mjekësore;larës të gojës për qëllime 

mjekësore;camcakëz nikotine për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e duhanit;arna 

nikotine për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e duhanit;shtesa ushqimore;cilindra 

oksigjeni, të mbushur, për qëllime mjekësore;oksigjen për qëllime mjekësore;preparate 

farmaceutike;preparate farmaceutikle për kujdesin ndaj lëkurës;preparate farmaceutike për 

trajtimin e zbokthit;preparate farmaceutike për trajtimin e djegies nga 

dielli;farmaceutikë;ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike;pomada për qëllime 

mjekësore;kripëra të kaliumit për qëllime mjekësore;qumësht pluhur për bebe;shiringa të 

mbushura paraprakisht për qëllime mjekësore;shtesa dietike proteinike;substanca 

radioaktive për qëllime mjekësore;substanca të kontrastit radiologjik për qëllime 

mjekësore;radium për qëllime mjekësore;letër reagenti për qëllime mjekësore;përgatitjet 

për uljen e aktivitetit seksual;tampona sanitare / tampona të menstruacioneve;uji i detit për 

larjen medicinale;qetësues;serume;lubrifikantë personal seksualë;xhel stimulues 

seksual;kripëra të natriumit për qëllime mjekësore;preparate sterilizuese;veshjet 

kirurgjikale;ngjitës kirurgjikal;pelena për notim për bebe;shurupe për qëllime 

farmaceutike;pilula për rrezitje;uji termik;cigare pa duhan për qëllime mjekësore;vaksinat  

10  Pajisje kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente dhe artikuj të 

përdorur përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e funksionit ose 

gjendjes së personave dhe kafshëve. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: 

aparate për trajtimin e akneve;gjilpëra akupunkture;instrumente elektrike të 

akupunkturës;shpërndarës aerosol për qëllime mjekësore;shtretër ajri për qëllime 

mjekësore;jastekë ajri për qëllime mjekësore;dyshekët e ajrit për qëllime mjekësore;jastëkët 

e ajrit për qëllime mjekësore;shtrënguesit e ambulances;aparate anestetike;maska 

anestetike;analizues për identifikimin bakterial për qëllime mjekësore;rrathë anti-

reumatizëm;unaza anti-reumatizmi;aparate për testimin e ADN dhe ARN për qëllime 

mjekësore;aparate për rigjenerimin e qelizave burimore për qëllime mjekësore;karrige për 

qëllime mjekësore ose dentare;aparate për frymëmarrje artificiale;lëkura artificiale për 

qëllime kirurgjikale;dhëmbë artificialë;fashë për nyje, fashë anatomike / mbështetëse fashë, 

elastike;shtretër të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore;rripa për qëllime 

mjekësore;implantet e fiksimit të kockave të biodegradueshme;unaza biomagnetike për 

qëllime terapeutike ose mjekësore;batanije elektrike, për qëllime mjekësore;aparate për 

testimin e gjakut;aparate për monitorimin e trupit;aparate për rehabilitimin e trupit për 

qëllime mjekësore;çizme për qëllime mjekësore;pacemaker të trurit;pompa të gjoksit;furça 

për pastrimin e zgavrave të trupit;kuti për instrumente mjekësore;kuti interumentesh për t’u 

përdorur nga mjekët;katedra;kuti për inhalatorë;dyshekët e lindjes së fëmijëve;preprës 

kirurgjikal;veshje e posacme për sallat operative;karrige komodë;kompresorë 
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(kirurgjikal);prezervativët;kontejnerë të bërë posaçërisht për mbeturina 

mjekësore;kontraceptivë, jo kimikë;arna ftohjeje për qëllime mjekësore;korseta për qëllime 

mjekësore;paterica;llamba shëruese për qëllime mjekësore;jastekë për qëllime 

mjekësore;defibralatorë;aparate dhe instrumente dentare;aparate elektrike dentare;kolltuqe 

stomatologjike;aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore;dializatorë;tuba kullimi për 

qëllime mjekësore;fletë-vizatime për shtretërit e sëmurë;shishe pikatore për qëllime 

mjekësore;prizat e veshit (pajisjet të mbrojtjes së veshit);çorape elastike për qëllime 

kirurgjikale;Elektrokardigraf;elektroda për përdorim mjekësor;kamerat endoskopike për 

qëllime mjekësore;aparatet e masazhit estetik;filtra për rrezet ultravjollcë, për qëllime 

mjekësore;mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore;rripa galvanik për qëllime 

mjekësore;gastroskop;doreza për masazh;doreza për qëllime mjekësore;glukometra (matës 

glukoze);hemocitometra;proteza flokesh;aparate dëgjimi;mbrojtës të dëgjimit;aparate për 

monitorimin e rrahjeve të zemrës;jastekë elektrik për ngrohje, për qëllime 

mjekësore;aparate terapeutike me ajër të nxehtë;vibratorët e ajrit të nxehtë për qëllime 

mjekësore;inhaluesit e hidrogjenit;qese akulli për qëllime mjekësore;inkubatorë për 

bebe;inkubatorë për qëllime mjekësore;inhalatorë;injektorë për qëllime mjekësore;kaseta 

kinesiologjie;fashë gjuri, fashë ortopedike;thika për qëllime kirurgjikale;llamba për qëllime 

mjekësore;lanceta;lazer për qëllime mjekësore;maska LED për qëllime terapeutike, lente 

(proteza intraokulare) për implantim kirurgjikal;aparatet (MRI) të rezonancës magnetike 

për qëllime mjekësore;maska për t’u përdorur nga personeli mjekësor;aparate 

masazhesh;rripat e maternitetit;aparate dhe instrumente mjeksore;tabelat e ekzaminimit 

mjekësor;udhëzuesit mjekësorë;gota menstruale;pasqyra për dentistët;pasqyra për 

kirurgët;aspiratorët e hundës;gjilpëra për qëllime mjekësore;aparate obstetrike;pajisje 

ortodontike;brez gome ortodontike;rripa ortopedike;këpucë ortopedike;thembra 

ortopedike;artikuj ortopedikë;fustanet e ekzaminimit te pacientit;aparat për ushtrime fizike 

për qëllime mjekësore;aparate fizioterapie;sondat për qëllime mjekësore;pajisje mbrojtëse 

kundër rrezeve X, për qëllime mjekësore;matës pulsi;pompa për qëllime 

mjekësore;katërkëmbësha për qëllime mjekësore;aparate radiologjike për qëllime 

mjekësore;ekranet e radiologjisë për qëllime mjekësore;aparate radioterapie;tubat e 

radiumit për qëllime mjekësore;enë për aplikimin e ilaçeve;respiratorë për frymëmarrje 

artificiale;maska të frymëmarrjes për frymëmarrje artificiale;aparate ringjalljeje;kostume 

robotike ekzoskeletore për qëllime mjekësore;maska sanitare për qëllime mjekësore;sharrat 

për qëllime kirurgjikale, skalpera;gërshërë për kirurgji;jastëkë soporifikë për 

pagjumësi;aparate për matjen e presionit të gjakut arterial;spirometra (aparate 

mjeksore);lugë për administrimin e ilaçeve;stenta;çarçafë sterilë, 

kirurgjikë;stetoskop;aparate kirurgjikale dhe instrumente;karficë kirurgjikale;takëm 

kirurgjikal;drapa kirurgjikale;implantet kirurgjikale të përbëra nga materiale 

artificiale;robotët kirurgjikë;sfungjerët kirurgjikë;materialet e qepjes;hala qepjeje;shiringa 

për injeksione;shiringa për qëllime mjekësore;mbrojtës të dhëmbëve për qëllime 

dentare;unaza dhëmbësh;etiketat e treguesit të temperaturës për qëllime mjekësore;aparate 

testimi për qëllime mjekësore;maska terapeutike të fytyrës;pako termike për qëllime të 

ndihmës së pare;fasha termo-elektrike (operacioni);termometra për qëllime mjekësore;fije, 

kirurgjikale;ndarës të gishtave për qëllime ortopedike / ndarës të shputave për qëllime 

ortopedike;tomografë për qëllime mjekësore;aparate tërheqje për qëllime mjekësore;aparate 

për trajtimin e shurdhërisë;fashë / fashë hernie;llampa rrezesh ultraviolet për qëllime 

mjekësore;rripat e kërthizës;sondat uretrale;shiringa uretrale;aparate dhe instrumente 
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urologjike;shiringa të mitres;shiringa vaginale;avulluesit për qëllime mjekësore;korniza 

ecjeje për personat me aftësi të kufizuara;shkop ecjeje për qëllime mjekësore;pajisje për 

larjen e zgavrave të trupit;qese uji për qëllime mjekësore;këmbësorë me rrota për të 

ndihmuar lëvizjen;Aparatet me rreze X për qëllime mjekësore;Fotografi me rreze X për 

qëllime mjekësore;Tuba me rreze X për qëllime mjekësore;aparate dhe instalime për 

prodhimin e rrezeve X, për qëllime mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/45 

(220) 13/01/2020 

(731) TANFOGLIO S.R.L. 

VIA VALTROMPIA, 45 25063 

GARDONE VAL TROMPIA (BS), IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TANFOGLIO 

 

 
     

 

(511) 13  Armë zjarri; pistoletë (armë); municion; futrolla për armë zjarri  

25  Veshje për mashkuj, femra dhe fëmijë, përkatësisht polo, maica, këmisha, brekë, 

pantallona, jakne, kapota, nënfustane, mbathje të poshtme, doreza; veshje për gjueti, 

përkatësisht jakne, breka, maica, panolla, jelek, doreza; veshje për sport, përkatësisht 

maica, jakne, dres, pantallona, doreza; mbathje, çizme, këpuca, çizme sportive, atlete; 

kapela, sheshira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/46 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  FLAMING 

 

 
     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 



Buletini Zyrtar Nr. 86 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

127 

 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/47 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  DAZZLING 

 

 
     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 86 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

128 

 

 

(210) KS/M/ 2020/48 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E verdhë, e kuqe, e zezë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/49 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E verdhë, e kuqe, e zezë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  
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28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/50 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

zezë, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  
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41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/51 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) Ngjyrë vjollce, e kuqe, e gjelbër, e 

zezë, ngjzrë hiri, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  
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(210) KS/M/ 2020/52 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E verdhë, e kuqe, e gjelbër, ngjyrë 

vjollce, e kaltër, e zezë, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/53 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/54 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 
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bixhozi (makina bixhozi)  

41   Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/55 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

ngjyrë vjollce 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  
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(210) KS/M/ 2020/56 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/57 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

ngjyrë hiri 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/58 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E kuqe, e verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 
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makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/59 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E kuqe, e verdhë, ngjyrë ari 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  
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(210) KS/M/ 2020/60 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  

 
 


