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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 

North Macedonia / Maqedonia Veriore     MK 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 
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Singapore / Singapori        SG 

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 
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Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLIKIME MARKA TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2008/873 

(220) 15/10/2008 

(731) Reckitt Benckiser N.V. Siriusdreef 14, 

NL- 2132 WT Hoofddorp,, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  Calgon   

 

 

     

 

(511) 3  Detergjent per larjen dhe detergjent për larjen e  enëve; preparate për largimin  e  

kalciumit  dhe  gurëve, preparate per pastrim  

 
__________________________________________________________________________________ 
 

(210) KS/M/ 2008/3420 

(220) 15/10/2008 

(731) PARMALAT S.p.A. Via Guglielmo 

Silva 9, 20149 Milano, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)  PARMALAT 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, veterinarike dhe sanitare; mallera dietale për fëmijë dhe të 

sëmurë; leukoplaste, materiale për fashim; materiale për ndalim të dhëmbit dhe dyll dental; 

dezinfektues; preparate për baronja dhe kontrollim të pesteve.  

29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshëgjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konzervuara, 

të thara dhe të ziera; xhelatinë, xhem; vezë, qumsht dhe produkte qumshti; vaj ushqimor 

dhe yndyrë; krem për sallatë dhe melmesa; të përfshira në klasën 29.  

30  Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, kafe artificiale; miell dhe preparate të bëra 

nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akull për ushqim; mjaltë; melasë; tharm, pluhur 

për pjeke; kypë, mustardë; uthull, salca (përjashtim të melmesave për sallatë); erëza; akull 

për ftofje në klasën 30.  

32  Birrë, ujë mineral dhe ujë me gazë dhe pije të tjera jo alkoolike; shyrup dhe preparate të 

tjera për bërjen e pijeve, në klasën 32.  

 
 

(210) KS/M/ 2022/45 

(220) 18/01/2022 

(731) Korab Krasniqi One Planet Sh.P.K 

77 Rruga Bregu i Vogel, Sllatine e Madhe. 

12050 Kosovo, KS 

 

(540)   
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(511) 1  Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari; rrëshirat e paperfunduar artificiale, produktet e papërpunuara prej Plastike; plehrat 

organikë; përzierjet për shuarjen e zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat 

kimike për konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; gjitësit industrial; 

5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qellime 

mjekësore; substancat dietike 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  

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare të vëzhgimit, fotografike, kinematografike, 

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet 

për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet p;r incizimin, transmetimi 

ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetime; disqet për incizim; 

makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e 

monedhës; makinat llogaritëse të arkës makinat llogaritëse, paisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit  

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

ujë dhe qëllime sanitare  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/399 

(220) 16/03/2022 

(731) Qumështore “Sharri” Sh.P.K. 

Rr. Turgut Ozal, Republika e Kosovës, 

Prizren,Prizren, KS 

(526) Djath i BARDHE ME RRISKA 

(591) E Gjelbër, E Bardhë, E Verdhë 

E Zezë, E Kaltër 

(740)  Visar Ostrozubi Visar Ostrozubi B.I. 

Rr. Wiliam Walker, nr. 17, Prizren 

 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të ziera; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht, djathë,gjalp, kos  

dhe produkte tjera qumështi; vajra yndyrna per ushqim. 

Produkte ushqimore me origjine shtazore si dhe perime dhe produkte te tjera ushqimore 

hortikulturore te cilat pergatiten ose ruhen per konsum. 

Ushqime ne baze mishi,peshku, fruta apo perime, isektet e ngrënshme, pije qumështi me 

qumësht mbizotërues, zëvendësuesit e qumështit, qumështi i bajames, qusmshti i kokosit, 

qumështi i kikirikut, qumështi i orizit, qumështi i sojës, kepurdha te konzervuara, bishtajore 

dhe arra te përgatitura per konsum njerëzor, fara te përgatitura per konsum njerëzor, qe nuk 

janë erëza apo aromatizues 

  
_______________________________________________________________________________________ 
 

(210) KS/M/ 2022/400 

(220) 16/03/2022 

(731) Qumështore “Sharri” Sh.P.K. 

Rr. Turgut Ozal, Republika e Kosovës, 

Prizren,Prizren, KS 

(526) JOGURT NATYRAL 

(591) E Bardhë, E Kaltër 

E Gjelbër, E Zezë 

(740)  Visar Ostrozubi Visar Ostrozubi B.I. 

Rr. Wiliam Walker, nr. 17, Prizren 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

konservuara, të thara dhe të ziera; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht, djathë,gjalp, kos  

dhe produkte tjera qumështi; vajra yndyrna per ushqim. 

Produkte ushqimore me origjine shtazore si dhe perime dhe produkte te tjera ushqimore 

hortikulturore te cilat pergatiten ose ruhen per konsum. 

Ushqime ne baze mishi,peshku, fruta apo perime, isektet e ngrënshme, pije qumështi me 

qumësht mbizotërues, zëvendësuesit e qumështit, qumështi i bajames, qusmshti i kokosit, 

qumështi i kikirikut, qumështi i orizit, qumështi i sojës, kepurdha te konzervuara, bishtajore 

dhe arra te përgatitura per konsum njerëzor, fara te përgatitura per konsum njerëzor, qe nuk 

janë erëza apo aromatizues 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/401 

(220) 16/03/2022 

(731) Qumështore “Sharri” Sh.P.K. 

Rr. Turgut Ozal, Republika e Kosovës, 

Prizren,Prizren, KS  

(540)   
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(526) AJRAN NATYRAL 

(591) E Verdhë, E Bardhë, E Gjelbër 

E Përhimtë, E Zezë, E Kaltër 

(740)  Visar Ostrozubi Visar Ostrozubi B.I. 

Rr. Wiliam Walker, nr. 17, Prizren 

 
 

     

 

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

konservuara, të thara dhe të ziera; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht, djathë,gjalp, kos  

dhe produkte tjera qumështi; vajra yndyrna per ushqim. 

Produkte ushqimore me origjine shtazore si dhe perime dhe produkte te tjera ushqimore 

hortikulturore te cilat pergatiten ose ruhen per konsum. 

Ushqime ne baze mishi,peshku, fruta apo perime, isektet e ngrënshme, pije qumështi me 

qumësht mbizotërues, zëvendësuesit e qumështit, qumështi i bajames, qusmshti i kokosit, 

qumështi i kikirikut, qumështi i orizit, qumështi i sojës, kepurdha te konzervuara, bishtajore 

dhe arra te përgatitura per konsum njerëzor, fara te përgatitura per konsum njerëzor, qe nuk 

janë erëza apo aromatizues 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/434 

(220) 21/03/2022 

(731) Vali - M SH.P.K. Strellc i 

Eperm,Deçan, KS 

(740)  Ardit Maloku, Strellc i Eperm, Decan 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja,ekstraktet e kafes,zevendesuesit e kafes,pijet e bera me kafe,kakao ose 

cokollade.  
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(210) KS/M/ 2022/436 

(220) 21/03/2022 

(300) 84473  05/10/2021  JM 

(731) Meta Platforms, Inc. 

1601 Willow Road, Menlo Park, California  

94025, United States of America, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softuer i shkarkueshëm në trajten e një aplikacioni celular;Pajisje 

kompjuterike;Softuer i shkarkueshëm për rrjetet sociale, krijimin dhe ndërveprimin me 

komunitetet online;Softuer i shkarkueshëm për krijimin, menaxhimin dhe aksesin në grupe 

brenda komuniteteve virtuale;Mjete per zhvillimin e softuerit;Softuer i shkarkueshëm për të 

mundësuar zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerëve 

celularë për pajisjet portative të komunikimit elektronik, konkretisht, telefonat celularë, 

telefonat inteligjentë, kompjuterët e dorës dhe tabletët kompjuterikë;Softuer i 

shkarkueshëm për përdorim si ndërfaqe programimi aplikacioni (API);Softuer i 

shkarkueshëm për organizimin e ngjarjeve, kërkimin e ngjarjeve, kalendarimin dhe 

menaxhimin e ngjarjeve;Softuer i shkarkueshëm për krijimin, redaktimin, ngarkimin, 

shkarkimin, aksesin, shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin, 

lidhjen, shënimin, shprehjen e ndjenjave, komentimin, ndërveprimin me, futjen dhe ndarjen 

ose ofrimin e mediave elektronike, imazheve, video, audio, përmbajtje audio-vizuale, të 

dhëna dhe informacione nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit;Softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për gjetjen e përmbajtjes dhe te botuesve të përmbajtjes, dhe 

për abonimin në përmbajtje;Softuer i shkarkueshëm për krijimin dhe menaxhimin e 

profileve të mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve;Pajisjet interaktive të fotografive 

dhe videove, përkatësisht kioska për kapjen, ngarkimin, redaktimin, printimin dhe ndarjen e 

imazheve dhe videove dixhitale;Softuer i shkarkueshëm për transmetimin e përmbajtjes 

argëtuese multimediale, përmbajtjes audio-vizuale, përmbajtjes video dhe tekstit dhe të 

dhënave përkatëse;Softuer i shkarkueshëm për të mundësuar transmetimin e imazheve, 

përmbajtjeve dhe të dhënave audio, audio vizuale dhe video;Softuer i shkarkueshëm për 

modifikimin e fotografive, imazheve dhe përmbajtjeve audio, video dhe audio-

vizuale;Softuer i shkarkueshëm për përdorim në marrjen dhe modifikimin e fotografive dhe 

regjistrimin dhe redaktimin e videove;Softuer i shkarkueshëm për përpunimin e imazheve, 

grafikave, audios, videove dhe tekstit;Softuer i shkarkueshëm për mbledhjen, menaxhimin, 

organizimin, sinkronizimin dhe ruajtjen e të dhënave dhe informacionit;Softuer i 

shkarkueshëm i tregtisë elektronike për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi 

elektronike nëpërmjet një kompjuteri global dhe rrjeteve të komunikimit;Softuer i 

shkarkueshëm dhe softuer i aplikacioneve celulare që ofrojnë një treg virtual;Softuer i 

shkarkueshëm për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, sinjalizimeve, 

njoftimeve dhe kujtesave;Softuer i shkarkueshëm për ndarjen e skedarëve;Softuer i 

shkarkueshëm i mesazheve;Softuer kompjuterik për motorët e kërkimit;Softuer i 

shkarkueshëm për përdorim në krijimin, menaxhimin, matjen dhe shpërndarjen e reklamave 

të të tjerëve;Server reklamimi, domethënë, një server kompjuteri për ruajtjen e reklamave 
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dhe dërgimin e reklamave në faqet e internetit;Softuer i shkarkueshëm për krijimin, 

ndarjen, shpërndarjen dhe postimin e reklamave;Softuer i shkarkueshëm për reklamim të 

bazuar në gjeo-lokacion dhe promovim të produkteve dhe shërbimeve;Softuer i 

shkarkueshëm që u mundëson individëve, grupeve, kompanive dhe markave të krijojnë dhe 

mbajnë një prani në internet dhe të ndërveprojnë me komunitetet online për qëllime 

marketingu;Softuer i shkarkueshëm i realitetit virtual;Softuer i shkarkueshëm i realitetit të 

shtuar;Softuer i shkarkueshëm i realitet të përzier;Softuer i realitetit virtual për argëtim 

interaktiv dhe lojëra të realitetit virtual;Softuer i realitetit të shtuar për argëtim interaktiv 

dhe lojëra me realitet të shtuar;Softuer i shkarkueshëm për integrimin e të dhënave 

elektronike me mjediset e botës reale për qëllime argëtimi, edukimi, lojërash, komunikimi 

dhe rrjetesh sociale;Softuer i shkarkueshëm për përdorim për të mundësuar kompjuterët, 

konzolat e lojërave video, konzolat manual te lojërave me video, kompjuterët tabletë, 

pajisjet celulare dhe telefonat celularë për të ofruar përvoja virtuale dhe realitet të 

shtuar;Softuer i shkarkueshëm për funksionimin, konfigurimin dhe menaxhimin e kufjeve 

dhe kontrollorëve të realitetit virtual;Softuer i shkarkueshëm për njohjen e gjesteve, 

gjurmimin e objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe vizualizimin e përmbajtjes;Softuer, 

firmware dhe harduer për përdorim në gjurmimin dhe njohjen vizuale, zanore, audio, 

lëvizjeje, sysh dhe gjestesh;Softuer i shkarkueshëm për lundrimin në një realitet virtual dhe 

mjedise të realitetit të shtuar;Softuer i shkarkueshëm për t'u mundësuar përdoruesve të 

përjetojnë realitetin virtual dhe vizualizimin, manipulimin dhe zhytjen ne realitetin e 

shtuar;Softuer i shkarkueshëm për regjistrimin, ruajtjen, transmetimin, marrjen, shfaqjen 

dhe analizimin e të dhënave nga pajisje kompjuterike qe mbahen ne trup;Softuer i 

shkarkueshëm për përdorim në krijimin dhe dizajnimin e softuerit të realitetit virtual dhe 

realitetit të shtuar;Ndërfaqja e programimit të aplikacionit (API) për softuerin kompjuterik 

për zhvillimin e përvojave të realitetit virtual dhe realitetit të shtuar;Pajisje kompjuterike të 

lojës së realitetit virtual;Pajisje kompjuterike të lojërave të realitetit të shtuar;Pajisje 

kompjuterike të lojërave të realitetit të përzier;Pajisje kompjuterike të realitetit 

virtual;Pajisje kompjuterike me realitet të shtuar;Sensorët e gjurmimit të lëvizjes për 

realitetin virtual dhe teknologjinë e realitetit të shtuar;Pajisjet e realitetit virtual, 

përkatësisht kufjet, syzet dhe kontrollorët për t'u angazhuar në përvojat e realitetit virtual 

dhe për të luajtur lojëra të realitetit virtual;Pajisjet e realitetit të shtuar, përkatësisht kufjet, 

syzet dhe kontrollorët për t'u përfshirë në përvojat e realitetit të shtuar dhe për të luajtur 

lojëra të realitetit të shtuar;Pajisjet kompjuterike që mbahen ne trup qe përbëhen kryesisht 

nga softuer dhe ekrane për paraqitje për lidhje me kompjuterët, kompjuterët tabletë, pajisjet 

e lëvizshme dhe telefonat celularë për të mundësuar realitetin virtual dhe përvojat botërore 

të realitetit të shtuar;Hardware dhe softuer për funksionimin e pajisjeve me sensorë;Pajisjet 

me sensorë elektronikë, kamera, projektorë dhe mikrofona për zbulimin, kapjen dhe njohjen 

e gjesteve, fytyrës dhe zërit;Hardware dhe softuer për zbulimin e objekteve, gjestet e 

përdoruesit dhe komandat;Softuer të shkarkimit të lojërave elektronike në trajten e lojërave 

video, lojërave kompjuterike, lojërave multimediale interaktive dhe lojërave të realitetit 

virtual, të shtuar dhe të përzier;Softuer kompjuterik për kontrollin e funksionimit të 

pajisjeve audio dhe video;Softuer për shfaqjen e videove;Softuer i shkarkueshëm për 

aksesin dhe shikimin e tekstit, imazheve dhe të dhënave elektronike në lidhje me 

konferencat në fushën e zhvillimit të softuerit;Softuer i shkarkueshëm për konvertimin e 

gjuhës natyrore në komanda të ekzekutueshme nga makinerite;Softuer i shkarkueshëm për 

lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit midis njerëzve dhe platformave të AI 
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(inteligjencës artificiale);Ndërfaqja e programimit të aplikacionit (API) për përdorim në 

zhvillimin e platformave të AI (inteligjencës artificiale), domethënë, bot, agjentë virtualë 

dhe asistentë virtualë;Softuer i shkarkueshëm, domethënë, një ndërfaqe interpretuese për 

lehtësimin e ndërveprimit midis njerëzve dhe makinerive;Softuer i inteligjencës artificiale, 

domethënë, softuer për mësimin e makinerive, softuer i perceptimit vizual, softuer për 

njohjen e të folurit ose gjuhës, softuer vendimmarrës, softuer përkthimi, softuer për njohjen 

e prekjes, softuer për pyetje bisedore, softuer për konvertimin e gjuhës natyrore në 

komanda të ekzekutueshme nga makineri dhe softuer ndihmes dixhital;Softuer ndihmës 

virtual i shkarkueshëm që mund të kryejë detyra ose shërbime në emër të një përdoruesi që 

aktivizohet nga të dhënat e përdoruesit, ndërgjegjësimi për vendndodhjen dhe informacioni 

në internet;Softuer i shkarkueshëm për ofrimin e informacionit të konsumatorit;Softuer i 

shkarkueshëm për ofrimin e hartave elektronike;Softuer i shkarkueshëm i vetëdijshëm për 

vendndodhjen për kërkimin, përcaktimin dhe ndarjen e vendndodhjeve;Softuer i 

shkarkueshëm për kërkimin dhe identifikimin e mundësive të punësimit;Softuer i 

shkarkueshëm për identifikimin dhe lejimin e përdoruesve që të kontaktojnë përfaqësuesit e 

qeverisë;Softuer i shkarkueshëm që ofron informacion të motit të bazuar në 

vendndodhje;Softuer i shkarkueshëm që ofron, lidh ose transmeton informacione të lajmeve 

ose ngjarjeve aktuale;Softuer i kontrollit prindëror;Softuer kompjuterik;Sisteme operative 

kompjuterike;Softuer i shkarkueshëm për të mundësuar pajisjet elektronike të ndajnë të 

dhëna dhe të komunikojnë me njëri-tjetrin;pajisje periferike kompjuterike;Aksesore per 

kompjtera që mbahen ne trup, kompjutera tabletë, pajisje celulare dhe telefona 

celularë;Pajisjet e transmetimit të mediave dixhitale;Kufje dhe kufje per celulare;Pajisjet 

per shfaqjen e videove, përkatësisht prgrame per video për size-video;Kamera;Bateritë;Kuti 

baterish;Paketa baterish;Pajisjet e baterive elektrike të rikarikueshme, përkatësisht, bateritë 

e rikarikueshme dhe furnizimet portative me energji elektrike;Karikues baterish;Paketa 

baterish të jashtme të rikarikueshme për përdorim me pajisje elektronike të 

lëvizshme;Pajisjet e karikimit dhe menaxhimit të energjisë për pajisjet elektronike të 

lëvizshme;Stenda karikimi për pajisjet elektronike të lëvizshme;Ngarkues të jashtëm për 

përdorim me kompjutera, kompjutera tabletë, pajisje celulare dhe telefona celularë;Kuti 

karikimi me valë për përdorim me kompjutera, kompjutera tabletë, pajisje celulare dhe 

telefona celularë;Përshtatësit e energjisë;Përshtatësit elektrikë, kabllot dhe lidhësit;Çanta 

dhe kuti të përshtatura posaçërisht për pajisje elektronike të lëvizshme;Mbulesa dhe kuti 

mbrojtëse për pajisjet elektronike të lëvizshme;Mbajtëse, shirita, kapëse dhe kuti mbajtëse 

të përshtatura posaçërisht për pajisjet elektronike të lëvizshme;Mbajtëse muri për montimin 

e pajisjeve elektronike të lëvizshme;Stenda për pajisje elektronike të lëvizshme;Mbajtëse 

për pajisje elektronike të lëvizshme;Telekomanda për pajisjet elektronike të 

lëvizshme;Altoparlantët audio;Kabllot dhe lidhësit elektrikë audio dhe per 

altoparlantët;Pjesë dhe pajisje për kabllot elektronike;Kabllo elektronike;Kabllo për 

transmetimin e sinjalit optik;Kabllot e rrymës dhe lidhësit e kabllove;Mikrofona;Marrës 

audio;Transmetues audio;Ekran video e montuar;Marrësit e sinjaleve elektronike;Marrës 

video;Transmetues dhe marrës pa tela për riprodhimin e zërit dhe sinjaleve;Sensorë 

elektrikë;Sensorë për monitorimin e lëvizjeve fizike;karta SIM;Softuer i shkarkueshëm për 

përdorim në menaxhimin e marrëdhënieve me klientët (CRM);Softuer i shkarkueshëm për 

lehtësimin dhe organizimin e financimit dhe shpërndarjes së mbledhjes së fondeve dhe 

donacioneve;Softuer i shkarkueshëm për shërbimet e mbledhjes së fondeve bamirëse në 

internet dhe shërbimet e donacioneve financiare;Softuer i shkarkueshëm për përdorim në 
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lehtësimin e thirrjeve me zë mbi protokollin e internetit (VOIP), thirrjet telefonike, video 

thirrjet, mesazhet me tekst, mesazhet e menjëhershme dhe shërbimet e rrjeteve sociale në 

internet;Pajisjet e telekomunikacionit për sigurimin e aksesit të palëve të treta dhe 

mundësimi transmetimit video, të dhënave dhe zërit, në rrjetet globale të komunikimit, 

konkretisht, celularë dhe akses në terminalet kompjuterike dhe telefonike celulare, stacionet 

bazë të transmetuesit dhe pjesët e tyre radio me valë, transmetuesit e të dhënave, përsëritësit 

e të dhënave, ruterat dhe çelsat, qarqet e transmetimit, qarqet e integruara, hardueri 

kompjuterik, klientët dhe serverët e resë celulare, multipleksët, procesorët e sinjalit dixhital, 

procesorët e sinjalit të radiofrekuencës, qarqet e ndërrimit celular, kontrollorët elektrikë të 

trafikut ajror, kontrollorët elektrikë të lëvizshmërisë, kontrollorët elektrikë të aksesit, 

kontrollorët elektrikë në distance te portave, portat e radios, antenat, komponentët 

elektronikë të radios, softuerët për aplikacionet e telekomunikacionit dhe rrjetet kryesore 

celulare që përfshijnë transmetuesit e të dhënave, rrjetet me valë dhe portat për mbledhjen, 

transmetimin dhe menaxhimin e të dhënave, zërit dhe videove;Softuer komunikimi dhe 

hardueri kompjuterik komunikues për sigurimin e aksesit në internet;pajisje 

telekomunikacioni;Marrës dhe transmetues radio;marrës GPS;Softuer i shkarkueshëm për 

të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione të tregtisë elektronike nëpërmjet internetit dhe 

rrjeteve të komunikimit;Softuer kompjuterik i shkarkueshëm që lejon përdoruesit të bëjnë 

pagesa dhe të transferojnë fonde;Softuer kompjuterik i shkarkueshëm që u mundëson 

përdoruesve online të bëjnë pagesa dhe të transferojnë fonde nëpër uebsajte të shumta dhe 

aplikacione celulare;Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për përpunimin e pagesave 

elektronike;Softuer kompjuterik në natyrën e një motori pyetësor;Softuer i shkarkueshëm 

për lehtësimin e mësimit të makinerive;Softuer i shkarkueshëm për ndërtimin e ndërfaqeve 

të përdoruesit;Publikime elektronike të shkarkueshme;Softuer i shkarkueshëm për 

sondazhe;Softuer i shkarkueshëm që lejon përdoruesit të postojnë pyetje me opsione 

përgjigjesh;Pajisjet interaktive të fotografive dhe videove, përkatësisht kioska harduer 

kompjuterik për kapjen, ngarkimin, redaktim, printimin dhe ndarjen e imazheve dhe 

videove dixhitale;Softuer i shkarkueshëm për sinkronizimin e të dhënave ndërmjet një 

stacioni ose pajisjeje të largët dhe një stacioni ose pajisjeje fikse ose të largët;Softuer për 

komandim dhe njohje zanore, softuer për konvertimin e të folurit në tekst;Aplikacione 

softuerike të aktivizuara me zë për menaxhimin e informacionit personal;Automatizimi i 

shtëpisë dhe softueri për integrimin e pajisjeve shtëpiake;Softuer komunikimi me valë për 

transmetimin e zërit, audios, videove dhe të dhënave;Softuer i shkarkueshëm i përdorur për 

kontrollin e informacionit të pavarur të kontrolluar me zë dhe pajisjeve të asistencës 

personale;Softuer i shkarkueshëm për njohjen e zërit për përdorim në lidhje me 

transmetimin e zërit dhe të të dhënave;Softuer i shkarkueshëm për akses, shfletim dhe 

kërkim në bazat e të dhënave në internet, përmbajtje audio, video dhe multimediale, lojëra 

dhe aplikacione softuerike dhe tregje të aplikacioneve softuerike;Softuer i shkarkueshëm 

për përdorim për të lidhur dhe kontrolluar pajisjet elektronike të internetit të gjërave 

(iot);Softuer aplikimi kompjuterik për pajisjet celulare me valë, konkretisht, softuer për 

kontrollin, integrimin, funksionimin, lidhjen dhe menaxhimin e pajisjeve të informacionit të 

kontrolluar me zë, domethënë, pajisjet elektronike të konsumit inteligjent të lidhura me renë 

kompjuterike dhe të kontrolluara me zë dhe pajisjet elektronike asistente personale;Softuer 

i shkarkueshëm për përpunimin, riprodhimin, sinkronizimin, regjistrimin, organizimin, 

shkarkimin, ngarkimin, transmetimin, difuzimin, marrjen, luajtjen dhe shikimin e skedarëve 

të tekstit, multimedias dhe të dhënave;Softuer i shkarkueshëm, për programim të 
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personalizuar, interaktiv të televizionit (TV) dhe për përdorim në shfaqjen dhe manipulimin 

e mediave vizuale, imazheve grafike, tekstit, fotografive, ilustrimeve, animacioneve 

dixhitale, videoklipeve, pamjeve filmike dhe të dhënave audio;Softuer i shkarkueshëm në 

trajtën e një aplikacioni celular për shërbimet e telekomunikacionit për sigurimin e 

transmetimit të zërit, të dhënave, videove dhe përmbajtjes së medias nëpërmjet internetit 

dhe rrjetit mbarëbotëror për kompjuterë ose pajisje të tjera portative elektronike të 

konsumit;Softuer i shkarkueshëm për kërkimin e udhëzuesve për eksplorimin e argëtimit 

televiziv;Softuer i shkarkueshëm për kërkimin, gjetjen, përpilimin, indeksimin, korrelimin, 

navigimin, marrjen, shkarkimin, marrjen, kodimin, dekodimin, luajtjen, ruajtjen dhe 

organizimin e tekstit, të dhënave, imazheve, grafikave, audios dhe videove në një rrjet 

global kompjuterik;Softuer i shkarkueshëm për të përmirësuar aksesin celular në internet 

nëpërmjet kompjuterëve, kompjuterëve celularë dhe pajisjeve të komunikimit 

celular;Softuer i shkarkueshëm për formatimin dhe konvertimin e përmbajtjes, tekstit, 

veprave vizuale, veprave audio, veprave audiovizuale, veprave letrare, të dhënave, 

skedarëve, dokumenteve dhe veprave elektronike në një format të përputhshëm me pajisjet 

elektronike portative dhe kompjuterët;Pajisjet dhe instrumentet e komunikimit elektronik, 

konkretisht, pajisjet elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të veshura për dërgimin dhe 

marrjen e skedarëve tekst, të dhëna, audio, imazhe dhe video;Aparatet dhe instrumentet e 

telekomunikacionit, konkretisht altoparlantët dhe mikrofonat e shitur si veçori përbërëse të 

kompjuterëve, pajisjeve elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të veshura për dërgimin dhe 

marrjen e thirrjeve telefonike, mesazheve me tekst, postës elektronike dhe të dhëna të tjera 

dixhitale, dhe për përdorim në ofrimin e aksesit në Interneti;Fletore 

elektronike;Organizatorët personalë elektronikë;Aparatet elektronike të regjistrimit dhe 

njohjes së zërit;Pajisje elektronike dixhitale portative për regjistrimin, organizimin, 

transmetimin, manipulimin, rishikimin dhe marrjen e tekstit, të dhënave dhe skedarëve 

dixhitalë;Pajisje kompjuterike qe mbahet ne trup;Pajisjet elektronike dixhitale që mbahen 

ne trup (vishen) qe përbëhen kryesisht nga softuer për sinjalizimet, mesazhet, emailet dhe 

përkujtuesit, dhe për regjistrimin, organizimin, transmetimin, manipulimin, rishikimin dhe 

marrjen e tekstit, të dhënave, audio, imazheve dhe skedarëve dixhital dhe ekraneve;Softuer 

i shkarkueshëm për akses, shfletim dhe kërkim të bazave të të dhënave në internet;Softuer i 

shkarkueshëm për aksesin, monitorimin, kërkimin, shfaqjen, leximin, rekomandimin, 

ndarjen, organizimin dhe shënimin e lajmeve, sporteve, motit, komenteve dhe 

informacioneve të tjera, përmbajtjeve nga periodikët, bloget dhe faqet e internetit, dhe 

tekste të tjera, të dhëna, grafikë, imazhe, audio, video dhe përmbajtje multimediale. Softuer 

i shkarkueshëm për krijimin, autorizimin, shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin, marrjen, 

luajtjen, modifikimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e 

tekstit, të dhënave, grafikëve, imazheve, audio, video dhe përmbajtje multimediale, botime 

elektronike, dhe lojëra elektronike;Aparatet për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin 

e zërit ose imazheve;Aparatet për transmetimin e komunikimit;Aparatet për ruajtjen e të 

dhënave, përkatësisht pajisje elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të veshura për ruajtjen e 

skedarëve tekst, të dhëna, audio, imazhe dhe video;Blockchain;Softuere Blockchain;Softuer 

i shkarkueshëm në fushën e blockchain;Softuer i shkarkueshëm për përdorim me monedhën 

dixhitale, monedhën kripto dhe monedhën virtuale;Softuer i shërbimeve të portofolit dhe 

ruajtjes së monedhës dixhitale;Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim si portofol 

për kriptomonedhë;Portofoli i harduerit të kriptomonedhës;Softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për përdorim si portofol dixhital;Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

19 

 

përdorim si portofol elektronik;Programe kompjuterike dhe softuer aplikimi kompjuterik të 

shkarkueshëm për ruajtjen elektronike të të dhënave;Softuer i shkarkueshëm për sigurimin 

e portofolit dixhital;Softuer i shkarkueshëm për transaksionet e pagesave dhe shkëmbimeve 

në monedhë dixhitale;Softuer i shkarkueshëm për përdorim në menaxhimin e portofoleve të 

monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, 

aseteve të dixhitalizuara, tokens dixhital, kripto-tokeneve dhe tokenave të 

shërbimeve;Softuer i shkarkueshëm për shërbimet e portofolit elektronik;Kuleta elektronike 

të shkarkueshme;Softuer i platformës së regjistrit të shpërndarë;Softuer për përdorim me 

teknologjinë e regjistrit të shpërndarë;Softuer i shkarkueshëm i cili lehtëson aftësinë e 

përdoruesve për të parë, analizuar, regjistruar, ruajtur, monitoruar, menaxhuar, tregtuar dhe 

shkëmbyer monedhën dixhitale, monedhën virtuale, kriptovalutën, asetet dixhitale dhe 

blockchain, asetet e dixhitalizuara, tokenat dixhitale, tokenat e kriptove dhe tokenat e 

shërbimeve;Softuer i shkarkueshëm për dërgimin, marrjen, pranimin, blerjen, shitjen, 

ruajtjen, transmetimin, tregtimin dhe shkëmbimin e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, tokenave 

dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve;Softuer i shkarkueshëm për zbatimin 

dhe regjistrimin e transaksioneve financiare;Softuer i shkarkueshëm për përdorim në 

tregtimin financiar;Softuer i shkarkueshëm për përdorim në shkëmbimin financiar;Softuer i 

shkarkueshëm për të aksesuar informacionin financiar dhe të dhënat dhe tendencat e 

tregut;Softuer i shkarkueshëm për sigurimin e vërtetimit të palëve në një transaksion 

financiar;Softuer i shkarkueshëm për mbajtjen e regjistrave për transaksione 

financiare;Softuer i shkarkueshëm për menaxhimin e sigurisë kriptografike të 

transmetimeve elektronike nëpër rrjetet kompjuterike;Softuer i shkarkueshëm për 

enkriptimin dhe mundësimin e transmetimit te sigurt të informacionit dixhital përmes 

internetit;Softuer i shkarkueshëm për të lejuar përdoruesit të llogaritin parametrat që lidhen 

me transaksionet financiare;Softuer i shkarkueshëm për transferimin elektronik të 

fondeve;Softuer i shkarkueshëm për konvertimin e monedhës;Softuer i shkarkueshëm për 

mbledhjen dhe shpërndarjen e të dhënave;Softuer i shkarkueshëm për transaksionet e 

pagesave;Softuer i shkarkueshëm për lidhjen e kompjuterëve me bazat e të dhënave lokale 

dhe rrjetet globale kompjuterike;Softuer i shkarkueshëm për krijimin e bazave të të dhënave 

të kërkueshme të informacionit dhe të dhënave;Softuer i shkarkueshëm për administrimin 

dhe verifikimin e transaksioneve të monedhës dixhitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, aktivit dixhital, aktivit blockchain, aktivit të dixhitalizuar, tokenit dixhital, 

kriptotokenit dhe tokenit të shërbimeve;Softuer i shkarkueshëm për krijimin dhe 

menaxhimin e kontratave inteligjente;Softuer i shkarkueshëm për menaxhimin e 

transaksioneve të pagesave dhe shkëmbimeve;Softuer dhe harduer i shkarkueshëm për t'u 

përdorur si portofol i monedhës dixhitale, portofoli i valutave virtuale, portofol i aseteve 

dixhitale, portofol i kriptokenave dhe portofol i shërbimeve;Softuer i shkarkueshëm për 

krijimin e një monedhe dixhitale të decentralizuar dhe me burim të hapur, monedhë 

virtuale, kriptomonedhë, aktive të dixhitalizuara, token dixhital për përdorim në 

transaksionet e bazuara në blockchain;Softuer aplikimi kompjuterik për platforma të 

bazuara në blockchain, përkatësisht, softuer për shkëmbime dixhitale për artikuj 

virtualë;Softuer i shkarkueshëm për krijimin, shitjen dhe menaxhimin e tokenave ose 

aplikacioneve të bazuara në blockchain;Softuer i shkarkueshëm për përdorim në një 

platformë elektronike financiare;Softuer i shkarkueshëm për përpunimin e pagesave 

elektronike dhe për transferimin e fondeve tek dhe nga të tjerët;Softueri i platformës 
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Blockchain;Softuer i shkarkueshëm për përdorim në menaxhimin dhe zbatimin e 

transaksioneve të monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve 

dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, tokenit dixhital, transaksioneve 

kriptotoken dhe tokenave të shërbimeve;Softuer i shkarkueshëm për krijimin dhe 

menaxhimin e një platforme blockchain për përdorim në menaxhimin e monedhës dixhitale, 

monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të 

dixhitalizuara, tokenit dixhital, llogarive kriptotokenit dhe të tokenave të 

shërbimeve;Softuer i shkarkueshëm për menaxhimin e llogarive të kriptomonedhave dhe 

monedhave dixhitale;Softuer i shkarkueshëm për përdorim në pagesa, blerje dhe investime 

duke përdorur monedhën dixhitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet dixhitale 

dhe blockchain, asetet e dixhitalizuara, tokenat dixhitale, tokenat kripto dhe tokenat e 

shërbimeve;Softuer i shkarkueshëm për përdorim në menaxhimin e konvertimit të 

monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, 

aseteve të dixhitalizuara, tokeneve dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve 

në monedhë të fortë;Softuer i shkarkueshëm për zhvillimin, vendosjen dhe menaxhimin e 

aplikacioneve softuerike dhe integrimin e aplikacioneve softuerike për monedhën dixhitale, 

monedhën virtuale, kriptovalutën, asetet dixhitale dhe blockchain, asetin e dixhitalizuar, 

tokenin dixhital, dhe llogartie e kriptotokenit dhe te tokenave të shërbimeve;Softuer dhe 

harduer i shkarkueshëm për përdorim në shkëmbimin elektronik të monedhës për 

monedhën dixhitale, monedhën virtuale, kriptovalutën, asetet dixhitale dhe blockchain, 

asetet e dixhitalizuara, tokenat dixhitale, tokenat kripto dhe tokenat e shërbimeve;Softuer i 

shkarkueshëm për përdorim si një ndërfaqe programimi aplikacioni (API) për zhvillimin, 

testimin dhe integrimin e aplikacioneve të softuerit blockchain;Pajisje kompjuterike për 

monedhën dixhitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet dixhitale dhe blockchain 

dhe minierat e aseteve të dixhitalizuara;hardueri i shenjës (trokenit) së 

sigurisë;Konvertuesit e valutës elektronike;Softuer i shkarkueshëm, domethënë, platformë 

elektronike financiare që strehon lloje të shumta pagesash dhe transaksionesh në një telefon 

celular të integruar, asistent dixhital personal (PDA) dhe një mjedis të bazuar në 

ueb;Softuer i shkarkueshëm për krijimin e argumenteve që do të përdoren për të paguar për 

produktet dhe shërbimet, dhe që mund të tregtohen ose shkëmbehen me vlerë në 

para;Softuer i shkarkueshëm për menaxhimin e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, tokenit 

dixhital, pagesave te kripto-token-it dhe të tokenave të shërbimeve, transfertave të parave 

dhe transfertave të mallrave;Softuer i shkarkueshëm për përdorim si softuer i ndërfaqes së 

programit të aplikacionit (API) për përdorim në identifikimin e pajisjeve kompjuterike te 

HW;Softuer i shkarkueshëm për përdorim në vërtetimin e aksesit të përdoruesit në 

kompjutera dhe rrjete kompjuterike;Softuer i shkarkueshëm për përdorim në lehtësimin e 

transaksioneve të sigurta;Softuer i shkarkueshëm për përdorim në aksesin, leximin, 

gjurmimin dhe përdorimin e teknologjisë blockchain;Softuer dhe harduer i shkarkueshëm 

për menaxhimin e informacionit të identitetit, të drejtat e aksesit në burimet e informacionit 

dhe aplikacionet dhe funksionalitetin e vërtetimit;Softuer i shkarkueshëm për shërbimet e 

verifikimit, vërtetimit dhe menaxhimit të identifikimit të rrjetit për qëllime sigurie;Softuer 

vërtetimi i shkarkueshëm për kontrollin e aksesit dhe komunikimit me kompjutera dhe 

rrjete kompjuterike;Kartat e kreditit dhe kartat e pagesave të koduara magnetikisht;Pajisjet 

e enkriptimit;Shenjat e sigurisë;Softuer i shkarkueshëm për përdorim si shenjë 

sigurie;Softuer i shkarkueshëm i përdorur në emetimin e monedhës dixhitale, monedhës 
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virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aktiveve të dixhitalizuara, 

tokenave dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve;Shenjat(tokenat) kripto dhe 

tokenat e shërbimeve;Softuer i shkarkueshëm i përdorur në auditimin e monedhës dixhitale, 

monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të 

dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve;Server 

reklamash, domethënë, një server kompjuteri për ruajtjen e reklamave dhe dërgimin e 

reklamave në faqet e internetit;Altimetra;Ndërfaqja e programimit të aplikacionit (API) për 

softuer kompjuterik për zhvillimin dhe krijimin e realitetit virtual, realitetit të shtuar dhe 

përvojave të realitetit të përzier;Ndërfaqja e programimit të aplikacionit (API) për softuerin 

kompjuterik që lehtëson shërbimet në internet për rrjetet sociale dhe për marrjen, 

ngarkimin, shkarkimin, aksesin dhe menaxhimin e të dhënave;Ndërfaqja e programimit të 

aplikacionit (API) për softuer që lehtëson shërbimet online për rrjetet sociale dhe për 

marrjen, ngarkimin, shkarkimin, aksesin dhe menaxhimin e të dhënave;Ndërfaqja e 

programimit të aplikacionit (API) për përdorim në ndërtimin e aplikacioneve 

softuerike;Syzet e realitetit të shtuar;Kufje të realitetit të shtuar;Softuer i realitetit të 

shtuar;Softuer i realitetit të shtuar për argëtim interaktiv;Softuer i realitetit të shtuar për 

lundrimin në një mjedis të realitetit të shtuar;Softuer i realitetit të shtuar për gjurmimin e 

objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe vizualizimin e përmbajtjes;Softuer i realitetit të shtuar 

për funksionimin e kufjeve të realitetit të shtuar;Softuer i realitetit të shtuar për përdoruesit 

që të përjetojnë vizualizimin, manipulimin dhe zhytjen ne realitetin e shtuar;Kabllot, 

përkatësisht kabllot elektronike dhe kabllot lidhëse;Kutitë, rripat, shiritat e kyçeve dhe 

krahëve për pajisjet e monitorimit elektronik;Softuer aplikimi kompjuterik për telefonat 

inteligjentë dhe pajisjet celulare në fushat e fitnesit dhe ushtrimeve që paraqesin shërbime 

trajnimi personal, stërvitje, stërvitje dhe vlerësime të fitnesit;Softuer aplikacioni 

kompjuterik për përdorim në lidhje me konfigurimin dhe kontrollin e harduerit kompjuterik 

të veshur dhe të pajisjeve periferike të kompjuterit të veshur;Pajisje kompjuterike për 

shfaqjen e të dhënave dhe videove;Pajisje kompjuterike për përdorim në matjen e ritmit të 

zemrës;Pajisje kompjuterike për përdorim në marrjen e elektrokardiogrameve;Softuer i 

sistemit operativ kompjuterik;Pajisjet periferike kompjuterike për përdorim me orët 

inteligjente, përkatësisht brezat e orëve të zgjuara dhe rripat e orëve të zgjuara;Pajisjet 

periferike kompjuterike për shfaqjen e të dhënave dhe videove;Pajisjet periferike 

kompjuterike për pajisje të lëvizshme për shfaqjen e të dhënave dhe videove, përkatësisht, 

pajisjet periferike të veshura në kokë për pajisjet mobile për shfaqjen e të dhënave dhe 

videove;aksesore kompjuterike për pajisje të lëvizshme për qasje në distancë dhe 

transmetim të të dhënave, përkatësisht, aksesore që vishen në kokë për pajisje të lëvizshme 

për qasje në distancë dhe transmetim të të dhënave;Aksesore kompjuterike për pajisje të 

lëvizshme, domethënë, pajisje elektronike, monitorë, sensorë dhe ekrane për ndijimin, 

monitorimin, regjistrimin, shfaqjen, matjen dhe transmetimin e pozicionimit global, 

drejtimin, distancën, lartësinë, shpejtësinë, informacionin e lundrimit, informacionin e 

motit, temperaturën, fizike niveli i aktivitetit, rrahjet e zemrës, rrahjet e pulsit, presioni i 

gjakut, kaloritë e djegura, hapat e ndërmarrë dhe të dhënat biometrike;aksesore 

kompjuterike për qasje në distancë dhe transmetim të të dhënave;programe kompjuterike 

dhe aplikacione për telefonat celularë dhe pajisjet dixhitale personale që ofrojne një 

vlerësim të fitnesit dhe rezultatin e fitnesit duke krahasuar performancat e mëparshme 

atletike dhe nivelet e fitnesit me performancat dhe nivelet e ardhshme atletike te fitnesit, 

dhe qe ofrojne këshilla dhe stërvitje të personalizuara për përmirësimin në fusha specifike 
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të një aktiviteti te veçantë sportiv ose fitnesi;Softuer kompjuterik dhe aplikacione për 

telefona celularë dhe pajisje dixhitale personale që monitorojnë, gjurmojnë dhe krahasojnë 

aktivitetin sportiv dhe nivelin e fitnesit;Softuer kompjuterik dhe aplikacione për telefona 

celularë dhe pajisje dixhitale personale që vlerësojnë nivelin e fitnesit dhe atletizmin e një 

përdoruesi, dhe japin rezultate fitnesi;Softuer kompjuterik dhe aplikacion për telefonat 

celularë dhe pajisjet dixhitale personale që ofrojnw këshilla, trajnim dhe stërvitje të 

personalizuara, për të përmirësuar rezultatin e fitnesit të përdoruesit;Softuer kompjuterik 

dhe aplikacione për telefona celularë dhe pajisje dixhitale personale për komunikim me 

konzolat e lojërave, kompjuterët personalë, pajisjet dixhitale personale dhe telefonat 

celularë, në lidhje me kohën, ritmin, shpejtësinë, hapat e ndërmarrë, aftësitë sportive, 

kaloritë e djegura, shkathtësinë, lëvizjen, balancen, koordinimin dhe fleksibilitetin;Softuer 

kompjuterik dhe aplikacione për telefona celularë dhe pajisje dixhitale personale për 

monitorimin, ngarkimin dhe shkarkimin e të dhënave në lidhje me aktivitetin sportiv, 

stërvitjen e fitnesit dhe nivelin e fitnesit në internet dhe rrjete të tjera kompjuterike dhe 

komunikimi elektronike;Softuer kompjuterik dhe aplikacion që zbulon lëvizjet e 

përdoruesit gjatë aktivitetit fizik, seancave të fitnesit, stërvitjeve, për të ofruar rezultate dhe 

vlerësime të personalizuara të fitnesit;Softuer kompjuterik dhe firmware, përkatësisht 

programe të sistemit operativ, softuer për sinkronizimin e bazës së të dhënave dhe 

programe për sinkronizimin e të dhënave;Mjete për zhvillimin e softuerit 

kompjuterik;Softuer kompjuterik për akses, shfletim dhe kërkim të bazave të të dhënave 

online;Softuer kompjuterik për aksesin, monitorimin, kërkimin, shfaqjen, leximin, 

rekomandimin, ndarjen, organizimin dhe shënimin e lajmeve, sporteve, motit, komenteve 

dhe informacioneve të tjera, përmbajtjeve nga periodikët, bloget dhe faqet e internetit, dhe 

tekste të tjera, të dhëna, grafikë, imazhe, audio, video dhe përmbajtje multimediale;Softuer 

kompjuterik për komunikimin me konsolat e lojërave në lidhje me kohën, ritmin, 

shpejtësinë, hapat e ndërmarrë, aftësinë atletike, kaloritë e djegura, shkathtësinë, lëvizjen, 

balancen, koordinimin dhe fleksibilitetin;Softuer kompjuterik për krijimin, autorizimin, 

shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin, marrjen, luajtjen, redaktimi, nxjerrjen, kodimin, 

dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e tekstit, të dhënave, grafikëve, imazheve, 

audio, video dhe përmbajtje multimediale dhe publikime elektronike, dhe lojëra 

elektronike;Softuer kompjuterik për krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, aksesin, 

shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, 

përcaktimin e ndjenjave, komentimin, futjen, transmetimin dhe ndarjen ose ofrimin e 

mediave elektronike ose informacionit nëpërmjet kompjuter internetin dhe rrjetet e 

komunikimit;Softuer kompjuterik për krijimin, menaxhimin dhe ndërveprimin me një 

komunitet online;Softuer kompjuterik për menaxhimin e fitnesit dhe peshës;Softuer 

kompjuterik për fitnes, vlerësime të fitnesit dhe aktivitete sportive;Softuer kompjuterik për 

integrimin e të dhënave elektronike me mjediset e botës reale për qëllime argëtimi, 

komunikimi dhe rrjetesh sociale;Softuer kompjuterik për menaxhimin e informacionit në 

lidhje me gjurmimin, pajtueshmërinë dhe motivimin me një program shëndetësor dhe 

fitnesi;Softuer kompjuterik për modifikimin dhe mundësimin e transmetimit të imazheve, 

përmbajtjeve dhe të dhënave audio, audio vizuale dhe video;Softuer kompjuterik për 

modifikimin e fotografive, imazheve dhe përmbajtjeve audio, video dhe audio-vizuale me 

filtra fotografikë dhe realitet virtual, realitet të përzier dhe efekte të realitetit të shtuar (AR), 

përkatësisht, grafika, animacione, tekst, vizatime, gjeoetiketa, etiketa metadata, 

hiperlidhje;Softuer kompjuterik për monitorimin, përpunimin, shfaqjen, ruajtjen dhe 
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transmetimin e të dhënave në lidhje me aktivitetin fizik të përdoruesit;Softuer kompjuterik 

për përpunimin e imazheve, grafikave, audios, videove dhe tekstit;Softuer kompjuterik për 

dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, grafika, imazhe, përmbajtje audio dhe 

audio vizuale nëpërmjet kompjuterit, internetit dhe rrjeteve të komunikimit;Softuer 

kompjuterik për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, sinjalizimeve, njoftimeve 

dhe përkujtuesve;Softuer kompjuterik për ndijimin, monitorimin, regjistrimin, shfaqjen, 

matjen dhe transmetimin e pozicionimit global, drejtimit, distancës, lartësisë, shpejtësisë, 

informacionit të lundrimit, informacionit të motit, temperaturës, nivelit të aktivitetit fizik, 

rrahjeve të zemrës, pulsit, presionit të gjakut, kalorive të djegura, hapat e ndërmarrë dhe të 

dhënat biometrike;Softuer kompjuterik për vendosjen, konfigurimin, funksionimin dhe 

kontrollin e pajisjeve celulare, pajisjeve të veshura, telefonave celularë, kompjuterëve dhe 

pajisjeve periferike kompjuterike;Softuer kompjuterik për rrjete sociale dhe ndërveprim me 

komunitetet online;Softuer kompjuterik për mbledhjen, menaxhimin, redaktimin, 

organizimin, modifikimin, transmetimin, ndarjen dhe ruajtjen e të dhënave dhe 

informacionit;Softuer kompjuterik për ridrejtimin e mesazheve, e-mail-it në internet 

dhe/ose të dhëna të tjera në një ose më shumë pajisje elektronike të komunikimit me valë 

nga një dyqan të dhënash në ose të lidhur me një kompjuter personal ose një server;Softuer 

kompjuterik për gjurmimin dhe menaxhimin e informacionit në lidhje me programet e 

shëndetit, fitnesit dhe mirëqenies;Softuer kompjuterik për përdorim si ndërfaqe programimi 

aplikacioni (API);Softuer kompjuterik për përdorim në krijimin, menaxhimin, matjen dhe 

shpërndarjen e reklamave të të tjerëve;Softuer kompjuterik për shikimin e imazheve dhe 

fotografive dixhitale të ofruara si përditësime për ose në kombinim me pajisjet e ekranit të 

inkorporuar;Softuer kompjuterik për shpërndarje të përmbajtjes, të dhënave dhe 

informacionit me valë;Softuer kompjuterik për komunikimin e të dhënave me valë për 

marrjen, përpunimin, transmetimin dhe shfaqjen e informacionit në lidhje me fitnesin, 

yndyrën e trupit, indeksin e masës trupore;Softuer kompjuterik në fushën e shëndetit, 

fitnesit, stërvitjes dhe mirëqenies për ndjeshmërinë, monitorimin, regjistrimin, shfaqjen, 

matjen dhe transmetimin e pozicionimit global, drejtimin, distancën, lartësinë, shpejtësinë, 

informacionin e lundrimit, temperaturën, nivelin e aktivitetit fizik, rrahjet e zemrës, ritmi i 

pulsit, presioni i gjakut, kaloritë e djegura, hapat e ndërmarrë dhe të dhënat biometrike dhe 

për gjurmimin dhe menaxhimin e informacionit në lidhje me programet e shëndetit, fitnesit, 

stërvitjes dhe mirëqenies;Softuer kompjuterik që zbulon lëvizjet e përdoruesit gjatë 

aktivitetit fizik, seancave të fitnesit, stërvitjeve, për të ofruar rezultate dhe vlerësime të 

personalizuara të fitnesit;Softuer kompjuterik që vlerëson nivelin e fitnesit dhe atletizmin e 

një përdoruesi, dhe qe ofron rezultate fitnesi;Softuer kompjuterik që monitoron, gjurmon 

dhe krahason aktivitetin sportiv dhe nivelin e fitnesit;Softuer kompjuterik që ofron një 

vlerësim të fitnesit dhe rezultatin e fitnesit duke krahasuar performancat e mëparshme 

atletike dhe nivelet e fitnesit me performancat e ardhshme atletike dhe nivelet e fitnesit, dhe 

qe ofron këshilla dhe stërvitje të personalizuara për përmirësimin në fusha specifike të një 

sporti ose aktiviteti fitnesi të caktuar;Softuer kompjuterik që ofron këshilla, stërvitje dhe 

stërvitje të personalizuara, për të përmirësuar rezultatin e fitnesit të përdoruesit;Softuer 

kompjuterik për të mundësuar aksesin, shfaqjen, redaktimin, lidhjen, ndarjen dhe ose 

sigurimin e mediave elektronike dhe informacionit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit;Softuer kompjuterik për të mundësuar zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe 

mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerëve celularë për pajisjet portative të komunikimit 

elektronik, konkretisht, telefonat celularë, telefonat inteligjentë, kompjuterët e dorës dhe 
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tabletët kompjuterikë;Softuer kompjuterik për të përmirësuar aftësitë audio-vizuale të 

aplikacioneve multimediale, përkatësisht, për paraqitjen tredimensionale të grafikëve, 

imazheve statike dhe fotove lëvizëse të ofruara si përditësime për ose në kombinim me 

pajisjet e ekranit të inkorporuar;Softuer kompjuterik, softuer kompjuterik i shkarkueshëm 

dhe softuer aplikacioni celular për krijimin, menaxhimin dhe aksesin në grupe brenda 

komuniteteve virtuale;Softuer kompjuterik, domethënë një aplikacion që ofron funksione të 

rrjeteve sociale;Softuer kompjuterik, domethënë, një ndërfaqe interpretuese për lehtësimin 

e ndërveprimit midis njerëzve dhe makinerive;Softuer kompjuterik, përkatësisht, mjete për 

zhvillimin e softuerit për krijimin, korrigjimin dhe vendosjen e aplikacioneve softuerike për 

syze inteligjente, ekrane pranë syve, ekrane të montuara në kokë dhe telefona 

inteligjentë;Kompjutera, përkatësisht orë inteligjente;Kabllot e lidhjes;Syze dixhitale 

video;Syzet video dixhitale, ekranet video të fiksuara në kokë, përkatësisht, mikro ekranet 

dhe optikat përkatëse, kufjet e realitetit virtual, pajisjet elektronike të lidhura, përkatësisht, 

kabllot dhe adaptorët e lidhjes, softueri dhe firmueri për shfaqjen e lojërave video, mediat 

elektronike dhe imazhet;Softuer aplikimi kompjuterik i shkarkueshëm për telefona celularë, 

telefona inteligjentë, kompjutera, tableta, syze inteligjente, syze dixhitale video, pajisje 

elektronike dixhitale që mund të fiksohen ne trup, konkretisht, syze, syze speciale dhe 

kufje, ekrane të montuara në kokë, sisteme ekranesh pranë syve, rrjete komunikimi, 

shërbime kompjuterike cloud dhe sisteme kompjuterike për komunikim ndërmjet pajisjeve, 

rrjeteve dhe shërbimeve;Softuer aplikacioni kompjuterik i shkarkueshëm për syze 

inteligjente, sisteme të ekranit pranë syve dhe ekrane të montuara në kokë për shfaqjen e 

ikonave, përcaktimin dhe përgjigjen ndaj përzgjedhjes së ikonave nga përdoruesi, kontrollin 

e lidhjeve dhe komunikimin me pajisje, rrjete dhe sisteme të tjera, funksionimin e një 

kamere për të regjistruar dhe shfaqja e imazheve dhe skedarëve audio-vizualë, organizimi i 

imazheve dixhitale dhe skedarët audio-vizualë, kontrolli i mikrofonëve, kontrolli i nivelit të 

zërit të altoparlantëve të integruar, transferimi i skedarëve kompjuterik midis syzeve 

inteligjente, sistemet e ekranit pranë syve, ekranet e montuara në kokë dhe pajisje të tjera, 

rrjete, dhe sistemet, kontrolli i njoftimeve të përdoruesve, kontrolli i një tastieje me prekje, 

kontrolli dhe marrja e të dhënave nga sensorët në syzet inteligjente, sistemet e ekranit pranë 

syve dhe ekranet e montuara në kokë, duke përfshirë sensorët e përshpejtimit, barometrik, 

temperaturës, animit, majës dhe fytit, sensorët e orientimit të kokës, dhe marrës GPS, duke 

kontrolluar shpejtësinë e CPU-së dhe duke ndjerë dhe shfaqur nivelin e ngarkimit të 

baterisë, dhe shfaqja, kapja, regjistrimi dhe transmetimi i të dhënave, imazheve dhe 

përmbajtjes audio vizuale në realitetin standard, realitetin e shtuar dhe mjediset e realitetit 

të përzier;Softuer aplikimi kompjuterik i shkarkueshëm për syze inteligjente, sisteme të 

ekranit pranë syve dhe ekrane të montuara në kokë për gjenerimin dhe shfaqjen e realitetit 

standard, realitetit të shtuar, përmbajtjes së realitetit të përzier;Softuer aplikimi kompjuterik 

i shkarkueshëm për syze inteligjente, sisteme të ekranit pranë syve dhe ekrane të montuara 

në kokë për komunikim me syze të tjera inteligjente, sisteme të ekranit pranë syve dhe 

ekrane të montuara në kokë;Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për të mundësuar kapjen, 

ruajtjen dhe transmetimin e fotografive, videove, të dhënave dhe informacionit me të 

dhënat biometrike, shëndetësore dhe të tjera të performancës së përdoruesit të 

mbivendosura dhe të integruara në regjistrim;Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për 

shikimin dhe ndërveprimin me një burim imazhesh, përmbajtje audio, audio-vizuale dhe 

video dhe tekste dhe të dhëna shoqëruese;Softuer kompjuterik i shkarkueshëm, 

përkatësisht, aplikacion celular i shkarkueshëm për konfigurimin, konfigurimin dhe 
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kontrollin e pajisjeve kompjuterike që vishen dhe pajisjeve periferike të kompjuterit të 

veshur;Kabllo elektrike;adaptorë elektrikë;Pajisjet elektronike të monitorimit që përfshijnë 

tregues që ndriçojnë dhe ndryshojnë ngjyrën në bazë të nivelit kumulativ të aktivitetit të 

përdoruesit;Pajisjet elektronike të monitorimit që përfshijnë mikroprocesorë, ekran dixhital 

dhe përshpejtues, për zbulimin, ruajtjen, raportimin, monitorimin, ngarkimin dhe 

shkarkimin e të dhënave të sportit, stërvitjes së fitnesit dhe aktivitetit në internet, dhe 

komunikimin me konzolat e lojërave dhe kompjuterët personalë, në lidhje me kohën, 

ritmin, shpejtësia, hapat e ndërmarrë, aftësitë sportive, kaloritë e djegura, rrahjet e zemrës 

dhe trupit, pozicionimi global, drejtimi, distanca, lartësia, informacioni për lundrimin dhe 

moti;Instrumentet dhe aparatet e lundrimit elektronik;Sensorët e fitnesit dhe ushtrimeve, 

monitorët dhe ekranet për ndijimin, monitorimin, regjistrimin, shfaqjen, matjen dhe 

transmetimin e informacionit të pozicionimit global, drejtimit, distancës, lartësisë, 

shpejtësisë, temperaturës dhe lundrimit, për t'u përdorur gjatë stërvitjes dhe për aktivitete 

sportive;Softuer për njohjen e gjesteve;Syzet me funksion të komunikimit me valë;Pajisjet 

e sistemit të pozicionimit global (GPS);Syze për të mundësuar realitetin virtual, realitetin e 

shtuar dhe përvojat botërore të realitetit të përzier;Hardware dhe softuer për të parë imazhet 

virtuale në krijimin e realitetit virtual, të shtuar dhe të përzier;Ekran video e montuar në 

kokë;Pajisjet e ekranit të montuar në kokë dhe pjesët përbërëse të tyre, përkatësisht kartat e 

ekranit video;kufje;Kufje për përdorim me kompjuterë;softuer argëtues 

interaktiv;elektronika e ndërfaqes, përkatësisht, qarqet e ndërfaqes së drejtuesit të videove 

për syzet dixhitale video;Softuer kompjuterik me dijeni për vendndodhjen, softuer 

kompjuterik të shkarkueshëm dhe softuer të aplikacionit celular për kërkimin, përcaktimin 

dhe ndarjen e vendndodhjeve;Altoparlantët;Softuer për mesazhe;Mikroekranet, 

përkatësisht, ekranet video të montuara në kokë dhe ekranet video afër syrit;Pajisje 

kompjuterike me realitet të përzier;Syze të realitetit të përzier;Kufje me realitet të 

përzier;Softuer i realitetit të përzier;Softuer i realitetit të përzier për argëtim 

interaktiv;Softuer i realitetit të përzier për lundrimin në një mjedis të realitetit të 

përzier;Softuer i realitetit të përzier për gjurmimin e objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe 

vizualizimin e përmbajtjes;Softuer i realitetit të përzier për funksionimin e kufjeve të 

realitetit të përzier;Softuer i realitetit të përzier për përdoruesit që të përjetojnë 

vizualizimin, manipulimin dhe zhytjen e realitetit të përzier;Softuer i aplikacionit celular 

për krijimin e programeve të personalizuara të trajnimit të fitnesit;Sensorët e gjurmimit të 

lëvizjes për teknologjinë e realitetit të shtuar;Sensorët e gjurmimit të lëvizjes për 

teknologjinë e realitetit të përzier;Sensorët e përcjelljes së lëvizjes për teknologjinë e 

realitetit virtual;Pajisjet elektronike shumëfunksionale për shfaqjen, matjen dhe ngarkimin 

në internet të informacionit duke përfshirë kohën, datën, rrahjet e trupit dhe të zemrës, 

pozicionimin global, drejtimin, distancën, lartësinë, shpejtësinë, hapat e ndërmarrë, kaloritë 

e djegura, informacionin e lundrimit, informacionin e motit, temperaturën, shpejtësia e erës 

dhe rënia e ritmit të trupit dhe të zemrës, lartësia dhe shpejtësia;Pajisje elektronike 

multifunksionale për shfaqjen, matjen dhe ngarkimin në internet të informacionit duke 

përfshirë kohën, datën, rrahjet e zemrës, pozicionimin global, drejtimin, distancën, 

lartësinë, shpejtësinë, hapat e ndërmarrë, kaloritë e djegura, informacionin e lundrimit, 

ndryshimet në rrahjet e zemrës, nivelin e aktivitetit, orët e gjumit, cilësia e gjumit dhe 

alarmi i heshtur i zgjimit;Optika e ekranit pranë syrit, domethënë, ekranet e shfaqjes së 

videove për montim pranë syve të përdoruesit dhe thjerrëzat për shfaqjen e imazheve tek 

përdoruesi;Sistemet e ekranit pranë syrit të përbëra nga sensorë GPS, përshpejtues, 
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magnetometra, busulla drejtimi, sensorë të temperaturës së mjedisit dhe sensorë elektronikë 

të orientimit të majës dhe animit;Sistemet e ekranit afër syrit që përfshijnë pajisje 

kompjuterike, ndërfaqe elektronike të ekranit dhe softuer për gjenerimin dhe shfaqjen e 

përmbajtjes së realitetit virtual dhe realitetit të përzier;Sistemet e ekranit afër syrit që 

përfshijnë pajisje kompjuterike, ndërfaqe elektronike të ekranit dhe softuer të përshtatur 

posaçërisht për syze;Sistemet e ekranit pranë syrit që përfshijnë syze dhe softuer për 

gjenerimin dhe shfaqjen e realitetit standard, realitetit të shtuar dhe përmbajtjes së realitetit 

të përzier;Ekranet pranë syve;Aparatet e komunikimit në rrjet, konkretisht, pajisje 

elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të veshura për dërgimin dhe marrjen e skedarëve 

tekst, të dhëna, audio, imazhe dhe video nëpër rrjete;Pedometrat;Pajisjet periferike për 

pajisje të lëvizshme, përkatësisht pedometrat dhe lartësimatësit;Software asistent 

personal;Asistentë personalë dixhitalë;Pajisjet elektronike personale të përdorura për të 

gjurmuar qëllimet dhe statistikat e fitnesit;Gjurmues personal fitnesi;Pajisjet personale të 

shfaqjes së videove në natyrën e ekraneve të veshur për shikimin e përmbajtjes dixhitale 

duke përfshirë realitetin virtual, realitetin e shtuar dhe përmbajtjen e realitetit të 

përzier;Ekranet e shfaqjes personale të videos;Pajisje elektronike dixhitale portative, të 

dorës dhe personale për regjistrimin, organizimin, transmetimin, manipulimin, rishikimin 

dhe marrjen e tekstit, të dhënave dhe skedarëve dixhitalë;Aparatet e telekomandës për 

pajisje kompjuterike të veshur dhe orë inteligjente;Sensorë për përdorim shkencor që do të 

vishen nga njeriu për të mbledhur të dhëna biometrike njerëzore, pajisje elektronike 

dixhitale të lëvizshme dhe të mbathshme për regjistrimin, organizimin, transmetimin, 

manipulimin dhe rishikimin e skedarëve tekst, të dhëna, audio, imazhe dhe video;Syze 

inteligjente;Syze inteligjente me aftësi audio me tela dhe pa tela;Shiritat e orëve 

inteligjente;Rripat e orëve inteligjente;Orë inteligjente;Software asistent social;Software 

dhe firmware për kontrollin, konfigurimin dhe menaxhimin e kontrollorëve;Softuer dhe 

firmware për shfaqjen e lojërave video dhe mediave elektronike në pajisjet e ekranit të 

ofruar si përditësime për ose në kombinim me pajisjet e ekranit të montuar në 

kokë;Software dhe firmware për programet e sistemit operativ;Softuer dhe firmware për 

drejtuesit e videove dhe përpunimin e videove të ofruara si përditësime për ose në 

kombinim me pajisjet e ekranit të montuar në kokë;Software dhe firmware për të 

mundësuar pajisjet elektronike të ndajnë të dhëna dhe të komunikojnë me njëri-

tjetrin;Programe drejtuese të softuerit për pajisjet elektronike për të mundësuar 

komunikimin e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve elektronike me njëra-tjetrën;Software 

për reklamuesit për të komunikuar dhe ndërvepruar me komunitetet online;Softuer për 

sinjalizime, mesazhe, emaile dhe rikujtues, dhe për regjistrimin, organizimin, transmetimin, 

manipulimin, rishikimin dhe marrjen e tekstit, të dhënave, audios, imazheve dhe skedarëve 

dixhital dhe ekraneve;Softuer për komunikim me anë të rrjeteve lokale pa tel, teknologjive 

me valë dhe protokolleve të tjera të komunikimit ndërmjet sistemeve të ekranit afër syrit 

dhe pajisjeve të rrjetit, përkatësisht telefonave celularë, telefonave inteligjentë, 

kompjuterëve, tabletave dhe sistemeve të tjera kompjuterike;Softuer për konvertimin e 

gjuhës natyrore në komanda të ekzekutueshme nga makineri;Softuer për krijimin dhe 

menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve;Softuer për 

krijimin, modifikimin, ngarkimin, shkarkimin, aksesin, shikimin, postimin, shfaqjen, 

etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, për të treguar mendimin, për të 

komentuar, për të futur, për të transmetuar dhe për të ndarë ose për të ofruar media 

elektronike ose informacione nëpërmjet kompjuterit dhe rrjetet e komunikimit;Softuer për 
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krijimin, menaxhimin dhe aksesin në grupe brenda komuniteteve virtuale;Softuer për 

krijimin, menaxhimin dhe ndërveprimin me një komunitet online;Software për lehtësimin 

dhe organizimin e financimit dhe shpërndarjes së mbledhjes së fondeve dhe 

donacioneve;Softuer për gjenerimin e imazheve që do të shfaqen në sistemin e ekranit afër 

syrit;Softuer për integrimin e të dhënave elektronike me mjediset e botës reale për qëllime 

argëtimi, edukimi, lojërash, komunikimi dhe rrjetesh sociale;Softuer për modifikimin dhe 

mundësimin e transmetimit të imazheve, përmbajtjeve dhe të dhënave audio, audio vizuale 

dhe video;Softuer për shërbimet e mbledhjes së fondeve për bamirësi në internet dhe 

shërbimet e donacioneve financiare;Softuer për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve;Software për organizimin, kërkimin dhe menaxhimin e ngjarjeve;Softuer për 

planifikimin e aktiviteteve me përdorues të tjerë, duke bërë rekomandime;Softuer për 

përpunimin e imazheve, grafikave, audios, videove dhe tekstit;Softuer për regjistrimin, 

ruajtjen, transmetimin, marrjen, shfaqjen dhe analizimin e të dhënave nga hardueri 

kompjuterik i veshur;Softuer për telefonat inteligjentë dhe sisteme të tjera kompjuterike për 

të gjeneruar të dhëna, imazhe dhe audio për shfaqje në sistemet e ekranit afër syrit dhe për 

transmetimin e të dhënave, imazheve, audios në sistemet e ekranit afër syrit;Softuer për 

telefonat inteligjentë dhe sisteme të tjera kompjuterike për marrjen e të dhënave nga 

sistemet e ekranit afër syrit;Software për hartën sociale dhe të destinacionit;Softuer për 

rrjete sociale;Softuer për transmetimin e përmbajtjeve argëtuese multimediale;Softuer për 

mbledhjen, menaxhimin, redaktimin, organizimin, modifikimin, transmetimin, ndarjen dhe 

ruajtjen e të dhënave dhe informacionit;Softuer për gjurmimin e lëvizjes, vizualizimin, 

manipulimin, shikimin dhe shfaqjen e përvojave të realitetit të shtuar, të përzier dhe 

virtual;Softuer për përdorim si ndërfaqe programimi aplikacioni (API);Softuer për përdorim 

në krijimin dhe dizajnimin e softuerëve të realitetit virtual, realitetit të shtuar dhe realitetit 

të përzier;Softuer për shpërndarjen e përmbajtjes, të dhënave dhe informacionit me 

valë;Softuer në natyrën e një aplikacioni celular;Softuer që u mundëson individëve, 

grupeve, kompanive dhe markave të krijojnë dhe mbajnë një prani në internet për qëllime 

marketingu;Softuer, domethënë, një ndërfaqe interpretuese për lehtësimin e ndërveprimit 

midis njerëzve dhe makinerive;Aparatet dhe instrumentet e telekomunikacionit, konkretisht 

altoparlantët dhe mikrofonat e shitur si veçori përbërëse të kompjuterëve, pajisjeve 

elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të veshura për dërgimin dhe marrjen e thirrjeve 

telefonike, mesazheve me tekst, postës elektronike dhe të dhëna të tjera dixhitale, dhe për 

përdorim në ofrimin e aksesit në Interneti;syze realiteti virtual;Kufje të realitetit 

virtual;Softuer i realitetit virtual;Softuer i realitetit virtual për argëtim interaktiv;Softuer i 

realitetit virtual për lundrimin në një mjedis të realitetit virtual;Softuer i realitetit virtual për 

gjurmimin e objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe vizualizimin e përmbajtjes;Softuer i 

realitetit virtual për funksionimin e kufjeve të realitetit virtual;Softuer i realitetit virtual për 

përdoruesit që të përjetojnë vizualizimin, manipulimin dhe zhytjen e realitetit 

virtual;Softuer i realitetit virtual, i shtuar dhe i përzier për t'u përdorur për të mundësuar 

kompjuterët, konzolat e lojërave video, konzolat e lojërave me video në dorë, kompjuterët 

tablet, pajisjet celulare dhe telefonat celularë për të ofruar përvoja të realitetit virtual, të 

shtuar dhe të përzier;Orë, byzylykë dhe shirita dore që komunikojnë të dhëna me asistentët 

personalë dixhitalë, telefonat inteligjentë dhe kompjuterët personalë përmes faqeve të 

internetit të internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të 

komunikimit;Sistemet e ekranit të papërshkueshëm nga uji pranë syrit që përfshijnë pajisje 

kompjuterike, ndërfaqe elektronike të ekranit dhe softuer për gjenerimin dhe shfaqjen e 
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përmbajtjes së realitetit virtual dhe realitetit të përzier;Gjurmuesit e aktivitetit të 

veshur;aksesore kompjuterike që mbahen ne trup;Pajisjet kompjuterike që mbahen ne trup 

të përbëra kryesisht nga softuer dhe ekrane ekrani për lidhje me kompjuterë, kompjuterë 

tabletë, pajisje celulare dhe telefona celularë për të mundësuar përvojat botërore të realitetit 

virtual, realitetit të shtuar dhe realitetit të përzier;Pajisjet elektronike dixhitale që mbahen 

ne trup e qe përbëhen kryesisht nga softuer për sinjalizimet, mesazhet, emailet dhe 

përkujtuesit, dhe për regjistrimin, organizimin, transmetimin, manipulimin, rishikimin dhe 

marrjen e tekstit, të dhënave, audios, imazhit dhe skedarit dixhital dhe ekranet e 

prezantimit;Pajisje elektronike dixhitale që mbahen ne trup përkatësisht syze, syze dhe 

kufje;Pajisjet elektronike që mbahen ne trup, domethënë, orët, byzylykët dhe shiritat e 

dorës që përbëhen nga softuer që komunikon të dhëna me asistentët personalë dixhitalë, 

telefonat inteligjentë dhe kompjuterët personalë përmes faqeve të internetit të internetit dhe 

rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të komunikimit;aksesore, që mund të mbahen 

ne trup, per kompjutera, kompjuterë tabletë, pajisje të lëvizshme dhe telefona celularë, 

përkatësisht, ekrane të konfigurueshme të montuara në kokë;Pajisjet periferike të 

kompjuterit me vale  

28  Kufje të realitetit virtual për të luajtur video lojëra për t'u lidhur me kompjuterët, 

konzolat e lojërave video, konzolat e lojërave me video në dorë, kompjuterët tabletë, 

celularë dhe telefonat celularë për të gjithë botën e realitetit virtual; Konzolat elektronike 

dhe interaktive multimediale të lojërave; Njësi telekomandë interaktive për videolojëra; 

Pajisjet periferike që vishen për të luajtur video lojëra të përshtatura posaçërisht 

kompjuterë, konzola video lojërash, konzola për lojëra video në dorë, kompjuterë tabletë, 

pajisje celulare dhe telefona celularë; Kontrollues lojërash për lojëra kompjuterike; Kufje 

audio dhe vizuale për përdorim në luajtje e videolojërave; Njësi dore për të luajtur lojëra 

elektronike, kompjuterike, interaktive dhe video; pajisjet e lojërave, të lëvizshme të 

lojërave, konkretisht, makinat e lojërave me ose pa dalje video për të luajtur lojëra 

kompjuterike dhe videolojëra; Konzolat e lojërave kompjuterike për përdorim me një ekran 

ose monitor të jashtëm; Aparatet për lojëra elektronike të ndryshme nga ato të përshtatura 

për me ekran ose monitor të jashtëm; Aparat për lojëra elektronike të përshtatur për të 

përdorur një ekran ose monitor të jashtëm; Çanta të përshtatur posaçërisht për video lojëra 

në dorë dhe konzola për video lojëra; joystick per kompjutera dhe video lojëra; Konzolat e 

lojërave kompjuterike për lojëra rekreative; Filma plastikë të njohur si lëkura për mbulimin 

dhe mbrojtjen e aparateve elektronike të lojërave, konkretisht, konzolat e videolojërave dhe 

njësitë e videolojërave që mbahen në dorë; Kontrollorët e lojërave në natyrën e tastierave 

për lojëra kompjuterike; Lojëra të përshtatura për përdorim me aparate TV; Kufje për lojëra 

të përshtatura për përdorim në luajtjen e videolojërave; Njësi me joystick për të luajtur 

videolojëra; Konzolat e lojërave me dorë; lojërat elektronike me dorë të përshtatura për 

përdorim vetëm për ekrane me kristal të lëngshëm; Njësi komandimi me dore për të luajtur 

lojëra elektronike për ekran ose monitor të jashtëm; Makina për video lojëra; Makina për 

lojëra LCD; Kontrollorët elektronikë që komnadohen nga lojtari për makinat elektronike të 

lojërave video; Kuti mbajtëse mbrojtëse të përshtatur posaçërisht për video-lojërat në dorë 

dhe konzolat e videolojërave; Makinë e pavarur për video lojëra; Mbështetese për aparate 

për lojëra elektronike, konkretisht, konzola për video lojëra dhe njësi qe komandohen me 

dore për video lojëra; Njësi tavoline për të luajtur lojëra elektronike të ndryshme nga ato të 

lidhura me televizor ose kompjuter; Telekomanda interaktive të videolojërave për të luajtur 

lojëra elektronike; Kontrollore për konsolat e lojërave; Makina për video lojëra Arcade; 
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Konzola për video lojëra; lojra dhe lodra; Artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; Dekorime për pemët e Krishtlindjeve; aparate për formimin e 

trupit; aparate për stërvitjen e trupit; pajisje për stërvitjen e trupit; pajisje për sport dhe 

lojëra; Makina stërvitorere  

35  Shërbime reklamimi; Reklamimi në media elektronike; Shpërndarja e reklamave për të 

tjerët nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, 

përkatësisht, shërbimet e reklamimit për gjurmimin e performancës së reklamave, për 

menaxhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave, për analizimin e të dhënave të 

reklamave, për raportimin e të dhënave të reklamave dhe për optimizimin e performancës 

së reklamave; Shërbimet e reklamimit, përkatësisht, shërbimet e menaxhimit të fushatës 

reklamuese, targetimit, zbatimit dhe optimizimit; Përgatitja dhe realizimi i planeve dhe 

koncepteve mediatike dhe reklamuese; Projektimi i materialeve reklamuese për të tjerët; 

Shërbimet e reklamimit, domethënë, planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët, 

vlerësimi i markës dhe shërbimet e pozicionimit të markës për të tjerët, dhe shërbimet e 

prokurimit të reklamave për të tjerët; Shërbim reklamash, përkatësisht, vendosja e 

reklamave në faqet e internetit për të tjerët; Reklamimi, marketingu dhe promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve me anë të ofrimit të pajisjeve fotografike dhe video 

në ngjarje të veçanta; Organizimi i ekspozitave dhe eventeve në fushën e zhvillimit të 

softuerit dhe harduerit për qëllime komerciale ose reklamuese; Shërbimet e reklamimit, 

përkatësisht, ofrimi i hapësirës së klasifikuar reklamuese nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

tjera të komunikimit; Përpilimi i të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike online dhe 

bazat e të dhënave të kërkueshme online në fushën e klasifikimeve; Promovimi i mallrave 

dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet kompjuterëve dhe rrjeteve të komunikimit; 

Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve me anë të shpërndarjes së reklamave 

video përmes internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; Ofrimi i ngjarjeve 

promocionale nëpërmjet video streaming live; Shërbimet e marketingut dhe promovimit; 

Shërbime konsulence në fushën e reklamës dhe marketingut; asistencë biznesi dhe 

shërbime konsulence; Konsulencë biznesi në lidhje me aktivitetet e marketingut; Shërbimet 

e konsulencës për strategjinë e markës; Konsulencë biznesi në fushën e telekomunikacionit; 

Shërbimet e këshillimit të menaxhimit të biznesit për t'u mundësuar subjekteve të biznesit, 

organizatave joqeveritare dhe organizatave jofitimprurëse të zhvillojnë, organizojnë dhe 

administrojnë programe për të ofruar akses më të madh në rrjetet globale të komunikimit; 

Shërbimet e rrjeteve të biznesit; Shërbime konsulence për punësim dhe rekrutim; 

Promovimi i shitjeve për të tjerët duke lehtësuar shërbimet e kartave të dhuratave të 

parapaguara, përkatësisht, lëshimi i certifikatave të kartave dhuratë që mund të blihen për 

mallra ose shërbime; Shërbime reklamimi për nxitjen e ndërgjegjësimit të publikut për 

aktivitetet bamirëse, filantropike, vullnetare, publike dhe komunitare dhe aktivitete 

humanitare; Ofrimi i programeve të konkursit dhe çmimeve nxitëse për qëllime marketingu 

dhe reklamimi për të njohur, shpërblyer dhe inkurajuar individë dhe grupe që angazhohen 

në vetë-përmirësim, vetë-përmbushje, bamirësi, filantropike, vullnetare, shërbime publike 

dhe komunitare dhe aktivitete humanitare dhe ndarjen e produktit të punës krijuese ; 

Shërbime konsulence biznesi për profesionistë dhe biznese në fushën e zhvillimit të 

aplikacioneve të softuerit celular; Organizimi, promovimi, organizimi dhe kryerja e 

ngjarjeve, ekspozitave dhe ekspozitave të veçanta për qëllime komerciale, promovuese ose 

reklamuese; Organizimi dhe drejtimi i ngjarjeve, ekspozitave, ekspozitave dhe 

konferencave për qëllime komerciale në industrinë e argëtimit ndërveprues, realitetit 
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virtual, elektronikës së konsumit dhe argëtimit të lojërave video; Shërbimet e dyqaneve me 

pakicë në internet që paraqesin harduer dhe softuer të realitetit virtual dhe realitetit të 

shtuar; Shërbimet e dyqaneve me pakicë në internet që paraqesin përmbajtje të realitetit 

virtual dhe media dixhitale, përkatësisht muzikë, video, imazhe, tekst, vepra audiovizuale të 

para-regjistruara dhe softuer lojërash të realitetit virtual dhe të shtuar; Sigurimi i tregjeve 

online për shitësit e mallrave dhe/ose shërbimeve; Shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në 

natyrën e lehtësimit të shkëmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe produkteve të palëve të 

treta nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimit; Lidhja e blerësve dhe shitësve 

nëpërmjet një mjedisi rrjeti online; Shërbimet promovuese, përkatësisht, ofrimi i 

shërbimeve të katalogut elektronik; Sigurimi i informacionit të drejtorisë telefonike 

nëpërmjet rrjeteve globale të komunikimit; Shërbimet e asistencës së biznesit, përkatësisht, 

menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Sigurimi i informacionit komercial, përkatësisht, 

komentet e përdoruesve në lidhje me organizatat e biznesit, ofruesit e shërbimeve dhe 

burime të tjera; Hulumtimi i marketingut, përkatësisht, hulumtimi dhe analiza e fushatës 

reklamuese dhe preferencave të konsumatorëve; Shërbimet e kërkimit të tregut; Ofrimi i 

shërbimeve të kërkimit të tregut dhe informacionit; Menaxhimi i informacionit të biznesit, 

përkatësisht, raportimi i informacionit të biznesit dhe analitika e biznesit në fushat e 

reklamimit dhe marketingut; Menaxhimi i biznesit; Administrim biznesi, funksione zyre; 

Përpilimi i drejtorive të biznesit në internet që paraqesin bizneset, produktet dhe shërbimet 

e të tjerëve; Promovimi i interesit publik dhe ndërgjegjësimit për çështjet që përfshijnë 

aksesin në internet për popullsinë globale; Shërbimet e shoqatës, përkatësisht, promovimi i 

adoptimit, pranimit dhe zhvillimit të komp teknologjitë e mitrës; Organizimi i ngjarjeve të 

rrjeteve të biznesit në fushën e softuerit me kod të hapur; Promovimi i standardeve të 

përbashkëta vullnetare të industrisë për zhvillimin dhe ekzekutimin e softuerit; Organizimi 

dhe realizimi i konferencave të biznesit; Organizimi dhe realizimi i konferencave të biznesit 

në fushën e zhvillimit dhe përdorimit të gjuhës së programimit; Kryerja e hetimeve të 

biznesit në fushën e mediave sociale; Shërbime konsulence në fushën e vlerësimit të 

përmbajtjes së mediave sociale; Shërbime konsulence në fushën e politikave dhe 

rregulloreve të mediave sociale; Shërbime marketingu, reklamimi dhe promovimi; 

Shërbimet e biznesit dhe reklamave; Shërbimet e inteligjencës së tregut; Sigurimi i një faqe 

interneti që përmban një treg në internet për shitjen dhe tregtimin e mallrave virtuale me 

përdorues të tjerë; Shërbimet e tregtimit online; Organizimi dhe realizimi i ngjarjeve të 

veçanta për qëllime biznesi; Blockchain si shërbim, përkatësisht këshilla dhe informacion 

biznesi në fushën e teknologjisë blockchain; Sigurimi i përkujtuesve dhe njoftimeve 

elektronike; Shërbimet e reklamimit dhe shpërndarjes së informacionit, përkatësisht, ofrimi 

i hapësirës së klasifikuar reklamuese nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; 

Shërbimet e reklamimit, përkatësisht, synimi dhe optimizimi i reklamave në internet; 

Organizimi dhe kryerja e ngjarjeve të veçanta për qëllime komerciale, promovuese ose 

reklamuese; Shërbimet e shoqatës që promovojnë interesat e profesionistëve dhe bizneseve 

në fushën e zhvillimit të aplikacioneve të softuerit celular; Konsulencë për markën; 

Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, përkatësisht, shërbimet e reklamimit për gjurmimin e 

performancës së reklamave, për menaxhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave, për 

analizimin e të dhënave të reklamave, për raportimin e të dhënave të reklamave dhe për 

optimizimin e performancës së reklamave; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, 

përkatësisht planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët; Shërbimet e prokurimit 

për të tjerët, përkatësisht, blerjen e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera; Rrjetëzimi 
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i biznesit; Shërbimet bamirëse, përkatësisht, promovimi i ndërgjegjësimit të publikut për 

aktivitetet bamirëse, filantropike, vullnetare, publike dhe komunitare dhe aktivitetet 

humanitare; Shërbimet e konsulencës në fushat e reklamimit dhe marketingut, përkatësisht 

përshtatja e reklamave dhe përpjekjeve të marketingut të të tjerëve; Përhapja e reklamave 

për të tjerët nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e punësimit dhe 

rekrutimit; Lehtësimi i shkëmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe produkteve të palëve të 

treta nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimit; Shërbimet e marketingut, 

reklamimit dhe promovimit, domethënë, ofrimi i informacionit në lidhje me zbritjet, 

kuponët, zbritjet, kuponat, lidhjet me faqet e internetit të shitjes me pakicë të të tjerëve dhe 

ofertat speciale për mallrat dhe shërbimet e të tjerëve; Reklamimi online dhe promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet internetit; Shërbimet e dyqaneve me pakicë 

në internet që paraqesin kufje me realitet virtual, realitet të përzier dhe realitet të shtuar, 

lojëra, përmbajtje dhe media dixhitale; Shërbimet e dyqaneve me pakicë në internet në 

lidhje me pajisjet elektronike të fitnesit të veshur, peshoret personale të peshimit, 

gjurmuesit e aktivitetit të veshur, veshjet e fitnesit dhe sportive, dhe aksesorët për mallrat e 

lartpërmendura; Organizimi, promovimi dhe realizimi i ekspozitave, ekspozitave tregtare 

dhe eventeve për qëllime biznesi; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve me 

anë të shpërndarjes së reklamave video në internet dhe rrjetet e komunikimit; Promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; 

Ofrimi i drejtorive online të biznesit që paraqesin bizneset, produktet dhe shërbimet e të 

tjerëve; Sigurimi i lehtësive online për lidhjen e shitësve me blerësit; Sigurimi i lehtësirave 

në internet për transmetim të drejtpërdrejtë të videove të ngjarjeve promovuese; Sigurimi i 

lehtësive online për lidhjen e shitësve me blerësit; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe online 

për softuerët, pajisjet elektronike dhe këpucët që përfshijnë sensorë që lejojnë konsumatorët 

të përfshihen në garat atletike virtuale dhe klasa individuale dhe grupore fitnesi; Shërbimet 

e dyqaneve me pakicë dhe me pakicë në internet që lejojnë konsumatorët të angazhohen në 

stërvitje fitnesi, gara atletike virtuale dhe klasa individuale dhe grupore të fitnesit; 

Shërbimet e dyqaneve me pakicë në lidhje me pajisjet elektronike të fitnesit të veshur, 

peshoret personale të peshimit, gjurmuesit e aktivitetit të veshur, veshjet e fitnesit dhe 

sportive, dhe aksesorët për mallrat e lartpërmendura  

36  Shërbimet e përpunimit të transaksioneve financiare, përkatësisht, ofrimi i 

transaksioneve të sigurta elektronike dhe opsioneve të pagesave; Përpunimi elektronik i të 

dhënave të pagesës së faturave për përdoruesit e internetit dhe rrjeteve të komunikimit; 

Shërbimet e përpunimit të transaksioneve të pagesave; Shërbimet e transferimit elektronik 

të fondeve; Shërbimet e përpunimit të transaksioneve të kartave elektronike të kreditit, 

kartave të debitit dhe kartave të dhuratave; Ofrimi i shërbimeve elektronike të pagesave 

celulare për të tjerët; Shërbimet financiare; Shërbimet e procesimit të pagesave; Shërbimet 

e transaksioneve financiare; Lehtësimi dhe organizimi i mbledhjes së fondeve dhe 

shpërndarjes së donacioneve për mbledhjen e fondeve; Shërbimet bamirëse, përkatësisht, 

koordinimi i prokurimit dhe shpërndarjes së donacioneve monetare nga individë dhe 

kompani për palët e treta; Ofrimi i shërbimeve të pagesës së faturave nëpërmjet 

aplikacioneve elektronike celulare; Shërbimet financiare, përkatësisht, sigurimi i një 

monedhe virtuale për përdorim nga anëtarët e një komuniteti në internet në lidhje me 

videolojërat, përmbajtjen e transmetimit të drejtpërdrejtë dhe përmbajtjen video sipas 

kërkesës nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shkëmbimi financiar; Shërbimet 

elektronike të pagesave celulare për të tjerët; Këmbimi virtual i valutës; Transferimi 
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elektronik i valutave virtuale; Çështjet financiare, përkatësisht menaxhimi financiar, 

planifikimi financiar, parashikimi financiar, menaxhimi i portofolit financiar dhe analiza 

dhe konsultimi financiar; Informacioni financiar i siguruar me mjete elektronike; Shërbime 

brokerimi; Shërbimet e tregtarëve; Shërbimet e këmbimit valutor; Shërbimet e monedhës 

dixhitale; Shërbimet e kriptomonedhave; Shërbimet e monedhës virtuale; Shërbimet e 

portofolit dhe ruajtjes së monedhës dixhitale; Shërbimet e portofolit elektronik; Shërbimet 

elektronike të portofolit; Shërbimet financiare në lidhje me shërbimet e portofolit 

elektronik; Shërbimet e pagesës së faturave të ofruara përmes portofolit elektronik; 

Shërbimet bankare elektronike nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Tregtimi i valutës; 

Shërbimet e pagesave elektronike që përfshijnë përpunimin elektronik dhe transmetimin e 

mëpasshëm të të dhënave të pagesës së faturave; Monedhë dixhitale, monedhë virtuale, 

kriptomonedhë, aktive dixhitale dhe blockchain, aktive të dixhitalizuara, token dixhital, 

kripto token dhe shërbime të tregtimit të tokenave të shërbimeve; Monedha dixhitale, 

monedhë virtuale, kriptomonedhë, aktive dixhitale dhe blockchain, aktive të dixhitalizuara, 

token dixhital, kripto token dhe shërbime të përpunimit të tokenave të shërbimeve për të 

tjerët; Lehtësimi i transfertave të ekuivalentëve të parasë elektronike; Shërbimet e 

raportimit të lajmeve në fushën e lajmeve financiare; Shërbimet financiare, përkatësisht, 

ofrimi i shërbimeve të monedhës virtuale për përdorim nga anëtarët e një komuniteti online 

nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Lëshimi i shenjave të vlerës; Menaxhimi i 

monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, 

aseteve të dixhitalizuara, tokeneve dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; 

Shërbimet financiare, përkatësisht, sigurimi i një shkëmbimi financiar për tregtimin e 

monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, 

aktiveve të dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; 

Shërbimet e tregtimit të kriptomonedhave; Shërbimet e këmbimit të kriptovalutave; 

Përpunimi i pagesave në kriptomonedhë; Shërbimet e pagesave elektronike; Përpunimi i 

pagesave elektronike përmes shërbimeve elektronike të portofolit; Shërbimet e menaxhimit 

të valutës; Shërbimet e transferimit të valutës; Shërbimet financiare, përkatësisht, sigurimi i 

transferimit elektronik të monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve 

dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, argumenteve dixhitale, kripto-tokeneve 

dhe tokenave të shërbimeve; Konsulencë financiare në fushën e monedhës dixhitale, 

monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të 

dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; Sigurimi i 

përpunimit dhe përcjelljes elektronike të transfertave elektronike të fondeve; Shërbimet e 

këmbimit valutor; Shërbimet e menaxhimit të investimeve; Shërbimet e kujdestarisë për 

institucionet financiare dhe fondet; Listimi dhe tregtimi i swap-eve dhe derivateve në 

monedhën dixhitale, monedhën virtuale, kriptovalutën, aktivet dixhitale dhe blockchain, 

aktivet e dixhitalizuara, tokenat dixhitalë, tokenat e kriptove dhe tokenat e shërbimeve; 

Këmbimi monetar; Pastrimi dhe rakordimi i transaksioneve financiare; Shërbimet e 

informacionit financiar; Shërbimet elektronike të tregtimit financiar; Tregtimi financiar 

elektronik, përkatësisht tregtimi i fushës së aseteve të dixhitalizuara; Sigurimi i 

informacionit financiar sipas kërkesës dhe në kohë reale në lidhje me monedhën dixhitale, 

monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet dixhitale dhe blockchain, asetet e 

dixhitalizuara, tokenët dixhitalë, tokenat e kriptove dhe tokenat e shërbimeve; Ofrimi i 

informacionit në fushën e investimeve dhe financave mbi rrjetet kompjuterike dhe rrjetin 

global të komunikimit; Tregtimi elektronik i instrumenteve financiare; Shërbimet e 
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pagesave të tregtisë elektronike; Përpunimi dhe transmetimi elektronik i të dhënave të 

pagesës së faturave për përdoruesit e internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e 

përpunimit të transaksioneve financiare, përkatësisht, ofrimi i transaksioneve të sigurta 

tregtare dhe opsioneve të pagesave; Shërbimet e transaksioneve financiare, përkatësisht, 

sigurimi i një monedhe virtuale për përdorim nga anëtarët e një komuniteti në internet 

nëpërmjet internetit dhe komunitetit rrjete kationesh; Shërbimet tregtare, përkatësisht, 

shërbimet e përpunimit të transaksioneve të pagesave; Shërbimet e përpunimit të pagesave, 

përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të përpunimit të transaksioneve në monedhë virtuale për 

të tjerët; Shërbimet e kartave të dhuratave të parapaguara, përkatësisht, lëshimi i 

certifikatave të kartave dhuratë që mund të blihen për mallra ose shërbime  

38  Telekomunikacioni; Shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, transmetimi 

elektronik i mediave elektronike, të dhënave, mesazheve, grafikave, imazheve, fotografive, 

videove, përmbajtjeve audio-vizuale dhe skedarëve; Shërbimet e telekomunikacionit, 

përkatësisht, shërbimet e transmetimit dhe pranimit të të dhënave nëpërmjet rrjeteve të 

telekomunikacionit; Telekomunikacioni dhe shërbimet kompjuterike të rrjetit peer-to-peer, 

përkatësisht, transmetimi elektronik i imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, 

fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama, komunikime dhe informacione të 

reklamave në media; Shërbimet e shkëmbimit të fotografive, videove dhe të dhënave, 

përkatësisht transmetimi elektronik i skedarëve fotografikë dixhitalë, videove dhe 

përmbajtjes audio vizuale midis përdoruesve të internetit; Shërbimet e telekomunikacionit, 

përkatësisht, shkëmbimi elektronik i zërit, të dhënave, audio, video, teksti dhe grafika të 

aksesueshme nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; Sigurimi i aksesit në 

kompjuter, bazat e të dhënave elektronike dhe online; Sigurimi i aksesit në bazat e të 

dhënave kompjuterike në fushat e rrjeteve sociale dhe prezantimit dhe takimeve sociale; 

Sigurimi i forumeve online për komunikim mbi tema me interes të përgjithshëm; Ofrimi i 

dhomave të bisedave në internet, shërbimeve të mesazheve të çastit dhe tabelave 

elektronike të buletinit; Shërbimet e chatroom-it për rrjetet sociale; Sigurimi i lidhjeve të 

komunikimit në internet të cilat transferojnë përdoruesit e pajisjeve celulare dhe të internetit 

në faqet e tjera të internetit; Lehtësimi i aksesit në faqet e internetit të palëve të treta ose në 

përmbajtje të tjera elektronike të palëve të treta nëpërmjet një identifikimi universal; 

Shërbimet e transmetimit audio, tekst dhe video përmes internetit ose rrjeteve të tjera të 

komunikimit; Shërbimi Voice over Internet Protocol (VOIP); Shërbimet e komunikimit të 

telefonisë; Shërbimet e komunikimit me telefon celular; shërbimet e videokonferencave; 

Sigurimi i objekteve dhe pajisjeve për video-konferenca; Shërbimet e telekonferencës audio 

dhe vizuale; Transmetimi dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i përmbajtjes audiovizuale, 

audiovizuale dhe interaktive nëpërmjet internetit; Sigurimi i një forumi të komunitetit në 

internet për përdoruesit që të ndajnë dhe transmetojnë informacione, audio, video, lajme në 

kohë reale, përmbajtje argëtuese ose informacione, për të formuar komunitete virtuale dhe 

për t'u angazhuar në rrjetet sociale; Shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, 

transmetimi elektronik i përmbajtjes dhe të dhënave të realitetit virtual; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht ofrimi i shërbimeve mbështetëse teknike lidhur me përdorimin e 

pajisjeve të komunikimit; Shërbimet e mesazheve në ueb; Shërbimet e mesazheve të çastit; 

Transmetimi elektronik i koduar dhe shpërndarja e të dhënave të rikuperuara; Sigurimi i 

aksesit në rrjetet e telekomunikacionit dhe internet; Sigurimi i lidhjes në internet; Sigurimi i 

informacionit për telekomunikacionin; Konsulencë në fushën e shërbimeve të 

telekomunikacionit, përkatësisht transmetimin e zërit, të dhënave dhe dokumenteve 
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nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit; Shërbimet e ofruesve të shërbimeve të internetit; 

Shërbimet e transmetimit në internet; Shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, ofrimi i 

qasjes në internet përmes rrjeteve me brez të gjerë; Transmetimi dhe transmetimi i 

drejtpërdrejtë i përmbajtjes audio, vizuale dhe audiovizuale të lojrave nëpërmjet një rrjeti 

global kompjuterik; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, sigurimi i aksesit në bazat e të 

dhënave elektronike dhe online interaktive të përmbajtjeve të përcaktuara nga përdoruesit, 

përmbajtjeve të palëve të treta, fotove, videove, materialeve audio, vizuale dhe audio-

vizuale në fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbime për ndarjen e fotografive dhe video; 

Shërbimet e transmetimit audio, tekst dhe video përmes internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimit; Shkëmbimi elektronik i zërit, të dhënave, audio, video, teksti dhe grafiku 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të telekomunikacionit; Shërbimet peer-to-peer të 

shkëmbimit të fotografive dhe të dhënave, përkatësisht, transmetimi elektronik i skedarëve 

fotografikë dixhitalë, përmbajtjes grafike dhe audio ndërmjet përdoruesve të internetit; 

Shërbimet e ndarjes së fotografive dhe videove, përkatësisht transmetimi elektronik i 

skedarëve fotografikë dixhitalë, videove dhe përmbajtjeve audio vizuale ndërmjet 

përdoruesve të internetit; Sigurimi i një forumi, dhomave të bisedave dhe tabelave 

elektronike të buletinit për përdoruesit e regjistruar për transmetimin e mesazheve dhe 

shkëmbimin e informacionit në lidhje me shëndetin dhe fitnesin, aktivitetet sportive dhe 

rrjetet sociale nëpërmjet një faqe interneti online dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe 

elektronike të komunikimit; Sigurimi i një faqe interneti që përmban informacion në lidhje 

me sportin, stërvitjen e fitnesit dhe zhvillimin e aftësive atletike; Sigurimi i një forumi on-

line për përdoruesit e regjistruar për shkëmbimin e informacionit në lidhje me aktivitetet 

personale, fitnesin dhe rrjetet sociale; Sigurimi i një forumi në internet për përdoruesit e 

regjistruar për shkëmbimin e informacionit në lidhje me fitnesin, aktivitetet sportive, 

qëllimet e fitnesit, trajnimin dhe stërvitjen e fitnesit dhe rrjetet sociale nëpërmjet një faqe 

interneti në internet dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të komunikimit; 

Sigurimi i një forumi on-line, dhomave të bisedave dhe tabelave elektronike të buletinit për 

përdoruesit e regjistruar për transmetimin e mesazheve dhe shkëmbimin e informacionit në 

lidhje me ushqimin, aktivitetet personale, shëndetin dhe fitnesin, reklamat dhe rrjetet 

sociale; Sigurimi i tabelave elektronike të buletinit për transmetimin e mesazheve ndërmjet 

përdoruesve në fushën e interesit të përgjithshëm; Sigurimi i lidhjeve të komunikimit në 

internet që transferojnë pajisjen celulare dhe përdoruesit e internetit në lokacione të tjera 

lokale dhe globale online; Sigurimi i forumeve online për komunikim, përkatësisht 

transmetim mbi tema me interes të përgjithshëm; Ofrimi i shërbimeve mbështetëse teknike 

në lidhje me përdorimin e pajisjeve të komunikimit; Transmetimi i materialit audio dhe 

video në lidhje me aktivitetet atletike në internet dhe rrjete të tjera kompjuterike dhe 

komunikimi elektronike; Shërbimet e telekomunikacionit; Shërbimet e telekomunikacionit, 

përkatësisht, transmetimi elektronik i të dhënave, mesazheve, grafikëve, fotografive, 

imazheve, audio, video, përmbajtje audio-vizuale dhe informacione; Shërbimet e 

telekomunikacionit, përkatësisht, transmetimi elektronik i përmbajtjes dhe të dhënave të 

realitetit virtual, të përzier dhe të shtuar; Telekonferencë; Shërbimet e protokollit me zë ne 

internet (VOIP).  

41  shërbime argëtimi; Shërbimet e publikimit elektronik për të tjerët; Publikimi i 

materialeve edukative, përkatësisht, botimi i librave, revistave, buletineve dhe publikimeve 

elektronike; Publikimi i revistave online të pashkarkueshme, përkatësisht, ueb-logjeve 

(blogjeve) me përmbajtje të përcaktuar nga përdoruesi, blogjeve që paraqesin reklama, 
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marketing dhe përmbajtje biznesi, dhe blogje rreth realitetit virtual dhe realitetit të shtuar; 

Sigurimi i burimeve online të publikimeve elektronike të pashkarkueshme për zhvilluesit e 

programeve kompjuterike; Shërbime argëtuese dhe arsimore, përkatësisht, ofrimi i 

publikimeve online të pashkarkueshme në lidhje me teknologjinë e realitetit virtual 

nëpërmjet një faqe interneti; Shërbime argëtuese dhe arsimore, përkatësisht, ofrimi i 

publikimeve online të pashkarkueshme në lidhje me teknologjinë e realitetit të shtuar 

nëpërmjet një faqe interneti; Shërbimet e argëtimit, përkatësisht, ofrimi i lojërave 

interaktive dhe me shumë lojtarë dhe me një lojtar të luajtur nëpërmjet internetit ose 

rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e argëtimit, përkatësisht, ofrimi i video lojërave online, 

lojërave kompjuterike, lojërave elektronike dhe lojërave interaktive; Sigurimi i një loje 

kompjuterike për përdorim në të gjithë rrjetin nga përdoruesit e rrjetit; Sigurimi i softuerit 

të lojërave të pashkarkueshëm në internet; Shërbimet e lojërave të realitetit virtual të 

ofruara nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; Shërbimet e lojërave të 

realitetit të shtuar të ofruara nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; 

Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave të realitetit virtual, argëtimit interaktiv 

dhe përmbajtjeve dhe përvojave të realitetit virtual; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

ofrimi i lojërave të realitetit të shtuar, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes dhe përvojave të 

realitetit të shtuar; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave me realitet të përzier, 

argëtimi interaktiv dhe përmbajtje dhe përvoja me realitet të përzier; Shërbimet e argëtimit, 

përkatësisht, ofrimi i mjediseve të realitetit virtual në internet; Shërbimet e argëtimit, 

përkatësisht, ofrimi i mjediseve të realitetit të shtuar në internet; Prodhimi i videos me 

realitet të shtuar për qëllime argëtimi; Prodhimi i videove të realitetit virtual për qëllime 

argëtimi; Shërbimet e prodhimit dhe publikimit të argëtimit multimedial; Shërbimet 

argëtuese në natyrën e prodhimit dhe shërbimeve post-prodhuese të përmbajtjes argëtuese 

multimediale; Shërbime argëtuese dhe edukative, përkatësisht, ofrimi i filmave të 

pashkarkueshëm, shfaqjeve televizive, transmetimeve në internet, veprave audiovizuale dhe 

multimediale nëpërmjet internetit, si dhe informacione, rishikime dhe rekomandime në 

lidhje me filmat, shfaqjet televizive, transmetimet në internet, veprat audiovizuale dhe 

multimediale; Sigurimi i informacionit për lojërat kompjuterike online dhe videolojërat 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; Organizimi dhe realizimi i 

konferencave edukative; Organizimi i ekspozitave, ngjarjeve dhe konferencave në fushën e 

kulturës, argëtimit, arsimit dhe rrjeteve sociale për qëllime jo-biznesore dhe jokomerciale; 

Organizimi dhe kryerja e garave dhe ngjarjeve argëtuese për lojtarët e lojërave video, 

kompjuterike, elektronike ose interaktive multimediale; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

organizimi dhe organizimi i garave për inkurajimin e përdorimit dhe zhvillimit të argëtimit 

interaktiv, realitetit virtual, realitetit të shtuar, elektronikës së konsumatorit dhe softuerit 

dhe harduerit për lojëra video; Organizimi i ekspozitave në fushën e argëtimit interaktiv, 

realitetit virtual, elektronikës së konsumit dhe industrisë së argëtimit të lojërave video për 

qëllime kulturore ose edukative; Ofrimi dhe kryerja e konkurseve të dizajnuara për të 

njohur, shpërblyer dhe inkurajuar individë dhe grupe që angazhohen në vetë-përmirësim, 

vetë-përmbushje, bamirësi, filantropike, vullnetare, shërbime publike dhe komunitare dhe 

aktivitete humanitare, dhe ndarjen e produktit të punës krijuese; Organizimi i ekspozitave, 

konferencave dhe ngjarjeve në fushën e zhvillimit të softuerit për qëllime edukative; Ofrimi 

dhe organizimi i konkurseve për qëllime edukative dhe argëtuese për zhvilluesit e softuerit; 

Shërbime edukative, përkatësisht organizimi dhe mbajtja e konferencave dhe seminareve në 

fushën e inteligjencës artificiale dhe internetit të gjërave; Shërbime edukative, përkatësisht 
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organizimi dhe mbajtja e konferencave, kurseve, seminareve dhe trajnimeve online në 

fushat e reklamimit, marketingut, rrjeteve sociale, internetit dhe mediave sociale, dhe 

shpërndarja e materialit të kursit në lidhje me to; Organizimi, promovimi dhe realizimi i 

ekspozitave, ekspozitave tregtare dhe eventeve për qëllime biznesi; Trajnim në fushën e 

dizajnit, reklamave dhe teknologjive të komunikimit; Trajnim në fushën e planifikimit 

strategjik të medias në lidhje me reklamat, marketingun dhe biznesin; Ofrimi i 

informacionit në fushën e argëtimit; Sigurimi i informacionit argëtues, duke përfshirë 

tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafikë, imazhe fotografike dhe 

informacione audio vizuale, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; 

Sigurimi i informacionit për qëllime edukative dhe argëtuese në fushat e argëtimit, kohes se 

lire dhe studentore, dhe socio grupet e interesit të shoqërisë dhe komunitetit; Dhënia me 

qira e kioskave të fotografimit dhe videografimit për kapjen, ngarkimin, editimin dhe 

ndarjen e fotografive dhe videove; Arsimi; Ofrimi i trajnimeve; Aktivitete sportive dhe 

kulturore; Shërbimet e argëtimit, përkatësisht, ofrimi i videove në internet që shfaqin lojëra 

që luhen nga të tjerët; Shërbimet e lojërave në natyrën e ofrimit të një faqe interneti për 

konsumatorët për të transmetuar lojërat e të tjerëve; Organizimi dhe realizimi i 

konferencave edukative në fushën e zhvillimit të softuerit; Seminare edukative, klasa, seri 

folësish, konferenca dhe trajnime në fushën e softuerit me kod të hapur dhe zhvillimit të 

softuerit; Shërbimet e argëtimit, përkatësisht, seritë komedi të vazhdueshme, drama, 

dokumentarë, seri dokumentare, të animuara, mistere dhe realitete dhe seri televizive të 

ofruara në internet; Revista online, përkatësisht, bloge që përmbajnë komedi, dramë, 

dokumentarë, seriale dokumentare, të animuara, mistere, dhe realitete dhe përmbajtje 

argëtuese; Ofrimi i videoklipeve, videove, vlog-eve, imazheve, ilustrimeve, artikujve dhe 

abstrakteve të artikujve në fushën e komedisë, dramës, dokumentarit, serialeve 

dokumentare, të animuar, misterit dhe realitetit, të pashkarkueshme në internet; Ofrimi i 

videove online të pashkarkueshme në fushën e komedisë, dramës, dokumentarit, serialeve 

dokumentare, të animuara, misterit dhe argëtimit real; Shërbime edukative, përkatësisht 

ofrimi i publikimeve online në fushën e përmbajtjes së mediave sociale; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me përmbajtjen e mediave sociale; Publikimi elektronik online në 

lidhje me përmbajtjen e mediave sociale; Publikimi i materialeve edukative, përkatësisht, 

botimi i artikujve, manualeve, revistave dhe blogjeve në fushat e zhvillimit të softuerit, 

inteligjencës artificiale, mësimit të makinerive dhe ndërtimit të ndërfaqeve të përdoruesit; 

Organizimi dhe realizimi i punëtorive trajnuese; Informacion për rekreacion; prodhim video 

me realitet të shtuar; Kryerja dhe sigurimi i aksesit në stërvitjet live online, udhëzimet dhe 

seancat e fitnesit; Kryerja e klasave të fitnesit; Shërbime arsimore; Shërbime edukative, 

përkatësisht, mbajtja e seminareve, konferencave dhe punëtorive në fushën e shëndetit dhe 

mirëqenies; Shërbime edukative, përkatësisht organizimi dhe mbajtja e konferencave dhe 

seminareve në fushat e realitetit virtual, realitetit të shtuar, inteligjencës artificiale dhe 

internetit të gjërave; Shërbimet e publikimit elektronik; Shërbime argëtuese dhe edukative, 

përkatësisht, ofrimi i filmave të pashkarkueshëm, shfaqjeve televizive, transmetimeve në 

internet, veprave audiovizuale dhe multimediale nëpërmjet internetit, si dhe informacione, 

rishikime dhe rekomandime në lidhje me filmat, shfaqjet televizive, transmetimet në 

internet, veprat audiovizuale dhe multimediale; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

organizimi dhe organizimi i konkurseve për inkurajimin e përdorimit dhe zhvillimit të 

argëtimit interaktiv, realitetit virtual, realitetit të shtuar, realitetit të përzier, elektronikës së 

konsumatorit dhe softuerit dhe harduerit për argëtim të lojërave video; Shërbimet argëtuese, 
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përkatësisht, programet e çmimeve të konkursit dhe nxitjes të krijuara për të shpërblyer 

pjesëmarrësit e programit që ushtrojnë, marrin pjesë në aktivitete sportive, angazhohen në 

aktivitete që promovojnë shëndetin, bëjnë arritje në ushtrime dhe aktivitete sportive dhe 

arrijnë qëllime personale në lidhje me stërvitjen, aktivitetet sportive dhe fitnesin; Shërbimet 

argëtuese, përkatësisht, programet e çmimeve të konkursit dhe nxitjes të krijuara për të 

shpërblyer pjesëmarrësit e programit që ushtrojnë, bëjnë zgjedhje ushqimore të 

shëndetshme dhe angazhohen në aktivitete të tjera promovuese të shëndetit; Shërbimet e 

argëtimit, përkatësisht, programet e çmimeve nxitëse të krijuara për të shpërblyer 

pjesëmarrësit e programit që ushtrojnë; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, sigurimi i aksesit 

në bazat e të dhënave elektronike dhe online interaktive të përmbajtjeve të përcaktuara nga 

përdoruesit, përmbajtjeve të palëve të treta, fotove, videove, materialeve audio, vizuale dhe 

audio-vizuale në fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

ofrimi i një forumi në internet për shpërndarjen e përmbajtjes, të dhënave dhe informacionit 

për qëllime argëtimi dhe rrjete sociale dhe biznesi; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

ofrimi i lehtësirave në internet për transmetimin e përmbajtjeve argëtuese dhe transmetimit 

të drejtpërdrejtë të videove të ngjarjeve argëtuese; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi 

i lehtësirave në internet për transmetimin e përmbajtjeve argëtuese dhe transmetimit të 

drejtpërdrejtë të videove të ngjarjeve argëtuese; Shërbimet e argëtimit, përkatësisht, ofrimi i 

mjediseve të realitetit të përzier në internet; Prodhim video me realitet të përzier; Shërbimet 

e prodhimit multimedial; Revista online, përkatësisht blogje që përmbajnë komente, 

këshilla dhe informacione në fushat e shëndetit, mirëqenies, gjumit, fitnesit dhe të 

ushqyerit; Revistat online, përkatësisht, bloget; Revista në internet, përkatësisht, blogje 

(blog) që paraqesin përmbajtje të përcaktuar nga përdoruesit; Organizimi i programeve të 

konkursit dhe çmimeve nxitëse për zhvilluesit e softuerit; Organizimi i ekspozitave dhe 

ngjarjeve për qëllime kulturore, edukative ose argëtuese; Organizimi i ekspozitave dhe 

ngjarjeve në fushën e argëtimit interaktiv, realitetit virtual, realitetit të përzier dhe realitetit 

të shtuar, elektronikës së konsumit dhe industrisë së argëtimit të videolojërave për qëllime 

kulturore ose edukative; organizimi i ekspozitave dhe ngjarjeve në fushën e zhvillimit të 

softuerit për qëllime edukative; Organizimi i ekspozitave në fushën e argëtimit interaktiv, 

realitetit virtual, realitetit të shtuar, realitetit të përzier, elektronikës së konsumit dhe 

industrisë së argëtimit të videolojërave për qëllime kulturore ose edukative; Organizimi i 

ekspozitave dhe konferencave live në fushën e kulturës, argëtimit dhe rrjeteve sociale për 

qëllime jo-biznesore dhe jokomerciale; Shërbimet e stërvitjes personale në fushën e sportit, 

stërvitjes, shëndetit dhe fitnesit; Shërbime për ndarjen e fotografive dhe video; Seancat e 

para-ingjistruara atletike dhe fitnesi; Sigurimi i një vlerësimi të fitnesit dhe një rezultati 

fitnesi, dhe një program stërvitjeje të personalizuar bazuar në atë vlerësim dhe rezultat; 

Sigurimi i një faqe interneti që përmban stërvitje, udhëzime dhe sesione fitnesi; Sigurimi i 

një faqe interneti që përmban udhëzime dhe seanca fitnesi; Sigurimi i një faqe interneti që 

përmban informacion në lidhje me trajnimin e fitnesit dhe zhvillimin e aftësive atletike; 

Sigurimi i një faqe interneti që përmban informacion në lidhje me stërvitjen e fitnesit, 

stërvitjen e fitnesit, qëllimet e fitnesit dhe zhvillimin e aftësive atletike; Sigurimi i një faqe 

interneti që përmban informacion në lidhje me sportet, zhvillimin e aftësive atletike dhe 

stërvitjen e fitnesit; Sigurimi i një faqe interneti që përmban sesione të para-ingjistruara 

atletike dhe fitnesi; Sigurimi i aksesit në seancat e para-ingjistruara atletike dhe fitnesi; 

Sigurimi i bazave të të dhënave kompjuterike, elektronike dhe online në fushën e argëtimit; 

Sigurimi i informacionit argëtues nga indekset e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të 
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informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafikë, 

imazhe fotografike dhe informacione audio vizuale, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Ofrimi i stërvitjes në grup në fushën e sportit, ushtrimeve, shëndetit dhe 

fitnesit; Sigurimi i informacionit në lidhje me sportin, zhvillimin e aftësive atletike dhe 

stërvitjen e fitnesit nëpërmjet një faqe interneti në internet, rrjeteve të tjera kompjuterike 

dhe të komunikimit elektronik, dhe nëpërmjet softuerit kompjuterik për konsolat e lojërave, 

kompjuterët personalë, pajisjet dixhitale personale dhe telefonat inteligjentë; Sigurimi i 

burimeve online për zhvilluesit e softuerit; Sigurimi i sfidave atletike të regjistruara 

paraprakisht, stërvitjeve, seancave dhe sfidave të fitnesit dhe stërvitjeve nëpërmjet një faqe 

interneti në internet, rrjeteve të tjera kompjuterike dhe komunikimit elektronik, dhe 

nëpërmjet softuerit kompjuterik për konzolat e lojërave, kompjuterët personalë, pajisjet 

dixhitale personale dhe telefonat inteligjentë; Shërbimet e publikimit, përkatësisht, 

publikimi i publikimeve elektronike për të tjerët; Prodhimi i videos me realitet virtual;  

42  Projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik;Sigurimi i softuerit online 

të pashkarkueshëm;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

të mundësuar zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit 

celular për pajisjet portative të komunikimit elektronik, konkretisht, telefonat celularë, 

telefonat inteligjentë, kompjuterët e dorës dhe tabletët kompjuterikë;Shërbimet e 

projektimit, inxhinierisë, kërkimit, zhvillimit dhe testimit në fushën e zhvillimit të softuerit 

të aplikacioneve celulare në lidhje me përdorimin dhe funksionalitetin e 

hiperlidhjeve;Konsulencë teknike në fushën e zhvillimit të softuerit të aplikacioneve 

celulare lidhur me përdorimin dhe funksionalitetin e hiperlidhjeve;Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm që u jep përdoruesve mundësinë për t'u 

përfshirë në rrjetet sociale dhe për të menaxhuar përmbajtjen e tyre në rrjetet 

sociale;Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, krijimi i një komuniteti online për 

përdoruesit e regjistruar që të përfshihen në rrjetet sociale;Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për krijimin, menaxhimin dhe aksesin në grupe 

të krijuara dhe të administruara nga përdoruesit brenda komuniteteve virtuale;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për krijimin dhe menaxhimin e 

profileve të mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve;Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për rrjetet sociale, krijimin e një komuniteti 

virtual dhe transmetimin e audios, videos, imazheve, tekstit, përmbajtjes dhe të 

dhënave;Shërbime kompjuterike në natyrën e profileve ose faqeve të internetit të 

personalizuara elektronike personale dhe grupore që paraqesin informacione të përcaktuara 

ose të specifikuara nga përdoruesi, duke përfshirë audio, video, imazhe, tekst, përmbajtje 

dhe të dhëna;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm që u 

mundëson përdoruesve të transferojnë të dhënat e identitetit personal në dhe të ndajnë të 

dhënat e identitetit personal me dhe ndërmjet faqeve të shumta të internetit;Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për rrjetet sociale, menaxhimin e 

përmbajtjes së rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e 

imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, 

reklama, komunikime reklamuese në media dhe informacion;Platforma si shërbim (PAAS) 

që paraqet platforma softuerike për rrjetet sociale, menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve 

sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-

vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama, reklama në media 

komunikimi dhe informacioni;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuerin 
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e ndërfaqes së programimit të aplikacionit (API) i cili lehtëson shërbimet online për rrjetet 

sociale dhe zhvillimin e aplikacioneve softuerike;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për shikimin dhe ndërveprimin me një burim të mediave 

elektronike, domethënë, imazhe, përmbajtje audio-vizuale dhe video, video me transmetim 

të drejtpërdrejtë, komente, reklama, lajme dhe lidhje interneti;Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për gjetjen e botuesve të përmbajtjes dhe 

përmbajtjes dhe për t'u abonuar në përmbajtje;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për organizimin e imazheve, videove dhe përmbajtjeve audio-

vizuale duke përdorur etiketat e meta të dhënave;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për krijimin, modifikimin, ngarkimin, shkarkimin, aksesin, 

shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, 

shprehjen e ndjenjave, komentimin, ndërveprimin, futjen, transmetimin dhe ndarjen ose në 

ndonjë mënyrë tjetër ofrimin e mediave elektronike, imazheve, video, audio, përmbajtje 

audio-vizuale, të dhëna dhe informacione nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar 

ose lehtësuar krijimin, modifikimin, ngarkimin, shkarkimin, aksesin, shikimin, postimin, 

shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, duke treguar ndjenjën, 

komentimin, ndërveprimin me, futjen , transmetimin dhe ndarjen ose në ndonjë mënyrë 

tjetër ofrimin e mediave elektronike, imazheve, videove, përmbajtjeve audio, audio-vizuale, 

të dhëna dhe informacione nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për dërgimin dhe marrjen e 

mesazheve elektronike, sinjalizimeve, njoftimeve dhe përkujtuesve;Sigurimi i softuerit të 

ndërfaqes së programimit të aplikacionit (API) për përdorim në mesazhet elektronike dhe 

transmetimin e audios, videove, imazheve, tekstit, përmbajtjes dhe të dhënave;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për mesazhe elektronike;Sigurimi 

i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për të lehtësuar diskutimet 

ndërvepruese nëpërmjet rrjeteve të komunikimit;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për organizimin e ngjarjeve, kërkimin e ngjarjeve, 

kalendarimin dhe menaxhimin e ngjarjeve;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

të pashkarkueshëm për modifikimin e fotografive, imazheve dhe përmbajtjes audio, video 

dhe audio-video;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të 

pashkarkueshëm për përdorim në marrjen dhe redaktimin e fotografive dhe regjistrimin dhe 

redaktimin e videove;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar marrjen dhe modifikimin e fotografise dhe regjistrimi dhe 

redaktimi i videove;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

transmetimin e përmbajtjeve argëtuese multimediale;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm 

të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm për të mundësuar transmetimin e imazheve, 

përmbajtjeve dhe të dhënave audio, audio vizuale dhe video;Shërbimet kompjuterike, 

përkatësisht, ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit 

dhe rrjeteve të komunikimit;Sigurimi i motorëve të kërkimit të mjediseve të rrjeteve online 

për të ofruar informacion nga indekset e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të 

informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafikë, 

media elektronike, imazhe dhe përmbajtje audio vizuale, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit;Shërbimet e ofruesit të shërbimit të aplikacionit (ASP), përkatësisht pritjen e 

aplikacioneve softuerike të të tjerëve;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për ofrimin, lidhjen ose transmetimin e lajmeve ose informacioneve të 
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ngjarjeve aktuale;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm të 

tregtisë elektronike për t'i lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi elektronike 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) 

që paraqet softuerin e ndërfaqes së programimit të aplikacionit (API) për të lejuar 

përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi elektronike nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit;Softueri si shërbim (SAAS) shërbime që paraqesin softuer për dërgimin dhe 

marrjen e mesazheve elektronike, njoftimeve dhe sinjalizimeve dhe për lehtësimin e 

transaksioneve elektronike të biznesit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

përdorim në dizajnimin, menaxhimin, matjen, analizimin, shpërndarjen dhe shërbimin e 

reklamave të të tjerëve;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuerin e 

ndërfaqes së programimit të aplikacionit (API) për krijimin, menaxhimin, gjurmimin, 

raportimin dhe matjen e reklamave të të tjerëve;Sigurimi i softuerit të pashkarkueshëm për 

të lejuar blerësit dhe shitësit e reklamave në internet të blejnë dhe shesin inventar 

reklamash;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për krijimin, 

ndarjen, shpërndarjen dhe postimin e reklamave;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për krijimin dhe mbajtjen e një pranie në internet për individë, 

grupe, kompani dhe marka;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për reklamuesit për të komunikuar dhe ndërvepruar me komunitetet 

online;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për kurimin e 

përmbajtjeve dhe reklamave të përcaktuara nga përdoruesit në internet dhe krijimin e 

burimeve të mediave sociale;Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të lojërave kompjuterike 

dhe softuerëve të lojërave video për përdorim me kompjuterë, sisteme programesh për 

lojëra video dhe rrjete kompjuterike;Zhvillimi i harduerit për përdorim në lidhje me lojërat 

multimediale elektronike dhe interaktive;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm që u jep përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë 

përmbajtjen e realitetit virtual, përmbajtjen e realitetit të shtuar, përmbajtjen e realitetit të 

përzier, informacionin, përvojat dhe të dhënat;Pritja e përmbajtjes së realitetit virtual dhe 

realitetit të shtuar në internet;Ofrimi i shërbimeve të vërtetimit të përdoruesve duke 

përdorur një hyrje të vetme dhe teknologji softuerike për transaksionet e tregtisë 

elektronike;Ofrimi i shërbimeve të vërtetimit të përdoruesve të transfertave elektronike të 

fondeve, transaksioneve me karta krediti dhe debiti dhe çeqe elektronike duke përdorur 

teknologjinë e hyrjes së vetme dhe softuerit;Sigurimi i një ndërfaqeje programimi 

aplikacioni (API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi elektronike 

nëpërmjet internetit;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

përpunimin e pagesave elektronike;Shërbimet e platformës si shërbim (PAAS) që paraqesin 

softuer kompjuterik për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi dhe tregtie 

elektronike;Sigurimi i aksesit të përkohshëm në softuer kompjuterik të pashkarkueshëm për 

ofrimin e hartave elektronike;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer 

për ofrimin e hartave elektronike;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

kompjuterik të pashkarkueshëm për kërkimin, përcaktimin dhe ndarjen e 

vendndodhjeve;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

kërkimin dhe identifikimin e pikave të interesit lokal dhe të bazuar në vendndodhje, 

ngjarjeve, pikave referuese, mundësive të punësimit, argëtimit, ngjarjeve kulturore, blerjeve 

dhe ofertave;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të 

pashkarkueshëm për të bërë rezervime dhe rezervime;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit 
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(ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar bërjen e rezervimeve dhe 

rezervimeve;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm që u jep 

përdoruesve mundësinë për të postuar vlerësime, rishikime, referime dhe rekomandime në 

lidhje me bizneset, restorantet, ofruesit e shërbimeve, ngjarjet, shërbimet publike dhe 

agjencitë qeveritare;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

ofrimin e një tregu virtual;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të 

pashkarkueshëm për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve;Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar 

porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve;sigurimi perdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për kërkimin dhe identifikimin e mundësive të 

punësimit;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

identifikimin dhe lejimin e përdoruesve të kontaktojnë përfaqësuesit e qeverisë;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për lehtësimin e ndërveprimit dhe 

komunikimit ndërmjet njerëzve dhe platformave të AI (inteligjencës artificiale);Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar 

ndërveprimin dhe komunikimin midis njerëzve dhe platformave të AI (inteligjencës 

artificiale);Dizajnimi i efekteve të realitetit të shtuar dhe realitetit virtual për përdorim në 

modifikimin e fotografive, imazheve, videove dhe përmbajtjeve audio-vizuale;Sigurimi i 

softuerit të asistentit personal të pashkarkueshëm në internet;Sigurimi i softuerit të asistentit 

social të pashkarkueshëm;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të 

pashkarkueshëm për përdorim në lehtësimin e thirrjeve zanore përmes protokollit të 

internetit (VOIP), thirrjeve telefonike, video thirrjeve, mesazheve me tekst, mesazheve 

elektronike, mesazheve të çastit dhe shërbimeve të rrjeteve sociale në internet;Shërbimet e 

ofruesit të shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqesin softuer për të mundësuar ose 

lehtësuar thirrjet me protokollin e internetit (VOIP), telefonatat, videothirrjet, mesazhet me 

tekst, mesazhet elektronike, mesazhet e çastit dhe shërbimet e rrjeteve sociale në 

internet;Sigurimi i një faqe interneti që përmban informacion në fushën e teknologjisë dhe 

zhvillimit të softuerit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit;Projektimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerit të realitetit virtual dhe realitetit të shtuar dhe realitetit të 

përzier;Projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit të lojërave video;zhvillimi i 

softuerit;Zhvillimi i softuerit multimedial interaktiv;Mirëmbajtja dhe riparimi i programeve 

kompjuterike;Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, shërbimet e ofruesit të pritjes në renë 

kompjuterike;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik cloud të 

pashkarkueshëm në internet për përdorim në ruajtjen elektronike të të dhënave;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik cloud të pashkarkueshëm në internet për 

aplikacione dhe mjedise virtuale, të realitetit të shtuar;Shërbimet e ndarjes së skedarëve, 

domethënë, sigurimi i përdorimit të përkohshëm të teknologjisë së pashkarkueshme që u 

mundëson përdoruesve të ngarkojnë dhe shkarkojnë skedarë elektronikë;Ofruesi i shërbimit 

të aplikacionit, domethënë, ofrimi, mbajtja, administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e 

aplikacioneve, softuerëve, faqeve të internetit dhe bazave të të dhënave në fushat e 

komunikimit me valë, aksesit të informacionit celular dhe menaxhimit të të dhënave në 

distancë për shpërndarjen pa tel të përmbajtjes në kompjuterë dore, laptopë dhe pajisje 

elektronike të lëvizshme;Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i menaxhimit në 

distancë të pajisjeve nëpërmjet rrjeteve kompjuterike, rrjeteve pa tela ose 

internetit;Shërbimet e enkriptimit të të dhënave;Transmetimi elektronik i koduar dhe 

shpërndarja e të dhënave të rikuperuara;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 
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dhe aplikacioneve të pashkarkueshme në internet për menaxhimin e marrëdhënieve me 

klientët (CRM);Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për 

menaxhimin e marrëdhënieve me klientët (CRM);Shërbimet kompjuterike, në veçanti, 

ofruesi i shërbimit të aplikacionit që paraqet softuerin e ndërfaqes së programimit të 

aplikacionit (API) për menaxhimin e marrëdhënieve me klientët (CRM);Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për lehtësimin dhe organizimin e 

mbledhjes së fondeve dhe shpërndarjen e donacioneve për mbledhjen e fondeve;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për shërbimet e mbledhjes së 

fondeve bamirëse në internet dhe shërbimet e dhurimit;Shërbimet shkencore dhe 

teknologjike dhe kërkimi dhe dizajni në lidhje me to;Shërbimet e analizës dhe kërkimit 

industrial;Dizajn, zhvillim, instalim dhe mirëmbajtje e harduerit dhe softuerit 

kompjuterik;Shërbime kërkimore dhe konsulencë në fushën e teknologjisë së informacionit 

dhe telekomunikacionit;Projektimi i aparateve dhe pajisjeve të 

telekomunikacionit;Shërbime konsulence në fushën e projektimit, përzgjedhjes, 

implementimit dhe përdorimit të sistemeve kompjuterike harduerike dhe softuerike për të 

tjerët;Sigurimi i platformës softuerike në internet me teknologji që u mundëson 

përdoruesve online të kryejnë pagesa dhe të transferojnë fonde;Sigurimi i platformës 

softuerike në internet me teknologji që u mundëson përdoruesve online të bëjnë pagesa dhe 

transferta fondesh nëpër uebsajte të shumta dhe aplikacione celulare;Shërbimet 

kompjuterike, domethënë, ofrues i shërbimeve të aplikacionit që paraqet softuerin e 

ndërfaqes së programimit të aplikacionit (API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë 

transaksione të tregtisë elektronike nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit;Softueri si shërbim (SAAS) shërbime që përmbajnë softuer për lehtësimin e 

transaksioneve të tregtisë elektronike nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit që paraqet një softuer të ndërfaqes së 

programimit të aplikacionit (API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione të 

tregtisë elektronike nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit;Sigurimi i përdorimit 

të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për konvertimin e gjuhës natyrore në 

komanda të ekzekutueshme nga makineri;Analizimi dhe vlerësimi i përmbajtjes së mediave 

sociale;Zhvillimi i standardeve për përmbajtjen e mediave sociale të palëve të treta;Kryerja 

e procedurave në lidhje me standardet për përmbajtjen e mediave sociale të palëve të 

treta;moderimi dhe mbikëqyrja epermbajtjes;Publikimi në ueb, përkatësisht publikimi i 

vendimeve në lidhje me përmbajtjen e mediave sociale të palëve të treta;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm në natyrën e një 

motori pyetësor;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të 

pashkarkueshëm për përdorim në kryerjen e pyetjeve në sasi të mëdha të dhënash;Sigurimi 

i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm në natyrën e një 

motori pyetësor që funksionon përmes mjeteve të inteligjencës së biznesit (BI);Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të inteligjencës artificiale të pashkarkueshme në 

internet për lehtësimin e softuerit të mësimit të makinerive;Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar softuerin e mësimit 

të makinerive;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të pashkarkueshëm 

për mësimin e makinerive;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të mjeteve softuerike të 

pashkarkueshme në internet për zhvillimin e softuerit;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm 

të softuerit online të pashkarkueshëm për ndërtimin e ndërfaqeve të përdoruesit;Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar softuerin 
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e ndërtimit të ndërfaqes së përdoruesit;Ruajtja elektronike e të dhënave;Ruajtja elektronike 

e fotografive;Shërbimet interaktive të pritjes që lejojnë përdoruesit të publikojnë dhe ndajnë 

përmbajtjen dhe imazhet e tyre në internet;Ofrimi i softuerit on-line të pashkarkueshëm për 

menaxhimin e bazës së të dhënave;Shërbimet e rrjeteve kompjuterike;Sigurimi i përdorimit 

të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për sondazhin e opinionit;Sigurimi i softuerit 

që lejon përdoruesit të postojnë pyetje me opsione përgjigjeje;Platforma si shërbim (PAAS) 

shërbime që paraqesin teknologji që lejon bizneset, organizatat dhe individët të krijojnë dhe 

menaxhojnë praninë e tyre në internet dhe të komunikojnë me përdoruesit online 

informacione dhe mesazhe në lidhje me aktivitetet, produktet dhe shërbimet e tyre dhe të 

angazhohen në biznes dhe rrjete sociale;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm me teknologji që i lejon përdoruesit të menaxhojnë llogaritë e tyre të rrjetit 

të biznesit;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për softuerin 

e komandës dhe njohjes zanore, softuerin e konvertimit të fjalës në tekst, aplikacionet 

softuerike të aktivizuara me zë për menaxhimin e informacionit personal;Platforma si 

shërbim (PAAS) që përmban platforma softuerike kompjuterike për softuerët e asistentëve 

personalë;Platforma si shërbim (PAAS) që përmban platforma softuerike kompjuterike për 

automatizimin e shtëpisë dhe softuerin për integrimin e pajisjeve shtëpiake;Platforma si 

shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike kompjuterike për softuerin e komunikimit 

pa tel për transmetimin e zërit, audio, video dhe të dhënave;Softueri si shërbim (SAAS) që 

përmban softuer kompjuterik për menaxhimin e informacionit personal;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për aksesin, monitorimin, 

gjurmimin, kërkimin, ruajtjen dhe ndarjen e informacionit mbi tema me interes të 

përgjithshëm;Softueri si shërbim (SAAS) që përmban softuer kompjuterik për përdorim për 

të lidhur dhe kontrolluar pajisjet elektronike të internetit të gjërave (iot);Softueri si shërbim 

(SAAS) që paraqet softuer kompjuterik për t'u përdorur nga të tjerët për zhvillimin e 

softuerit për të menaxhuar, lidhur dhe operuar pajisjet elektronike të internetit të gjërave 

(iot);Softueri si shërbim (SAAS) që përmban softuer kompjuterik për përdorim si një 

ndërfaqe programimi aplikacioni (API);Dizajnimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e softuerit 

kompjuterik të pronarit për të tjerët në fushën e gjuhës natyrore, të folurit, gjuhës dhe 

njohjes së zërit, duke përjashtuar post-prodhimin e regjistrimeve të figurës dhe 

zërit;Mbështetje teknike dhe shërbime konsultimi për zhvillimin e aplikacioneve;Shërbimet 

e informacionit, këshillimit dhe konsulencës në lidhje me softuerin e komandës dhe njohjes 

zanore, softuerin e konvertimit të fjalës në tekst dhe aplikacionet softuerike të aktivizuara 

me zë, automatizimin e shtëpisë dhe softuerin e internetit të gjërave;Sigurimi i 

informacionit, lajmeve dhe komenteve në fushën e shkencës dhe teknologjisë, dekorimin e 

shtëpive, motin, dhe dizajnin grafik, të brendshëm, produktin dhe modën;Shërbimet 

teknologjike, përkatësisht, shërbimet e ruajtjes së të dhënave;Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (asp), përkatësisht, mbajtja e aplikacioneve softuerike kompjuterike përmes 

internetit të të tjerëve;Shërbime konsulence në lidhje me programimin e menaxhimit të 

aplikacioneve multimediale, programimit kompjuterik, harduerit, softuerit dhe dizajnit dhe 

specifikimit të sistemit kompjuterik;Shërbimet e softuerit si shërbim (SAAS), përkatësisht, 

pritja e softuerit për përdorim nga të tjerët për përdorim duke ofruar një bazë të dhënash në 

internet që përmban një gamë të gjerë informacionesh me interes të përgjithshëm nëpërmjet 

internetit;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pajisjeve celulare të 

pashkarkueshme on-line për përmirësimin e aksesit celular në internet nëpërmjet 

kompjuterëve, kompjuterëve celularë dhe pajisjeve të komunikimit celular;Mbështetje 
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teknike, përkatësisht, zgjidhja e problemeve të problemeve të harduerit dhe softuerit 

kompjuterik dhe problemeve të harduerit dhe softuerit të kompjuterit celular dhe pajisjeve 

të komunikimit celular;Konsultimet dhe dizajni i harduerit dhe softuerit për kompjuter, 

kompjuter celular dhe pajisje të komunikimit celular;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm 

të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm që ju mundëson shërben për të hyrë dhe 

shkarkuar softuer kompjuterik;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerëve dhe 

aplikacioneve të pashkarkueshme on-line për qasje në skedarë audio dhe video, lojëra, 

rrjete sociale, skedarë teksti dhe skedarë multimedialë;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit 

(ASP) që paraqet softuerin e ndërfaqes së programimit të aplikacionit (API) për 

transmetimin, ruajtjen dhe ndarjen e lojërave video, përmbajtjes, të dhënave dhe 

informacionit;Zhvillimi i softuerit kompjuterik në fushën e aplikacioneve celulare;Ofrimi i 

shërbimeve mbështetëse teknike, përkatësisht, zgjidhjen e problemeve të softuerit 

kompjuterik në lidhje me përdorimin e pajisjeve të komunikimit;Shërbime 

kompjuterike;shërbimet e IT-së;Shërbimet e ofruesit të shërbimit të aplikacionit (ASP), 

përkatësisht pritjen e aplikacioneve kompjuterike të të tjerëve;Shërbimet e ofruesit të 

shërbimit të aplikacionit (ASP), që paraqesin softuer të tregtisë elektronike për përdorim si 

një portë pagese që autorizon përpunimin e kartave të kreditit ose pagesat direkte për 

tregtarët;Shërbimet e ofruesit të shërbimit të aplikacionit (ASP), konkretisht, ofrimi, 

hostimi, administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve, faqeve të 

internetit dhe bazave të të dhënave në fushat e teknologjisë së informacionit, blockchain, 

monedhës virtuale, monedhës dixhitale, kriptomonedhës dhe aktiveve dixhitale;Shërbimet e 

ofruesit të shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqesin softuer për përdorim në monedhën 

virtuale, monedhën dixhitale, kriptovalutat dhe shkëmbimin dhe transaksionet e aseteve 

dixhitale;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose 

lehtësuar krijimin, modifikimin, ngarkimin, shkarkimin, aksesin, shikimin, postimin, 

shfaqjen, komentimin, futjen, transmetimin dhe ndarjen ose dhënien e mediave elektronike 

ose informacionit nëpërmjet internetit dhe komunikimit rrjete;Shërbimet e ofruesit të 

shërbimit të aplikacionit që paraqesin softuer të ndërfaqes së programimit të aplikacionit 

(API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione elektronike biznesi nëpërmjet një 

rrjeti kompjuterik global;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar blerjen e mallrave dhe shërbimeve;Shërbimet e softuerit si 

shërbim (SAAS);Shërbimet e platformës si shërbim (PAAS);Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit kompjuterik cloud të pashkarkueshëm;Ofrimi i teknologjisë së 

regjistrit të shpërndarë;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm, 

i cili lehtëson aftësinë e përdoruesve për të parë, analizuar, regjistruar, ruajtur, monitoruar, 

menaxhuar, tregtuar dhe shkëmbyer monedhën dixhitale, monedhën virtuale, 

kriptomonedhën, asetet dixhitale dhe blockchain, asetet e dixhitalizuara, argumentet 

dixhitale, kripto. argumentet dhe tokenat e shërbimeve;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm 

të softuerit të pashkarkueshëm për dërgimin, marrjen, pranimin, blerjen, shitjen, ruajtjen, 

transmetimin, tregtimin dhe shkëmbimin e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, argumenteve 

dixhitale, kodeve kripto dhe argumenteve të shërbimeve;Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për zbatimin dhe regjistrimin e transaksioneve 

financiare, për krijimin e llogarive dhe mbajtjen dhe menaxhimin e informacionit rreth 

transaksioneve financiare në librat e shpërndarë publik dhe rrjetet e pagesave peer-to-

peer;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për përpunimin e 
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pagesave elektronike dhe për transferimin e fondeve tek dhe nga të tjerët;Ofrimi i softuerit 

të platformës financiare elektronike;Sigurimi i softuerit për përdorim si një ndërfaqe 

programimi aplikacioni (API) për zhvillimin, testimin dhe integrimin e aplikacioneve të 

softuerit blockchain;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

transferimet e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale 

dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto tokenave dhe tokenave 

të shërbimeve ndërmjet palëve;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për përdorim në tregtimin financiar;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm 

të softuerit të pashkarkueshëm për përdorim në shkëmbimin financiar;Sigurimi i përdorimit 

të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për përdorim në aksesin e informacionit 

financiar dhe të dhënave dhe tendencave të tregut;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për menaxhimin e sigurisë kriptografike të transmetimeve 

elektronike nëpër rrjetet kompjuterike;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për përdorim me monedhë virtuale;Sigurimi i softuerit për përdorim me 

monedhën dixhitale;Sigurimi i softuerit për përdorim me kriptovaluta;Sigurimi i përdorimit 

të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për përdorim me portofolin e monedhës 

dixhitale dhe shërbimet e ruajtjes;Sigurimi i softuerit për t'u përdorur si një portofol 

kriptovalutash;Sigurimi i softuerit për përdorim si portofol elektronik;Sigurimi i softuerit 

për përdorim si portofol dixhital;Shërbimet e ruajtjes elektronike të të dhënave;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për transferimin elektronik të 

fondeve;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

konvertimin e monedhës;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për mbledhjen dhe shpërndarjen e të dhënave;Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për transaksionet e pagesave;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për lidhjen e kompjuterëve me 

bazat e të dhënave locale dhe rrjetet globale kompjuterike;Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për krijimin e bazave të të dhënave të 

kërkueshme të informacionit dhe të dhënave;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për menaxhimin dhe vërtetimin e transaksioneve të monedhës 

dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aktivit dixhital, aktivit blockchain, aktivit të 

dixhitalizuar, tokenit dixhital, kriptotokenit dhe tokenit të shërbimeve;Sigurimi i përdorimit 

të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për krijimin dhe menaxhimin e kontratave 

inteligjente;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

menaxhimin e transaksioneve të pagesave dhe shkëmbimeve;Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për shkëmbimin elektronik të monedhës për 

monedhën dixhitale, monedhën virtuale, kriptovalutën, asetet dixhitale dhe blockchain, 

asetet e dixhitalizuara, tokenat dixhitale, kripto tokenat dhe tokenat e shërbimeve;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për përdorim për të mundësuar 

transferimin elektronik të fondeve për dhe nga të tjerët;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm 

të softuerit të pashkarkueshëm për krijimin e një monedhe dixhitale të decentralizuar dhe 

me burim të hapur për përdorim në transaksionet e bazuara në blockchain;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për krijimin e një monedhe 

virtuale të decentralizuar dhe me burim të hapur për përdorim në transaksionet e bazuara në 

blockchain;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për krijimin 

e një kriptomonedhe të decentralizuar dhe me burim të hapur për përdorim në transaksionet 

e bazuara në blockchain;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 
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pashkarkueshëm për enkriptimin dhe mundëson transmetimin e sigurt të informacionit 

dixhital përmes internetit, si dhe mbi mënyra të tjera komunikimi ndërmjet pajisjeve 

kompjuterike;Softuer i platformës së regjistrit të shpërndarë për përdorim në përpunimin e 

transaksioneve financiare;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për transferimin elektronik të fondeve dhe konvertimin e 

monedhës;Ofrimi i një portali në internet që përmban blogje dhe botime të pashkarkueshme 

në natyrën e artikujve, kolonave dhe udhëzuesve informues në fushat e monedhave virtuale, 

aseteve dixhitale dhe blockchain dhe tendencave të tregut dhe tregtimit;Platforma si 

shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike kompjuterike për shitjen dhe blerjen e 

monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, 

aseteve të dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të 

shërbimeve;Softueri si shërbim (SAAS) që paraqet platforma softuerike kompjuterike për 

shitjen dhe blerjen e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve 

dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto-tokeneve dhe 

tokenave të shërbimeve;Shërbimet kompjuterike, konkretisht, krijimi i një mjedisi virtual 

në internet për shitjen dhe blerjen e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aktiveve të dixhitalizuara, tokenave 

dixhitale, kripto tokeneve dhe tokenave të shërbimeve;Platforma si shërbim (PAAS) që 

paraqet platforma softuerike kompjuterike për menaxhimin e sistemeve kompjuterike të 

ruajtjes së shpërndarë me zinxhir dhe të drejtuar nga token;softueri si shërbim (SAAS) që 

paraqet platforma softuerike kompjuterike për menaxhimin e sistemeve kompjuterike të 

ruajtjes së shpërndarë në zinxhir dhe me token;Shërbimet kompjuterike, domethënë, ofrimi 

i shërbimeve të sigurta, private të ruajtjes së kodit në renë kompjuterike;Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i platformës së ruajtjes së reve të decentralizuar me 

burim të hapur;Shërbimet e kriptimit të të dhënave që paraqesin teknologjinë e softuerit 

blockchain dhe protokollet peer-to-peer për të ofruar ruajtje të sigurt, private dhe të koduar 

në renë kompjuterike;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm 

për t'u përdorur si një portofol kriptovalutash;Minierat e të dhënave;Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për përdorim me teknologjinë 

blockchain;Shërbimet e softuerit si shërbim (SAAS) që paraqesin softuer për pastrimin, 

shpërndarjen, pajtueshmërinë, regjistrimin dhe shlyerjen e tregtimit në lidhje me monedhën 

dixhitale, monedhën virtuale, kriptovalutën, asetet dixhitale dhe blockchain, asetet e 

dixhitalizuara, tokenat dixhitalë, tokenat e kriptove dhe tokenat e shërbimeve;Shërbimet e 

platformës si shërbim (PAAS) që paraqesin softuer për pastrimin, shpërndarjen, 

pajtueshmërinë, regjistrimin dhe shlyerjen e tregtimit në lidhje me monedhën dixhitale, 

monedhën virtuale, kriptovalutën, asetet dixhitale dhe blockchain, asetet e dixhitalizuara, 

tokenat dixhitalë, tokenat e kriptove dhe tokenat e shërbimeve;Platforma si shërbim 

(PAAS) që paraqet platforma softuerike për lehtësimin e transaksioneve dhe pagesave duke 

përdorur monedhën dixhitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet dixhitale dhe 

blockchain, asetet e dixhitalizuara, argumentet dixhitale, kriptoshonjtë dhe tokenat e 

shërbimeve që lejojnë përdoruesit të blejnë dhe shesin produkte dhe shërbimet për të 

tjerët;Softueri si shërbim (SAAS) që paraqet platforma softuerike për lehtësimin e 

transaksioneve dhe pagesave duke përdorur monedhën dixhitale, monedhën virtuale, 

kriptomonedhën, asetet dixhitale dhe blockchain, asetet e dixhitalizuara, argumentet 

dixhitale, kripto argumentet dhe tokenat e shërbimeve që lejojnë përdoruesit të blejnë dhe 

shesin produkte dhe shërbimet për të tjerët;Platformat softuerike të bazuara në Blockchain 
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dhe platformat e programeve kompjuterike të shpërndara për auditimin dhe verifikimin e 

informacionit dixhital dhe kodet;Dizajnimi, zhvillimi dhe zbatimi i softuerit të auditimit 

dhe sigurisë për platformat e bazuara në blockchain;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për përdorim në lehtësimin e transaksioneve të 

sigurta;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për auditimin e 

monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, 

aseteve të dixhitalizuara, tokeneve dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të 

shërbimeve;Dizajnimi, zhvillimi dhe implementimi i softuerit për platformat e shpërndara 

kompjuterike;Projektimi, zhvillimi dhe zbatimi i softuerit për blockchain;Dizajnimi, 

zhvillimi dhe zbatimi i softuerit për monedhën dixhitale, monedhën virtuale, kriptovalutën, 

asetin dixhital dhe blockchain, asetin e dixhitalizuar, tokenin dixhital, kriptotokenin dhe 

kuletat e tokenave të shërbimeve;Dizajnimi, zhvillimi dhe zbatimi i softuerit për shërbimet 

e verifikimit të palëve të treta për transaksionet e monedhës dixhitale, duke përfshirë por pa 

u kufizuar në transaksione që përfshijnë monedhën bitcoin;Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për përdoruesit për të blerë dhe shitur produkte 

duke përdorur monedhën dixhitale, monedhën virtuale, kriptovalutën, asetet dixhitale dhe 

blockchain, asetet e dixhitalizuara, tokenat dixhitale, kripto-tokenët dhe tokenat e 

shërbimeve;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

përdorim në aksesin, leximin, gjurmimin dhe përdorimin e teknologjisë 

blockchain;Shërbimet e konsulencës teknike në lidhje me monedhën dixhitale, monedhën 

virtuale, kriptomonedhën, aktivet dixhitale dhe blockchain, aktivet e dixhitalizuara, tokenin 

dixhital, kriptotokenin dhe transaksionet e tokenave të shërbimeve;Platforma si shërbim 

(PAAS) që paraqet platforma softuerike kompjuterike për zhvillimin, vendosjen dhe 

menaxhimin e sistemeve kompjuterike dhe aplikacioneve;Softueri si shërbim (SAAS) që 

paraqet platforma softuerike kompjuterike për zhvillimin, vendosjen dhe menaxhimin e 

sistemit dhe aplikacioneve kompjuterike;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm që u mundëson përdoruesve të zhvillojnë, ndërtojnë dhe ekzekutojnë 

aplikacione të shpërndara përmes një platforme të rrjetit të pagesave dhe kontratës 

inteligjente peer-to-peer me burim të hapur;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

të vërtetimit të pashkarkueshëm për kontrollin e aksesit dhe komunikimit me kompjuterë 

dhe rrjete kompjuterike;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm 

për përdorim në shkëmbimin e artikujve virtualë;Ofrimi i një shkëmbimi dixhital;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për përdorim në emetimin e 

monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, 

të dixhitalizuara si;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP);Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që paraqet softuerin e ndërfaqes së programimit të aplikacionit (API) i 

cili lehtëson shërbimet online për rrjetet sociale, zhvillimin e aplikacioneve 

softuerike;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuer të vetëdijshëm për 

vendndodhjen për kërkimin, përcaktimin dhe ndarjen e vendndodhjes së mallrave, 

shërbimeve dhe ngjarjeve me interes;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban 

softuer për shërbimet e hartës;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer 

për rrjetet sociale, menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti 

virtual dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, 

video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama, komunikime reklamuese në media dhe 

informacion;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuer për përdorim në 

blerjen, shitjen, dizajnimin, menaxhimin, gjurmimin, vlerësimin, optimizimin, synimin, 
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analizimin, shpërndarjen dhe raportimin e reklamave dhe marketingut në internet;Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndarjen 

dhe shfaqjen e vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimin e aktiviteteve me përdoruesit e 

tjerë dhe dhënien e rekomandimeve;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban 

softuer për të mundësuar ose lehtësuar hartën sociale dhe të destinacionit;Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar 

ndërveprimin dhe komunikimin midis njerëzve dhe platformave të AI (inteligjencës 

artificiale), domethënë, robotëve, agjentëve virtualë dhe asistentëve virtualë;Shërbimet e 

ofruesit të shërbimit të aplikacionit (ASP);Shërbimet e ofruesit të shërbimit të aplikacionit 

(ASP) që paraqesin softuer për kontrollin, integrimin, funksionimin, lidhjen dhe 

menaxhimin e pajisjeve të informacionit të kontrolluar me zë, konkretisht, pajisjet 

elektronike të konsumit inteligjent të lidhura me renë (cloud) kompjuterike dhe të 

kontrolluara me zë dhe pajisjet elektronike të asistencës personale;Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP), domethënë, hostimi, administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e 

aplikacioneve, softuerëve dhe faqeve të internetit, në fushat e produktivitetit personal, 

komunikimit me valë dhe aplikacioneve celulare;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP), 

përkatësisht ofrimi, hostimi, administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, 

softuerëve, faqeve të internetit dhe bazave të të dhënave në fushat e llogaritjes së renditjes 

së faqeve të internetit bazuar në trafikun e përdoruesve;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit 

(ASP), përkatësisht, hostimi në distancë i aplikacioneve kompjuterike të të tjerëve;Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit, domethënë, ofrimi, hostimi, administrimi, zhvillimi dhe 

mirëmbajtja e aplikacioneve, SW, faqeve web dhe bazat e të dhënave në fushat e 

komunikimit me valë, aksesit të informacionit celular dhe menaxhimit të të dhënave në 

distancë për shpërndarjen pa tel të përmbajtjes në kompjuterë, laptopë dhe pajisje 

elektronike celulare;Ofruesi i shërbimit të aplikacionit, përkatësisht ofrimi, hostimi, 

administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve, faqeve të internetit 

dhe bazave të të dhënave në fushat e llogaritjes së renditjes së faqeve të internetit bazuar në 

trafikun e përdoruesve;Konsulencë kompjuterike, programim kompjuterik;Konsulencë dhe 

dizajn për harduerin dhe softuerin kompjuterik;Shërbimet e konsulencës së pajisjeve 

kompjuterike, softuerëve, aplikacioneve dhe rrjeteve;Shërbimet online kompjuterike, 

domethënë, ofrimi i informacionit, lidhjeve online dhe burimeve elektronike në lidhje me 

sportin, shëndetin dhe fitnesin;Shërbime kompjuterike në natyrën e ofrimit të faqeve të 

personalizuara në internet që paraqesin informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga 

përdoruesi, profile personale, realitet virtual, realitet të përzier dhe përmbajtje dhe të dhëna 

të realitetit të shtuar;Shërbimet kompjuterike, domethënë krijimi i komuniteteve virtuale 

për përdoruesit e regjistruar për të organizuar grupe dhe ngjarje, për të marrë pjesë në 

diskutime, për të marrë komente nga kolegët e tyre dhe për t'u angazhuar në rrjetet sociale, 

të biznesit dhe të komunitetit;Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, kurimi i përmbajtjeve 

dhe reklamave në internet të përcaktuara nga përdoruesit dhe krijimi i burimeve të mediave 

sociale;Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, mbajtja e objekteve në internet në internet 

për të tjerët për organizimin dhe zhvillimin e takimeve, ngjarjeve dhe diskutimeve 

interaktive nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit;Shërbimet kompjuterike, 

përkatësisht ofrimi i informacionit në fushën e teknologjisë dhe zhvillimit të softuerit 

nëpërmjet internetit;zhvillimi i softuerit kompjuterik;Krijimi, mirëmbajtja dhe hostimi i një 

faqe interneti dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të komunikimit që 

përmbajnë informacione, lidhje online dhe burime elektronike në fushën e sportit dhe 
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fitnesit;Krijimi, mirëmbajtja dhe mbajtja e një faqe interneti interaktive dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike dhe elektronike të komunikimit që u mundëson përdoruesve të hyjnë, të kenë 

akses, të gjurmojnë progresin, të monitorojnë dhe gjenerojnë informacione dhe arritje për 

shëndetin, fitnesin, ushtrimet personale, sportet dhe aktivitetet atletike;Krijimi, mirëmbajtja 

dhe hostimi i një faqe interneti interaktive dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike 

të komunikimit që u mundëson përdoruesve të konkurrojnë dhe të krahasojnë 

informacionin dhe arritjet atletike me përdoruesit e tjerë;Projektimi dhe zhvillimi i 

harduerit dhe softuerit të realitetit të shtuar;Projektimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik 

dhe softuerit kompjuterik;Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit multimedial 

interaktiv;Projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit të realitetit të përzier;Projektimi 

dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit të realitetit virtual;Shërbimet e ndarjes së skedarëve, 

domethënë, ofrimi i lehtësirave në internet për të tjerët që paraqesin teknologji që u 

mundëson përdoruesve të ngarkojnë dhe shkarkojnë skedarë elektronikë;Pritja e 

përmbajtjes dixhitale në internet;Shërbimet e hartës;Konsultimi dhe dizajni i harduerit dhe 

softuerit për kompjuterët celularë dhe pajisjet e komunikimit celular;Kompjuteri celular dhe 

dizajni i softuerit të pajisjeve të komunikimit celular për të tjerët;Softuer kompjuterik i 

pashkarkueshëm për shfaqjen, grumbullimin, analizimin dhe organizimin e të dhënave dhe 

informacionit në fushat e shëndetit, mirëqenies, fitnesit, aktivitetit fizik, menaxhimit të 

peshës, gjumit dhe të ushqyerit;Softuer kompjuterik i pashkarkueshëm për lehtësimin e 

ndërveprimit dhe komunikimit midis njerëzve dhe platformave të AI (inteligjencës 

artificiale), përkatësisht, robotëve, agjentëve virtualë dhe asistentëve virtualë;Softuer 

kompjuterik i pashkarkueshëm për ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një përdoruesi, 

planifikimin e aktiviteteve me përdoruesit e tjerë dhe dhënien e rekomandimeve;Softuer 

kompjuterik i pashkarkueshëm për hartën sociale dhe të destinacionit;Softuer kompjuterik i 

pashkarkueshëm për gjurmimin e qëllimeve dhe statistikave të fitnesit, shëndetit dhe 

mirëqenies;Softuer i pashkarkueshëm për krijimin e programeve të personalizuara të 

trajnimit të fitnesit;Softuer i pashkarkueshëm për krijimin, menaxhimin dhe aksesin në 

grupe private të krijuara dhe të administruara nga përdoruesit brenda komuniteteve 

virtuale;Softuer i pashkarkueshëm për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve;Softuer i pashkarkueshëm për përpunimin e pagesave elektronike;Softuer i 

pashkarkueshëm për ofrimin e një tregu virtual;Softuer i pashkarkueshëm për ofrimin e 

shërbimeve të trajnimit personal, stërvitjeve dhe vlerësimeve të fitnesit;Softuer i 

pashkarkueshëm për rrjetet sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e 

audios, videove, imazheve, tekstit dhe të dhënave;Softuer i pashkarkueshëm për 

transmetimin e përmbajtjeve argëtuese multimediale;Softuer i pashkarkueshëm për 

transmetimin, ndarjen, marrjen, shkarkimin, shfaqjen, ndërveprimin dhe transferimin e 

përmbajtjes, tekstit, veprave vizuale, veprave audio, veprave audiovizuale, veprave letrare, 

të dhënave, skedarëve, dokumenteve dhe veprave elektronike;Ofruesi i platformës së 

blerjes së reklamave në internet, domethënë, ofrimi i programeve softuerike të 

pashkarkueshme për të lejuar blerësit dhe shitësit e reklamave në internet të blejnë dhe 

shesin inventar reklamash;Softuer kompjuterik cloud i pashkarkueshëm në internet për 

përdorim në rujatjen elektronike te te dhenave;Softuer kompjuterik cloud i pashkarkueshëm 

në internet për aplikacione dhe mjedise të realitetit virtual, të përzier dhe të shtuar;Softuer 

kompjuterik i pashkarkueshëm online për përdorim në ofrimin e shërbimeve me pakicë dhe 

porositje për një shumëllojshmëri të gjerë të mallrave të konsumit;Platforma si shërbim 

(PAAS) që paraqet platforma softuerike kompjuterike për përdorim në blerjen dhe 
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shpërndarjen e reklamave;Platforma si shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike 

kompjuterike për rrjetet sociale, menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve sociale, krijimin e 

një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, 

fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama, media komunikime dhe informacione 

reklamuese;Platforma si shërbim (PAAS) që përmban platforma softuerike kompjuterike 

për softuerin e komandës dhe njohjes zanore, softuerin e konvertimit të fjalës në tekst, 

aplikacione softuerike të aktivizuara me zë për menaxhimin e informacionit 

personal;Platforma si shërbim (PAAS) që përmban platforma softuerike për rrjetet sociale 

dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjes audio-vizuale, përmbajtjes video dhe 

mesazheve;Shërbimet e platformës si shërbim (PAAS) që paraqesin softuer kompjuterik për 

të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione të biznesit elektronik dhe të tregtisë 

elektronike;Siguroni një faqe interneti interaktive që u mundëson përdoruesve të hyjnë, të 

kenë akses, të gjurmojnë progresin, të monitorojnë dhe gjenerojnë informacione dhe arritje 

të ushqimit, kalorive, shëndetit, fitnesit, ushtrimeve personale, sporteve dhe aktiviteteve 

atletike;Siguroni përdorimin e softuerit të pashkarkueshëm për të ofruar informacion në 

lidhje me sportet, zhvillimin e aftësive atletike, stërvitjen e fitnesit dhe stërvitjen e fitnesit 

nëpërmjet një faqe interneti në internet dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe komunikimi 

elektronike për konzolat e lojërave, kompjuterët personalë, pajisjet dixhitale personale dhe 

telefonat inteligjentë;Ofrimi i një faqe interneti interaktive që u mundëson përdoruesve të 

hyjnë, të kenë akses, të gjurmojnë progresin, të monitorojnë dhe gjenerojnë kalori, fitnes, 

ushtrime personale dhe informacione dhe arritje të aktiviteteve atletike;Ofrimi i një 

shërbimi të rrjetit në internet që u mundëson përdoruesve të transferojnë të dhënat e 

identitetit personal dhe të ndajnë të dhënat e identitetit personal me dhe ndërmjet objekteve 

të shumta online;Ofrimi i shërbimeve të personalizuara të kërkimit kompjuterik, 

përkatësisht, kërkimi dhe marrja e informacionit sipas kërkesës specifike të përdoruesit 

nëpërmjet internetit;Sigurimi i informacionit nga indekset e kërkueshme dhe bazat e të 

dhënave të informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të 

dhënave, grafikë, media elektronike, imazhe dhe përmbajtje audio vizuale nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit;Ofrimi i motorëve të kërkimit në internet;Sigurimi i 

softuerit të pashkarkueshëm për t'i lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi 

elektronike nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit;Sigurimi i objekteve në 

internet me teknologji që u mundëson përdoruesve online të krijojnë profile personale që 

përmbajnë informacione të rrjeteve sociale dhe të biznesit, të transferojnë dhe ndajnë 

informacione të tilla ndërmjet objekteve të shumta online për t'u përfshirë në rrjetet sociale 

dhe për të menaxhuar llogaritë e tyre në rrjetet sociale;Sigurimi i lehtësirave në internet që 

u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe shkëmbyer audio, video, 

imazhe fotografike, tekst, grafikë dhe të dhëna;Sigurimi i objekteve në internet me 

teknologji që u mundëson përdoruesve online të krijojnë profile personale që paraqesin 

informacione të rrjeteve sociale dhe të biznesit dhe të transferojnë dhe ndajnë informacione 

të tilla ndërmjet objekteve të shumta online;Sigurimi i softuerit online të pashkarkueshëm 

për konfigurimin, konfigurimin dhe kontrollin e pajisjeve kompjuterike të veshur dhe 

pajisjeve periferike të kompjuterit të veshur;Ofrimi i faqeve në internet që u japin 

përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë përmbajtjen, informacionin, 

përvojat dhe të dhënat e realitetit virtual, realitetit të përzier dhe realitetit të shtuar;Ofrimi i 

softuerit për asistent personal;Sigurimi i platformave të kërkimit për të lejuar përdoruesit të 

kërkojnë dhe të marrin foto, video, tekst, të dhëna, imazhe dhe vepra elektronike;Sigurimi i 
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platformave të kërkimit për të lejuar përdoruesit të kërkojnë dhe të marrin përmbajtje, tekst, 

vepra vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, vepra letrare, të dhëna, skedarë, dokumente 

dhe vepra elektronike;Ofrimi i softuerit të asistentit social;Sigurimi i softuerit për 

lehtësimin dhe organizimin e financimit dhe shpërndarjes së mbledhjes së fondeve dhe 

donacioneve;Ofrimi i softuerit për shërbimet e mbledhjes së fondeve bamirëse në internet 

dhe shërbimet e donacioneve financiare;Sigurimi i aksesit të përkohshëm në softuer 

kompjuterik të pashkarkueshëm për shërbimet e hartës;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm 

të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm dhe mbajtja e objekteve në internet për t'u 

mundësuar përdoruesve aksesin dhe shkarkimin e softuerit kompjuterik;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm që mundëson 

zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit celular për 

pajisjet kompjuterike portative, konkretisht, telefonat celularë, telefonat inteligjentë, 

kompjuterët e dorës dhe tabletët kompjuterikë;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm për ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një 

përdoruesi, planifikimin e aktiviteteve me përdoruesit e tjerë dhe dhënien e 

rekomandimeve;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuer kompjuterik i përshtatshëm 

për hartën sociale dhe të destinacionit;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

kompjuterik të pashkarkueshëm për gjetjen e botuesve të përmbajtjes dhe përmbajtjes dhe 

për t'u abonuar në përmbajtje;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik 

të pashkarkueshëm për qasje, mbledhje, shfaqje, redaktim, lidhje, modifikim, organizim, 

etiketim, transmetim, ndarje, ruajtje, transmetim, dhe përndryshe sigurimin e mediave 

elektronike, fotografive, imazheve, grafika, audio, video, përmbajtje audio-vizuale, të 

dhëna dhe informacione nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm të tregtisë elektronike për t'i lejuar 

përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi elektronike nëpërmjet internetit;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik që nuk mund të shkarkohet për kërkimin, 

përcaktimin dhe ndarjen e vendndodhjes së mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me 

interes;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve softuerike të pashkarkueshme 

për kërkimin dhe identifikimin e pikave të interesit, ngjarjeve, pikave referuese, mundësive 

të punësimit, argëtimit, ngjarjeve kulturore, blerjeve dhe ofertave lokale dhe të bazuara në 

vendndodhje;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve softuerike të 

pashkarkueshme për ofrimin e informacionit të motit të bazuar në vendndodhje;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve softuerike të pashkarkueshme për ofrimin, 

lidhjen ose transmetimin e informacionit të lajmeve ose ngjarjeve aktuale;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për modifikimin e fotografive, 

imazheve dhe përmbajtjes audio, video dhe audio-video me filtra fotografikë dhe realitet 

virtual, realitet të përzier dhe efekte të realitetit të shtuar (AR), domethënë, grafika, 

animacione, tekst, vizatime , gjeoetiketat, etiketat e meta të dhënave, hiperlidhjet;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për marrjen e fotografive dhe 

regjistrimin e përmbajtjeve audio, audio-vizuale dhe video;Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për ngarkimin, shkarkimin, arkivimin, 

mundëson transmetimin dhe ndarjen e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video dhe 

teksteve dhe të dhënave përkatëse;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për transmetimin e përmbajtjeve argëtuese multimediale;Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit dhe aplikacioneve të pashkarkueshme në internet për 

mesazhe të çastit, protokollin e zërit përmes internetit (VOIP), video-konferencat dhe 
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konferencat audio;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të 

pashkarkueshëm për përdorim në dizajnimin, menaxhimin, matjen, analizimin, 

shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave të të tjerëve;Sigurimi i përdorimit të përkohshëm 

të softuerit të pashkarkueshëm për marrjen e fotografive dhe regjistrimin e përmbajtjeve 

audio, audio-vizuale dhe video;Ofrimi i shërbimeve të motorëve të kërkimit në 

internet;Marrja me qira e softuerit kompjuterik që u jep përdoruesve mundësinë të 

ngarkojnë, modifikojnë dhe ndajnë imazhe, video dhe përmbajtje audio-vizuale;Softueri si 

shërbim (SAAS) që përmban softuer kompjuterik për akses, shfletim dhe kërkim në bazat e 

të dhënave në internet, përmbajtje audio, video dhe multimediale, lojëra dhe aplikacione 

softuerike, tregje të aplikacioneve softuerike;Softueri si shërbim (SAAS) që përmban 

softuer kompjuterik për aksesin, monitorimin, gjurmimin, kërkimin, ruajtjen dhe ndarjen e 

informacionit mbi tema me interes të përgjithshëm;Softueri si shërbim (SAAS) që përmban 

softuer kompjuterik për lidhjen, funksionimin, integrimin, kontrollin dhe menaxhimin e 

pajisjeve elektronike të konsumit në rrjet, pajisjeve të klimës në shtëpi dhe produkteve të 

ndriçimit nëpërmjet rrjeteve pa tel;Softueri si shërbim (SAAS) që përmban softuer 

kompjuterik të përdorur për kontrollin e informacionit të pavarur të kontrolluar me zë dhe 

pajisjeve ndihmëse personale;Softueri si shërbim (SAAS) për përdorim në dizajnimin, 

krijimin dhe analizimin e të dhënave, matjeve dhe raporteve në fushat e shëndetit, fitnesit, 

gjumit, ushqyerjes dhe mirëqenies;Softueri si shërbim (SAAS) shërbime që paraqesin 

softuer për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, njoftimeve dhe 

sinjalizimeve;Softueri si shërbim (SAAS) shërbime që paraqesin softuer për përdorimin e 

një algoritmi për llogaritjen dhe gjenerimin e të dhënave për aktivitetin sportiv, stërvitjen e 

fitnesit, vlerësimet e nivelit të fitnesit, stërvitjen e fitnesit, rekomandimet e fitnesit dhe 

vendosjen e qëllimeve;Shërbimet e softuerit si shërbim (SAAS), përkatësisht, softueri pritës 

për përdorim nga të tjerët për përdorimin e një algoritmi për llogaritjen dhe gjenerimin e të 

dhënave për aktivitetin sportiv, stërvitjen e fitnesit, vlerësimet e nivelit të fitnesit, stërvitjen 

e fitnesit, rekomandimet e fitnesit dhe vendosjen e qëllimeve;Shërbimet e softuerit si 

shërbim (SAAS), përkatësisht, ofrimi i një uebsajti të personalizuar dhe portalit celular për 

individët që paraqesin analitikë të dhënash bazuar në metrikat fiziologjike për qëllime të 

monitorimit të shëndetit;Softueri si shërbim (SAAS) që u mundëson përdoruesve të 

menaxhojnë llogaritë e punonjësve, të planifikojnë dhe gjurmojnë pjesëmarrjen e 

punonjësve dhe të lehtësojnë dhe menaxhojnë programet e fitnesit dhe mirëqenies së 

korporatës;Softuer për mesazhe elektronike;Shërbimet e mbështetjes teknike, përkatësisht, 

zgjidhja e problemeve në natyrën e diagnostikimit të problemeve të harduerit dhe softuerit 

kompjuterik;Shërbimet teknologjike, përkatësisht, shërbimet e ruajtjes së të dhënave  

45  : Shërbimet e rrjeteve sociale dhe takimeve në internet; Shërbimet e rrjeteve sociale, 

prezantimit social dhe takimeve të ofruara nëpërmjet aksesit në bazat e të dhënave 

kompjuterike dhe bazat e të dhënave të kërkueshme në internet në fushat e rrjeteve sociale, 

prezantimit social dhe takimeve; Sigurimi i informacionit në fushën e rrjeteve sociale dhe 

prezantimit social; Ofrimi i shërbimeve të rrjeteve sociale, përkatësisht, ofrimi i 

informacionit në fushën e zhvillimit personal, vetë-përmirësimit, vetë-përmbushjes, 

bamirësisë, filantropisë, vullnetare, shërbimeve publike dhe komunitare dhe aktiviteteve 

humanitare; Ofrimi i shërbimeve të portierit për të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve, përkatësisht, rezervimi i rezervimeve, lehtësimi i blerjeve personale, rregullimi i 

dërgesave personale, bërja e aranzhimeve personale të kërkuara, ofrimi i rekomandimeve 

për produktet dhe shërbimet, ofrimi i informacionit specifik të klientit për të përmbushur 
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nevojat individuale; Shërbime ligjore; Rishikimi i standardeve dhe praktikave në lidhje me 

përmbajtjen e mediave sociale; Konsulencë për pajtueshmërinë në fushën e mediave 

sociale; Shërbime konsulence në fushën e rrjeteve sociale online dhe shërbimeve të 

mediave sociale; Shërbimet e vërtetimit; Rrjeti i investimeve sociale online në natyrën e një 

shërbimi të rrjeteve sociale on-line në fushën e investimeve; Sigurimi i një faqe interneti që 

përmban informacione mbi zhvillimin e privatësisë, sigurisë, teknologjive të bllokut dhe të 

librave të shpërndarë, dhe ligjin për qeverisjen e të dhënave; Konsulencë për 

pajtueshmërinë rregullatore në fushën e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, tokenit 

dixhital, kriptotokenit dhe aplikacioneve të tokenave të shërbimeve; Shërbimi i rrjeteve 

sociale në internet për investitorët që lejon tregtimin financiar dhe shkëmbimin e monedhës 

dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të 

dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; Shërbimet 

e verifikimit të identifikimit të biznesit; Shërbimet e verifikimit të identifikimit; Shërbimet 

e rrjeteve sociale në internet; Shërbimet personale të portierit për të tjerët që përfshijnë 

kryerjen e aranzhimeve dhe rezervimeve personale të kërkuara dhe ofrimin e informacionit 

specifik të klientit për të përmbushur nevojat individuale; Sigurimi i aksesit në bazat e të 

dhënave kompjuterike dhe bazat e të dhënave të kërkueshme në internet në fushat e rrjeteve 

sociale, prezantimit social dhe takimeve; Shërbimet e prezantimit social dhe rrjeteve dhe 

takimeve; Shërbimet e rrjeteve sociale në lidhje me aktivitetet sportive, fitnesit dhe 

stërvitjes të ofruara përmes një faqe interneti të komunitetit në internet dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike dhe elektronike të komunikimit; Shërbimet e verifikimit të përdoruesit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/437 

(220) 21/03/2022 

(731) Armacell Enterprise GmbH & o. KG 

12529 Schonefeld OT Waltersdorf, DE 

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

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

(540)  ArmaComfort 

 

 
     

 

(511) 17  Material izolues termik, akustik dhe izolues kundër dridhjeve.  

19  Materiale ndërtimi (jo metalike).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/438 

(220) 21/03/2022 

(731) MONOPOL CITY SH.P.K 

100000, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.76 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  MONOPOL CITY 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbimet e reklamimit; menaxhiimit të bizneseve; shërbimet administrative të 

bizneseve; funksionet e zyrës, shërbimet e frashizingut, menaxhimi I frashizingut, 
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shërbimet e konsulencës lidhur me menaxhimin e bizneseve, shërbimet e konsulencës 

lidhur me bizneset profisionale, shërbimet e shitjes me pakicë përmes internetiti, shërbimet 

e distribuimit, porosia me postë e mobiljeve, sjellja së bashku e mallërave të ndryshem për 

përfitimet e të tjerëve (duke përjashtuar transportin e tyre) dhe mundësimi i blerësve që të 

shikojnë dhe blejnë mallëra.  

36  Sigurimit, çështjet financiare, punët monetare, punët e pasurive të paluajtshme  

37  Ndërtimi i ndërtesave, riparim; shërbimet e instalimit, shërbimet e kryera nga 

kontraktorët ose nënkontraktoret në ndërtimin ose bërjen e ndërtesave të përhershme, si dhe 

shërbimet e kryera nga personat ose organizatat e angazhuara në restaurimin e objekteve; 

shërbime që kanë të bëjnë me ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të 

transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara ne fushën e ndërtimit, siç̧ 

janë̈ ato te piktorëve, hidraulikeve, instaluesve të ngrohjes ose mbuluesve;shërbime 

ndihmëse për shërbimet e ndërtimit si inspektimet e planeve të ndërtimit; shërbimet e 

ndërtimit të anijeve; shërbime që përbëhen nga marrja e mjeteve ose materialeve 

ndërtimore;shërbimet e rimbushjes, që do të thotë̈, shërbimet që marrin përsipër të venit 

ndonjë objekt në gjendje të mirë pas dëmtimit, përkeqësimin ose shkatërrimin e pjesshëm 

(restaurimi i një ndërtese ekzistuese ose një objekti tjetër që është bërë I papërsosur dhe 

duhet të restaurohet në gjendjen e tij origjinale); shërbime të ndryshme riparimi si ato në 

fushën e energjisë elektrike, mobilieve, instrumenteve, mjeteve; shërbime të mirëmbajtjes 

për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar cilëndo nga vetitë e tij;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/439 

(220) 21/03/2022 

(731) MONOPOL CITY SH.P.K 

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Prishtinë 

100000, Republika e Kosovës, KS 

(591) Ngjyrë ari (gold) dhe e zezë.  

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.86 

 

10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet e reklamimit; menaxhiimit të bizneseve; shërbimet administrative të 

bizneseve; funksionet e zyrës, shërbimet e frashizingut, menaxhimi I frashizingut, 

shërbimet e konsulencës lidhur me menaxhimin e bizneseve, shërbimet e konsulencës 

lidhur me bizneset profisionale, shërbimet e shitjes me pakicë përmes internetiti, shërbimet 

e distribuimit, porosia me postë e mobiljeve, sjellja së bashku e mallërave të ndryshem për 

përfitimet e të tjerëve (duke përjashtuar transportin e tyre) dhe mundësimi i blerësve që të 

shikojnë dhe blejnë mallëra.  

36  Sigurimit, çështjet financiare, punët monetare, punët e pasurive të paluajtshme  

37  Ndërtimi i ndërtesave, riparim; shërbimet e instalimit, shërbimet e kryera nga 

kontraktorët ose nënkontraktoret në ndërtimin ose bërjen e ndërtesave të përhershme, si dhe 

shërbimet e kryera nga personat ose organizatat e angazhuara në restaurimin e objekteve; 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

55 

 

shërbime që kanë të bëjnë me ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të 

transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara ne fushën e ndërtimit, siç̧ 

janë̈ ato te piktorëve, hidraulikeve, instaluesve të ngrohjes ose mbuluesve;shërbime 

ndihmëse për shërbimet e ndërtimit si inspektimet e planeve të ndërtimit; shërbimet e 

ndërtimit të anijeve; shërbime që përbëhen nga marrja e mjeteve ose materialeve 

ndërtimore;shërbimet e rimbushjes, që do të thotë̈, shërbimet që marrin përsipër të venit 

ndonjë objekt në gjendje të mirë pas dëmtimit, përkeqësimin ose shkatërrimin e pjesshëm 

(restaurimi i një ndërtese ekzistuese ose një objekti tjetër që është bërë I papërsosur dhe 

duhet të restaurohet në gjendjen e tij origjinale); shërbime të ndryshme riparimi si ato në 

fushën e energjisë elektrike, mobilieve, instrumenteve, mjeteve; shërbime të mirëmbajtjes 

për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar cilëndo nga vetitë e tij;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/440 

(220) 21/03/2022 

(731) “HOHE” L.L.C. Rr. Hasan Prishtina 

p.n., Obiliq, KS 

(591)  E kafte, e Portokallt e bardh 

(740)  Shita & Associates L.L.C 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

biskota, biskota per embelsira 

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/459 

(220) 22/03/2022 

(731) ELINES SH.P.K. Brigada 123 

Suharekë, KS 

(526) ER LINES; Touristic Company 

(740)  Burim Halili Rr.Luan 

Haradinaj,Hy.84,nr.9,10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 39  Transport;paketimin dhe ruajtjen e mallrave;organizimi i udhetimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/460 

(220) 22/03/2022 

(731) Shpjetim Reisen Rr.Hajdin Berisha 

p.n.Suharekë, KS 

(526) REISEN 

(740)  Burim Halili Rr.Luan 

Haradinaj,Hy.84,nr.9,10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Transport;paketimin dhe rujtjen e mallrave;organizimi i udhetimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/462 

(220) 24/03/2022 

(731) HACKEE SH.P.K. 

Harilaç,Rr.Antenes/Fushë Kosovë, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  Talanax 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat;menaxhim biznesi;administrim biznesi;sherbime zyre.  

36  Sigurimet;çeshtje financiare;çeshtje monetare;çeshtje te pasurise se patundshme  

45  Sherbime ligjore;sherbime sigurimi per mbrojtjen e pasurise dhe te individeve;sherbime 

vetkjae dhe shoqerore te siguruara prej te tjereve per te plotesuar nevojat e individeve.  
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(210) KS/M/ 2022/470 

(220) 25/03/2022 

(731) Kids Galaxy SH.P.K. 

RR."Elez Berisha" nr.31,Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr.”Sylejman 

Vuçitërna” kompl.Blerti, obj.3, kati 1, nr.3, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 28  Lojera,lodra dhe lodra; aparate per lojera video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; 

dekorime per pemet e Krishlindjeve  

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/471 

(220) 25/03/2022 

(731) Faton Çitaku , "Kids Galaxy" SH.P.K. 

rr."Elez Berisha" nr.31,Prishtinë, KS 

(526) GALAKTIKU 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman 

Vuçitërna",kompl.Blerti, objekti 3, nr.3 
 

(540)  GALAKTIKU 

 

 
     

 

(511) 28  Lojera, lodra dhe lodra; aparate per lojera video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; 

dekorime per pemet e Krishlindjeve  

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/472 

(220) 25/03/2022 

(731) ESSI SH.P.K. llapushnik-gllogoc-

kosova, KS 

(740)  Bujar Krasniqi Komoran, 14000  
 

(540)   
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(511) 32  Pije freskuese joalkoolike duke perfshire pije energjike,pije me baze hirre,pije 

izotonike,hipertonike dhe hipotonike;ujera mineral dhe te gazuar;pije frutash dhe lengje 

frutash;esenca dhe pergaditjet  te tjera per berjen e pijeve si dhe tableta dhe pluhura 

shkumezues per pergaditjen e pijeve dhe koktejve jo alkoolik.  

35  Sherbimet e shitjes me shumice dhe pakice te ujerave mineral dhe te gazuar dhe pijeve 

te tjera jo alkoolike,pijeve dhe lengjeve te frutave,shurupeve dhe preparateve te tjera per 

prodhimin e pijeve , ujit te pijeshem , ujit me aditiv , reklamimi;sherbimet e 

marketingut;reklamat e biznesit;menaxhim biznesi.administrim  biznesi.  

43  Sherbimet per ofrimin e ushqimit dhe pijeve,sherbime 

bari,kafeterie,resotrante,picerive,bareve me ushqim te spejte dhe dyqatet e akulloreve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/474 

(220) 25/03/2022 

(731) EREN TRAFO Adresa: 1.OSB. 

Kırımhanlığı Cad. No:16 Sincan / Ankara, 

Türkiye., TR 

(591) E Kuqe, E zeze 

(740)  Berat Zeqiraj Prishtinë, Rruga Bedri 

Pejani, nr.14 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike;  

37  Shërbimet e ndërtimit; shërbimet e instalimit dhe riparimit;   

39  Transporti; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; organizimi i udhëtimit.  
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(210) KS/M/ 2022/480 

(220) 28/03/2022 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TWIST 

 

 
     

 

(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 për 

duhan pirës, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak për duhan pirës, 

shkrepëse. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/481 

(220) 28/03/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac 

Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ARTANIDA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/482 

(220) 28/03/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   ARNIDA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2022/499 

(220) 29/03/2022 

(731) VELI FIDANVERDI MOBILYA 

INSAAT SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI Hamzabey 2. Organize 

Sanayi, 6. Cadde, No:3, Inegol, Bursa, 

Turkey, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Pajisje dhe pjesë metalike për mobilje; rrotëza gjithëdrejtimshe mobiljesh prej 

metali.  

20  Mobilje nga çdo lloj materiali; dyshekë; jastëkë; dyshekë me ajër dhe jastëkë, jo për 

qëllime mjekësore, shtretër me uje; pasqyra; koshere bletësh, hoje mjalti artificial dhe 

seksione druri për hoje mjalti; karrige tundjeje për bebe, këndet e lojërave për foshnja, 

djepa, këmbale për foshnjat; tabela ekspozuese, korniza për fotografi dhe piktura, pllaka 

identifikimi, etiketa identifikuese, pllaka emri, etiketa identifikimi të bëra prej druri ose 

materialesh sintetike; kontejnerë ambalazhimi prej druri ose plastike, fuçi (druri) për 

përdorim në transport ose magazinim, fuçi, baulle magazinimi, rezervuarë, kuti, kontejnerë 

magazinimi, kontejnerë transporti, arka, paleta ngarkimi dhe pjese mbyllje për mallrat e 

lartpërmendura, prej druri ose plastike; mallra të vogla te ngurta prej druri ose materialesh 

sintetike të përfshira në këtë klasë; pajisje/pjese mobiljesh prej druri ose materialesh 

sintetike; mekanizma hapjeje dhe mbylljeje prej druri ose materialesh sintetike; stoli dhe 

sende dekorative prej druri, prej tape, kallami, kashte, prej thurje, prej briri, kockë, fildishi, 

kockë balene, guaskë, qelibar, margaritar, dyll blete, plastikë ose suva, përkatësisht 

figurina, zbukurime festash për mure, skulptura, trofe; shporta, kosha peshkimi; kolibe, kuti 

foleje dhe shtretër për kafshët shtëpiake; shkallët portative dhe shkallët e lëvizshme të 

hipjes prej druri ose materialesh sintetike; perde bambuje, perde të brendshme me rul [për 

ambiente të brendshme], perde të brendshme me rrasa, perde me shirita, perde me rruaza 

për dekorim, grepa/kapëse perdesh, unaza perdesh, lidhëse perdesh, shufra perdesh; 

pengesë për rrota jo metalike.  

35  Reklamim, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; dizajn për reklamim; ofrimi i një 

tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; funksionet e zyrës; 

shërbime sekretarie; organizimi i abonimeve të gazetave për të tjerët; përpilimi i 

statistikave; dhënia me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; përgjigje telefonike për abonentët e padisponueshëm; menaxhim 

biznesi, administrim biznesi dhe konsulencë biznesi; kontabilitet; shërbime konsulence 

komerciale; rekrutimi i personelit, vendosja e vendeve të punes të personelit, agjencitë e 

punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbimet e vendpunesimit të përkohshëm të 

personelit; organizim ankandesh; bashkimi për të mirën e të tjerëve përkatësisht të pajisjeve 

metalike për mobilje, rrotave të mobiljeve prej metali, mobiljeve, të bëra nga çdo lloj 

materiali, dyshekëve, jastëkëve, dyshekëve me ajër dhe jastëkë, jo për qëllime mjekësore, 

shtretërve me ujë, pasqyrve , koshereve të bletëve, hojeve të mjaltit artificial dhe seksione 

druri për hoje/huall mjalti, karrigeve tundëse për foshnjat, këndeve te lojërave për foshnjat, 
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djepa, këmbale për foshnjat; tabelave ekspozuese, kornizave për fotografi dhe piktura, 

pllakave identifikimi, etiketave identifikuese, pllaka emri, etiketa identifikimi të bëra prej 

druri ose materialesh sintetike; kontejnerëve ambalazhimi prej druri ose plastike, fuçi 

(druri) për përdorim në transport ose magazinim, fuçive, baulleve te magazinimit, 

rezervuarëve, kutive, kontejnerëve te magazinimit, kontejnerëve te transportit, arkave, 

paletave te ngarkimit dhe pjesëve mbyllëse për mallrat e lartpërmendura, prej druri ose 

plastike; mallrave të vogla te ngurta prej druri ose materialesh sintetike të përfshira në këtë 

klasë; pajisjeve/pjesë të mobiljeve prej druri ose materialesh sintetike; mekanizmave 

hapjeje dhe mbylljeje prej druri ose materialesh sintetike; stolive dhe sendeve dekorative 

prej druri, prej tape, kallami, kashte, prej thurje, prej briri, kockë, fildishi, kockë balene, 

guaskë, qelibar, margaritar, dyll blete, plastikë ose suva, përkatësisht figurina, zbukurimeve 

festash për mure, skulpturave, trofeve; shportave, koshave peshkimi; kolibeve, kutive fole 

dhe shtretërve për kafshët shtëpiake; shkallëve portative dhe shkallëve të lëvizshme të 

hipjes prej druri ose materialesh sintetike; perdeve bambuje, perdeve të brendshme me rul 

[për ambiente të brendshme], perdeve të brendshme me rrasa, perdeve me shirita, perde me 

rruaza për dekorim, grepave/kapëse perdesh, unazave të perdeve, lidhëseve të perdeve, 

shufrave të perdeve; pengesave për rrota jo metalike që u mundësojnë klientëve t'i shikojnë 

dhe blejnë me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla që mund të ofrohen nga dyqanet me 

pakicë, pikat e shitjes me shumicë, me anë të pajisjeve elektronike media ose përmes 

katalogëve të porosive me postë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/511 

(220) 30/03/2022 

(731) Delfin L.t.d. SH.P.K. 

Graçanicë, Fshati Gushtericë e Ulët, KS 

(591) E BARDHE, E VERDHE, KAFE, E 

GJELBER, KREM 

(740)  Florin Lata Avokat Florin Lata 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, mish lope i freskët, shpezë dhe kafshë gjahu; Mish dele;  Qumsht Fara, të 

përpunuara; Fara, të procesuara; Preparate të bëra nga perimet e freskëta për supa dhe lëng 

mishi; Supë dhe lëng mishi, ekstrakte mishi; Kocka të vogla të lëngut të mishit; Xhelatin; 

Perime të prera; Perime të para-prera për sallata; Qumsht soje; tërshëre; Qumsht orizi; 

Qumsht soje; Qumsht orizi; Qumsht bajame; Qumsht kikiriki; Qumsht arre kokosi; Qumsht 

i kondensuar; Fruta, këpurdha dhe perime, të ziera, të ngrira, të thara dhe të konzervuara; 

Perime të konzervuara, të thara dhe të ziera; Vajëra; Vaj ulliri, vaj ulliri i pastërt dhe extra-i 

pastërt, Yndyrë e ngrënshme; Margarinë; Peshk i freskët, i ngrirë dhe i konzervuar; fruta 

deti, molusqe dhe krustaceve të freskëta, të ngrira dhe të konzervuara; Ushqime të gatshme, 
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të ngrira apo jo, me bazë perimesh; Ushqime të gatshme, të ngrira apo jo, me bazë djathi; 

Ushqime të gatshme, të grira apo jo, me bazë patatesh; Ushqim i gatshëm, i ngrirë apo jo 

me bazë mishi apo shpezëve; Ushqim i gatshëm, i ngrirë apo jo, me bazë peshku, fruta deti 

dhe krustaceve; Qofte, të fresketa dhe të ngrira; Qumsht, dhe zevendësues te tij, djath, 

krem, produkte djathi dhe produkte te tjera qumshti, gjalp, kos; Ëmbëlsira me bazë të 

produkteve të qumështit, kos frutash; Marmeladë, xhem; Krem përhapës me bazë-qumshti 

apo me bazë-djathi; Mish; Mish i procesuar, Proshutë e prerë dhe e pa prerë dhe mish i 

kuruar; Vezë dhe produkte vezësh, të ngrira dhe të freskëta; Gjëra ushqimore me përmbajtje 

të ushqimeve-të gasthme dhe/apo të ngira me bazë mishi, peshku, djathi, mishit të kuruar; 

Produkte ushqimi të përgaditura nga patatet; Ushqime të shpejta të shijshme me bazë- 

patatesh; Patate të konzervuara; Pjata të gatshme dhe/apo të ngrira me përmbajtje kryesisht 

të mishit; Ushqime të përgaditura dhe/apo të ngrira me përbajtje kryesisht të perimeve; 

Ushqime të ziera të gatshme me përbërje të plotë apo plotësisht nga shpezët; Pjata të 

përgaditura (perime); Qofte për ushqim, të ngrira apo jo-të ngrira; Ushqim meze me bazë-

frutash; Meze ushqim me bazë perimesh; Ushqim rostiçeri me bazë arre;).”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/512 

(220) 30/03/2022 

(731) Delfin L.t.d. SH.P.K. 

Graçanicë, Fshati Gushtericë e Ulët, KS 

(740)  Florin Lata Avokat Florin Lata 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  qumështi dhe produktet e tij, përfshirë gjizën, gjalpin, djathërat, dhe nën 

produktet tjera të tyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/513 

(220) 30/03/2022 

(731) Delfin L.t.d. SH.P.K. 

Graçanicë, Fshati Gushtericë e Ulët, KS 

(526) DELFIN 

(740)  Florin Lata Avokat Florin Lata 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

(540)  DELFIN 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, mish lope i freskët, shpezë dhe kafshë gjahu; Mish dele; Kërmijtë të 

përgaditur për përdorim njerëzor; Fara, të përpunuara; Fara, të procesuara; Preparate të bëra 

nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supë dhe lëng mishi, ekstrakte mishi; 

Kocka të vogla të lëngut të mishit; Xhelatin; Perime të prera; Perime të para-prera për 

sallata; Qumsht soje; Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soje; Qumsht orizi; Qumsht 

bajame; Qumsht kikiriki; Qumsht arre kokosi; Qumsht i kondensuar; Fruta, këpurdha dhe 

perime, të ziera, të ngrira, të thara dhe të konzervuara; Perime të konzervuara, të thara dhe 
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të ziera; Vajëra; Vaj ulliri, vaj ulliri i pastërt dhe extra-i pastërt, Yndyrë e ngrënshme; 

Margarinë; Peshk i freskët, i ngrirë dhe i konzervuar; fruta deti, molusqe dhe krustaceve të 

freskëta, të ngrira dhe të konzervuara; Ushqime të gatshme, të ngrira apo jo, me bazë 

perimesh; Ushqime të gatshme, të ngrira apo jo, me bazë djathi; Ushqime të gatshme, të 

grira apo jo, me bazë patatesh; Ushqim i gatshëm, i ngrirë apo jo me bazë mishi apo 

shpezëve; Ushqim i gatshëm, i ngrirë apo jo, me bazë peshku, fruta deti dhe krustaceve; 

Qofte, të fresketa dhe të ngrira; Qumsht, dhe zevendësues te tij, djath, krem, produkte djathi 

dhe produkte te tjera qumshti, gjalp, kos; Ëmbëlsira me bazë të produkteve të qumështit, 

kos frutash; Marmeladë, xhem; Krem përhapës me bazë-qumshti apo me bazë-djathi; Mish; 

Mish i procesuar, Proshutë e prerë dhe e pa prerë dhe mish i kuruar; Vezë dhe produkte 

vezësh, të ngrira dhe të freskëta; Gjëra ushqimore me përmbajtje të ushqimeve-të gasthme 

dhe/apo të ngira me bazë mishi, peshku, djathi, mishit të kuruar; Produkte ushqimi të 

përgaditura nga patatet; Ushqime të shpejta të shijshme me bazë- patatesh; Patate të 

konzervuara; Pjata të gatshme dhe/apo të ngrira me përmbajtje kryesisht të mishit; Ushqime 

të përgaditura dhe/apo të ngrira me përbajtje kryesisht të perimeve; Ushqime të ziera të 

gatshme me përbërje të plotë apo plotësisht nga shpezët; Pjata të përgaditura (perime); 

Qofte për ushqim, të ngrira apo jo-të ngrira; Ushqim meze me bazë-frutash; Meze ushqim 

me bazë perimesh; Ushqim rostiçeri me bazë arre; Domate të konzervuara; Alga deti 

(Laver).”   

30  Kafe, çaj dhe kakao dhe zëvendësues për to; Ekstrakte bimore; Bukë dhe pasta të 

shijshme, byrekë të shijshëm, shkopinjë të hollë buke, krisurë, meze të shijshme me bazë të 

miellit; bizele të procesuara, niseshte, dhe produkte të bëra nga to, preparate të pjekura dhe 

maja buke; Sodë buke (sodë bikarboni për përdorim gatimi); Pica dhe pite, të ngrira apo jo; 

Kuskus [semolina]; Polenta; Pasta të vogla pikante (gnocchi); Pasta; Pasta të mbushura; 

Pasta me përmbajtje të vezëve; Oriz; Tarta [të ëmbëla apo të shijshme]; Ëmbëlsirë mouz; 

Akull, akullore, kos i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura; Biskota të ëmbëla; 

Ëmbëlsira shkopninj; Ushqim i lehtë nga gruri i ekstruduar; biskota; Ushqim i lehtë i 

përgaditur nga misri; Ushqim i lehtë me bazë-orizi; Biskota; Ëmbëlsira; Ëmëblsira 

çokollade dhe me bazë çokollade; Ëmbëlisrë akullore; Krem karamel (ëmëblisra të 

pjekura); Kripëra, Melmesa, Shije dhe erëza, Uthull balsamike, uthull; Sheqer, ëmbëlsues 

natyral, krem dhe mbushje të ëmbla, mjaltë, ëmbëlsira; Bonbone [karamel]; Çamçakëz; 

Kremra (ëmbëlsira), Krem për lyerje i bërë nga çokollada; Mustardë; Miell perimesh; 

Miell; Ekstrakte çaji; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis; Peltë 

mbretërore; Ushqim i gatshëm, i ngrirë apo jo, me bazë paste, buke orizi, apo bukë brumi e 

mbushur (panzeroti); Polenta; Brum pice i mbushur; Kos frutash, i ngrirë; Ushqim i lehtë 

me bazë-drithërash.”   

31  Fruta dhe perime të freskëta; Kërpurdha ; Gjëra ushqimore për kafshë, Pije për kafshë; 

Malt; Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie dhe kokrra (jo të përgaditura, apo të 

procesuara); Fara, bimë natyrale dhe lule; Lëvore e papërpunuar; Lëndë drusore të pa 

kualifikuar; Lule, të thara për dekorim; Poçe (Bimore-);    

32  Ujë; Pije të lehta; Aperitivë, jo-alkoolik; Pije me lëng frutash; Pije e lehtë me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Fruta të shtrydhur; Pije të gazuara me shije; Birrë 

jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte birarie; Nektarë frutash, jo-alkoolik; Limon i 

shtrydhur; Preparate jo-alkoolike për përgaditjen e pijeve; Preparate për përgaditjen e 

likerëve; Preparate për përgaditje e ujit të gazuar; Shurup për pije; Uthull, jo-alkoolik; 

Lëngje; Lëngje perimesh [pije]; Lëng domatesh [pije]; Pije perimesh; Pije hirre; Pije me 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

64 

 

bazë-soja, tejtër nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-orizi, të ndryshme nga 

zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me përmbajtje të ekstrakteve të çaji; Pure me 

pemë dhe perime të freskëta për pirje (smoothies); Pije energjike; Pije izotonike; Pije sporti 

të pasura me-proteina.”   

35  Konsulencë, reklamë dhe mbështetje për menaxhimin e biznesit në fushën e drejtimit 

dhe menaxhimit të restoranteve të ekskluzivitetit; porositja e pijeve dhe ushqimit përmes 

internetit.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/515 

(220) 30/03/2022 

(731) Delfin L.t.d. SH.P.K. 

Graçanicë, Fshati Gushtericë e Ulët, KS 

(526) SARA 

(740)  Florin Lata Avokat Florin Lata 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

(540)  SARA 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, përpunimi mishi; mish i konservuar, produkte te mishit te thate, konzerva 

mishi, pashteta, Suxhukë, supe nga koncentrati i mishit, supa mishi, shtesat për pergaditjën 

e supave te mishit, gulash dhe gulash viqi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/516 

(220) 30/03/2022 

(731) Delfin L.t.d. SH.P.K. 

Graçanicë, Fshati Gushtericë e Ulët, KS 

(740)  Florin Lata Avokat Florin Lata 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

(540)  BIANCO 

 

 
     

 

(511) 29  qumështi dhe produktet e tij, përfshirë gjizën, gjalpin, djathërat, dhe nën 

produktet tjera të tyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/570 

(220) 08/04/2022 

(731) Notabrillant Official SH.P.K. 

Gjilan, Rr. Marije Shllaku 75, KS 

(740)  Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani" Rr. "Nena Tereze" 34/7 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 20 Mobilje, pasqyra, korniza fotografish;kontinjere, jo prej metali, per ruajtje ose 

transport;kocke e paperpunuar ose gjysme e perpunuar, bri, kocke balene ose 

perla;guaca;sepiolit, qelibar i verdhe. 

24 Tekstilet dhe zevendesues per  tekstile, mbulesa per amviseri, perde prej tekstili ose 

plastike 

27 Qilima, qilima, dysheke dhe rrogoza, linoleum dhe materiale te tjera per mbulimin e 

dyshemeve egzistuese;perde muri jo prej rekstili. 

35 Reklami;menaxhim;organizim dhe administrim biznesi;funksionet  zyre. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/594 

(220) 12/04/2022 

(731) “LIRA” SHPK Rr. Epopeja e Jezercit, 

Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, fruta dhe 

perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatshme; xhelatinat, reçelet, 

komposto; vezët, qumësht dhe produktet e tij; vajra ushqimore dhe yndyrna  

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli, pije me bazë çaji, çaj i 

ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, preparate 

bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 
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natyrore; ushqimi për kafshë; malta, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 

të freskëta, thjerrëza, të freskëta    

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/595 

(220) 12/04/2022 

(731) “LIRA” SHPK, KS 

(526)  

(591) E verdhë, e zezë dhe e bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, fruta dhe 

perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatshme; xhelatinat, reçelet, 

komposto; vezët, qumësht dhe produktet e tij; vajra ushqimore dhe yndyrna  

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli, pije me bazë çaji, çaj i 

ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, preparate 

bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 

të freskëta, thjerrëza, të freskëta    

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/655 

(220) 19/04/2022 

(731) LOIEISTANBUL AYAKKABI 

HAZIR GIYIM I.O.S.B. Mah.  ESKI Turgut 

Ozal Cad. No:1/1 

Basaksehir/Istanbul/TURKEY, TR 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje , duke perfshire te brendshme dhe veshje te jashtme,perveç veshjeve 

mbrojtese per qellime te veçanta;çorape , shalle,mbeshtjellese zakonisht prej pelhure per 

mbulimin e kokes ose shpatullave,pjese lecke katrore e cila perdoret si shami etj.  
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35  Reklamim,marketing dhe marredhenie me publikun;organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare per qellime komerciale ose reklamuese,funksionet e zyres;sherbime 

sekretarie etj.  

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/656 

(220) 19/04/2022 

(731) Chips Way d.o.o., Milutina Mandica 

bb,32000 Cacak, RS 

(526) CHIPS WAY; potato, salted chips 

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

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C., 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Grimca ne baze te patates,qipsa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/703 

(220) 04/05/2022 

(731) Evapify  sp. z.o.o Zlota Street 75a/7, 

00-819 Warsaw, Poland, KS 

(591) Zeze, bardhe 

(740)  Fisnik Salihu RPHS Law 

Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare dhe puro; cigare elektronike dhe 

avullues oral për duhanpirësit; artikuj për duhanpirës. Kjo klasë në veçanti përfshin, por 

nuk kufizohet në: letër thithëse për tubacionet e duhanit, tavëll për duhanpirësit, libra me 

letra cigaresh, duhan përtypës, kuti purosh, prerëse purosh, mbajtëse purosh, kuti cigaresh, 

filtra cigaresh, mbajtëse cigaresh, cigare që përmbajnë duhan zëvendësues, jo për qëllime 
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mjekësore, aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhan, aromatizues të ndryshëm nga 

vajrat esencialë, për përdorim në cigare elektronike, çakmakë për duhanpirësit, kuti 

shkrepëseje, grykë për mbajtëset e cigareve etj. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/742 

(220) 10/05/2022 

(731) ANAHITA SH.P.K. Rruga 8 Maji, 

Nr.14, Kashicë, Istog, KS 

(740)  Veli Hoti LexTrust LL.C.  

Str. Hajrullah Abdullahu No. 35/13, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)  Anahita 

 

 
     

 

(511) 32  Ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/773 

(220) 17/05/2022 

(731) Z. Grigor Joti Seit Teqja 03950073 

Nd. 134 h1 Petrele Mullet 1034 Tirane 

Shqiperi, AL 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

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

Prishtinë 10000, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Souftverët kompjuterik; kompjuterë dhe pajisjet periferike kompjuterike; programe 

(programe kompjuterike), programe kompjuterike që mund të shkarkohen nga interneti, 

programe (programe operative kompjuterike) të regjistruara, pajisje dhe kompjuterë për 

përpunimin e të dhënave, serverë kompjuteri, kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, 

programe kompjuterike për vendosjen e komunikimeve dhe të dhënave shkëmbim ndërmjet 

kompjuterëve dhe pajisjeve elektronike, softuer të sistemit operativ për përdorim me ta.  

42   Programim kompjuterik; mirëmbajtja e souftverëve dhe harduerëve kompjuterik; 

dhënja me qira e kompjuterëve; konsulencë në lidhje me sigurinë e kompjuterëve; 

konsulencë për souftverët dhe harduerët kompjuterik; dizajnimi I sistemeve kompjuterike; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; shërbimet e mbrojtjes kundër virusëve të 

kompjuterëve, dhënja me qira e souftverëve dhe harduerëve kompjuterik; krijimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik, programimi, krijimi i programeve 

kompjuterike, modernizimi i programeve kompjuterike, instalimi i programeve 

kompjuterike, mirëmbajtja e programeve kompjuterike, programet kompjuterike të 

shumëzimit, programimi kompjuterik, bazat e të dhënave kompjuterike, shkëmbimi i 

programeve dhe të dhënave kompjuterike, serverë, shërbime për mbrojtje kompjuterike nga 

viruset, shërbime konsulence dhe mbështetje teknike në fushën e kompjuterëve, rrjeteve 

kompjuterike, rrjeteve globale të komunikimit; ofrimi i informacionit në fushën e 
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kompjuterëve, shërbimeve kompjuterike. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/774 

(220) 17/05/2022 

(731) Cambridge Kids Sh.p.k Swiss Village 

p.m Cagllavice, Prishtinë, KS 

(591) Kalter e Mbyllur, Kalter e Hapur, 

Bardhe, Verdhe 

  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Leter dhe karton; materiale te shtypura;materiale liberlidhjeje, fotografi; artikuj 

shkrimi dhe zyre, pervec mobiljeve ;ngjitese per artikuj shkrimi ose per qellime shtepiake; 

materiale vizatimi dhe materiale per artiste, penela materiale mesimore dhe mesimore flete 

plastike, filma dhe qese per mbeshtjellje dhe paketim, lloji i printereve,blloqe printimi, 

klasa perfshin kryesisht letren, kartonin dhe mallrat e caktuara te bera nga ato materiale, si 

dhe kerkesat e zyres.  

41  Arsimi ;Ofrimi i trajnimit ; argetim;aktivitete sportive dhe kulturore, perfshin kryesisht 

sherbimet qe perbehen nga te gjitha format e edukimit ose trajnimit, sherbimet qe kane 

qellim baze argetimin, zbavitjen ose rekreacionin e njerezve si dhe prezantimin e veprave te 

artit pamor ose te letersise per publikun per qellime kulturore ose edukative.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/786 

(220) 17/05/2022 

(300) 40-2022-0054072  23/03/2022  CR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  Kia 

 

 
     

 

(511) 25  Këpucë; veshje sportive; veshje për shoferë (automobilistë); pantallona atletike; 

veshje; uniforma; triko dhe geta; pallto (përveç veshjeve për përdorim ekskluziv për sport 

dhe veshje tradicionale koreane); xhaketa [veshje]; xhemper (bluzë); pantallona të shkurtra;  

veshje të brendshme; bluza me mëngë të shkurtra; bluza me mëngë të gjata; çorapë;  dorëza 

për veshje që kanë teknologji prekjeje të produkteve elektronike;  kapela koke;  maska për 

fytyrën dimërore (veshje); maska për fytyrën [veshje], jo për qëllime mjekësore ose 

sanitare; rripa lëkure [veshje].  

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

70 

 

(210) KS/M/ 2022/824 

(220) 24/05/2022 

(731) "DRENA’ SH.P.K. Rr. "Deshmoret e 

Kombit’ p.n. Skenderaj, Republika e 

Kosovës, KS 

(740)  Avokat Ekrem Hoxha Rr. ‘Rexhep 

Luci’ H. I, Nr. 5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi;hirrë,pije me bazë qumështi,  hira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/829 

(220) 24/05/2022 

(731) ENDRITI APARTMENTS SH.P.K. 

Rr. Sali Çeku p.n. Ferizaj, Republika e 

Kosovës, KS 

(526) ENDRITI 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi 

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë, Republika e 

Kosovës 
 

(540)  ENDRITI 

 

 
     

 

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

reklamimi; menaxhim biznesi dhe organizim konsultash; shërbime të këshillave të biznesit; 

shërbime konsultash biznesi; asistencë biznesi; shërbime të menaxhimit të biznesit; 

administrim dhe menaxhim të kompanive; shërbime të informative për biznesit të dhëna on-

line nga baza e kompjuterit ose internet; shërbime marketingu të biznesit; shërbime të 

promovimit të biznesit; shërbime reklamimi të patundshmërive komerciale ose banimi; 

shërbime biznesi dhe/ose konsulta menaxhimi lidhur me blerjen, shitjen, menaxhimin, 

marrjen dhe dhënien me qira të patundshmërive; shërbime promovimi lidhur me 

patundshmëritë; asistencë në menaxhimin e franshizës në biznesin komercial; menaxhim i 

shitjes së patundshmërive; shërbime reklamuese për patundshmëritë; shërbime marketing 

lidhur me patundshmëritë; ankand të patundshmërive; shërbime informatash dhe këshillash 

lidhur me të lartpërmendurën; shërbime informatash dhe këshillash lidhur me shërbimet e 

lartpërmendura të dhëna on-line nga një bazë kompjuter ose internet; shërbime informatash 

dhe këshillash lidhur me shërbimet e lartpërmendura të dhëna nëpërmjet rrjetit të 

telekomunikacionit.  

36  Sigurime;çështje financiare;çështje monetare;çështje të patundshmërisë;shërbime 

brokeri për patundshmëri;shërbime franshize për patundshmëri, posaçërisht, dhënie e 

informatave financiare dhe këshillave në lidhje me themelimin dhe/ose veprimeve të 
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biznesit të ndërmjetësimit;shërbime të patundshmërive, shërbime të menaxhimit të pronës 

së patundshme;shërbime të agjencive të patundshmërisë;vlerësim dhe caktim i 

patundshmërive;shërbime të huazimit të patundshmërive;shërbime të lizingut të 

patundshmërive;shërbime për investime në patundshmëri;shërbime dorëzanie për 

patundshmëri;shërbime administrimi dhe këshilla hipotekash;mbledhje qiraje;shërbime 

informatash dhe këshillimesh lidhur me shërbimet e theksuar më lartë;shërbime 

informatash dhe këshillimesh lidhur me e theksuar më lartë të dhëna në formë on-line nga 

data baza e kompjuterit ose interneti;shërbime informatash dhe këshillimesh lidhur me e 

theksuar më lartë të dhëna nëpërmjet rrjetit të telekomunikacionit.  

37  Ndërtim i ndërtesave; riparimi; shërbimet e instalimit.   

39  Transportimi; paketimi dhe ruajtja e mallrave; aranzhimet e udhëtimeve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/832 

(220) 25/05/2022 

(731) WATER GROUP KOSOVA SH.P.K. 

Kamenicë, Gmicë, Rr.Foleja e UÇK-së, p.n. 

, KS 

(740)  Valza Babiqi Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Uji natyral dhe i gazuar   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/836 

(220) 25/05/2022 

(731) DASMA TV SH.P.K 

Adresa: Rr.Prishtinë – Çagllavicë p/n, 

10000, Republika e Kosovës, KS 

(526) KE KISMET (591)  

(740)  VIS LEGAL & Bussines Consulting 

SH.P.K  Rr.Rexhep Mala nr.60, 

10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  KE KISMET 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamimi, menaxhimi, hulumtim i tregut; marketing; administrim biznesi, 

funksione të zyrës, konsultim për menaxhim industrial duke përfshirë çmimin/analiza, të 

gjitha shërbimet e përmendura në kuptimin e të gjitha medieve, në veçanti atyre elektronike 

dhe në internet nga bazat e të dhënave; ofrimi dhe zgjidhja e transaksioneve komerciale 

brenda fushëveprimit të dyqaneve elektronike; ofrimi i shitjeve dhe zgjidhjeve të tyre gjatë 

shitjes përmes internetit në rrjete kompjuterike dhe/ose përmes kanaleve të tjera të 
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shpërndarjes; operime nëpër tregje elektronike në Internet përmes ofrimit të kontratave dhe 

dërgimit të mallrave dhe ofrimit të shërbimeve; organizim i ankandeve; operime të të 

dhënave; mbledhje e të dhënave; përgatitje të kolumneve për publicitet.  

38  Transmetime; komunikime dhe telekomunikime; transmisione, transmetime, pranime 

dhe përhapje të tjera audio, video, të imazheve të tjera të lëvizshme dhe të palëvizshme, 

tekste dhe të dhëna në kohë të saktë apo të vonuar; shërbime elektronike me email; teletekst 

dhe shërbime interaktive transmetimi; informacione të lajmeve dhe shërbime të agjencive 

lajmesh; dhënie me qira të pajisjeve të transmetimit të radios dhe televizionit; dhënie të 

informacioneve dhe këshillave në lidhje me cilindo shërbim të cekur më lart; mundësi 

debati në forume në Internet, televizion dhe radio për shkëmbime dhe diskutime të ideve.  

41  Shërbimet argëtuese, prodhimin dhe shpërndarjen e përmbajtjeve argëtuese 

multimediale të shpërndara përmes platformave të ndryshme në forma të shumëfishta të 

mediave transmetuese; shërbimet e programimit televiziv të televizionit dhe Protokoleve 

Televizive ne Internet (Internet Protocol Television -IPTV); shërbime argëtuese në natyrë 

të programeve televizive dhe filmave; televizioni sipas kërkesës; pagesa sipa shikimit dhe 

pagesa e shërbimeve te abonimit televiziv; shërbimet e transmetimit televiziv kabllor; 

shërbimet e transmetimit dhe telekomunikimit të ofruara nëpërmjet platformës kabllore; 

televizioni interaktiv; regjistrimet jot e shkarkueshme audiovizive në fushën e komedis, 

dramës, aksionit, shumëllojshmëri, aventurë, sportive, muzikë dhe filma muzikor 

(muzikals), ngjarjet aktuale, lajme dhe lajme zbavitëse, dokumentar dhe animacion; 

prodhim dhe publikim i audiokasetave elektronike; interaktive në internet argëtuese në 

natyrën e një faqe interneti që përmban fotografi jo shkarkohen, video, audio dhe 

prezantime prozë, videoklipe dhe materiale të tjera multimediale në lidhje me filmat dhe 

programet televizive në fushat komedi, dramë, aksion, shumëllojshmëri, aventurë, sport, 

muzikë dhe filma muzikor (muzikals) muzikë, ngjarjet e tanishme, lajmet dhe lajmet 

argëtuese, dokumentare dhe animacion; revista online, domethënë, blogje në fushën e 

filmave, të filmave dhe argëtimit me anë të internetit; sigurimin e informacionit në lidhje 

me televizionin, filmin, audio, lajmet dhe informatat argëtuese, dhe prodhimin dhe 

shpërndarjen e radios; shërbime regjistrimi video.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/843 

(220) 26/05/2022 

(731) "DRENA’ SH.P.K. Rr. "Deshmoret e 

Kombit’ p.n. Skenderaj, Republika e 

Kosovës, KS 

(740)  Avokat Ekrem Hoxha Rr. ‘Rexhep 

Luci’ H. I, Nr. 5, 10000 Prishtine 
 

(540)  MiaVida 

 

 
     

 

(511) 32  Birra; pije joalkoolike; ujera minerale dhe te gazuara; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera per prodhimin e pijeve joalkoolike; lëngje frutash  
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(210) KS/M/ 2022/905 

(220) 03/06/2022 

(731) Bashkim Latifi B.I Llapnaselle, P.N , 

KS 

(591) e zeze, e bardhe  

(740)  Liman Musa Ferizaj rr. Reqakut p.n   
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Tekstilet dhe artikuj tekstili te paperfshire ne klasa te tjera; mbulesa shtrati dhe 

tavoline  

25  veshje, kepuce, kapele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/906 

(220) 03/06/2022 

(731) Bashkim Latifi B.I. Bashkim Latifi  

LLAPNASELLË, P.N., KS 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Liman Musa Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe 

tavoline.  

25  Veshje, këpucë, kapele.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/943 

(220) 16/06/2022 

(731) Matcha SH.P.K. Rruga Fazli 

Grejqevci, H-24/2, Nr.104, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E gjelbër e mbyllët, e gjelbër e hapur, 

pink, e bardhë, e hirtë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Mish; Mish gjeldeti; Mish viçi ; Mish dreri; Mish i konservuar; Mish i shpendëve 

[mish]; Mish viçi i thatë; Burgere mishi; Mish i pjekur; Ekstrakte mishi; Mish për salsiçe; 

Produkte mishi të qengjit; Mish krem; Mish viçi në feta; Mish viçi i grirë i kripur; Copa 

pule për përdorim si mbushje sanduiçësh; Salcice hot dog; Salcice (salcice të nxehta; 

sallame; salsiçe në miell misri; salsiçe; salcice me thërrime buke; të tymosur salcice; 

frankfurterë; hamburgera; hamburgerë viçi; krepa të bëra nga krepat me patate; 

hamburgerë; patate të skuqura; patate të mbushura; patate të skuqura të ngrira; patatina; 

omëletë patate të copëtuara, sallata me perime, sallata të gatshme për t'u ngrënë.  

30  Sanduiçe me mish; Sanduiçe; sanduiçe; Sanduiçe të hapur; Sanduiçe të mbështjellë; 

Sanduiçe pule; Sanduiçe peshku; Sanduiçe me nxehtësi; Sanduiçe me mbushje; Sanduiçe 

me sallata; Sanduiçe Burger; Sanduiçe me sallam (të përgatitura); Sanduiçe me mish viçi të 

bluar; sanduiçe Frank; Sanduiçe me hamburger; Sanduiçe me Burger dhe djathë; Preparate 

sanduiç me krem me çokollatë dhe arra; Hot dogs (salcice në simite); Hot dogët si salsiçe të 

gatuara në simite të zgjatura; Hot dog dhe ketchup në simite të hapura të zgjatura; Pite me 

sallam; Pite me sallam të freskët; Pite; Pica, byrekë; Pite të mbuluara; Pite me perime; Pite 

(bukë) ; Byrekë arabe; Pite të freskëta; Pica të freskëta; Pica të gatshme; Pica të pagatuara; 

Pica bazë; Pica të ngrira; Pica të ftohta; Pica të shijshme; Tortilla (byrek meksikan); 

Angjinare, simite, pasta; Burgera në simite të rrumbullakëta; Burgera në simite 

(hamburgerë) ; Burgera në simite të gjata; Burgera të gatuar në simite të gjata; Burgera të 

përmbajtura në simite; Krepe ; Brumë krepi i rrahur ; Çaj; Kafe; Kafe (e papjekur); Kafe e 

menjëhershme ; Kafe e ftohtë ; Kafe e gatshme ; Kafe me çokollatë ; Kafe pa kafeinë ; Kafe 

në shije të ndryshme ; Ëmbëlsirat ; Ëmbëlsirat të vogla shoqeruese të kafes ; Ëmbëlsirat e 

ngrira ; Ëmbëlsirat me gjalpë ; Prodhime furre prej brumi ; Ëmbëlsirat me çokollatë; 

Ëmbëlsirat e gatshme (ëmbëlsirat); Ëmbëlsirat akullore; Ëmbëlsirat me sheqer; Akulloret; 

Ëmbëlsirat me akullore; Shkopinjtë e akullores; Shkopinjtë akulloresh; akullore me shkop; 

Akulloret dhe ëmbëlsirat akullore; Akullore e ngrënshme; Akullore ushqimore; Akullore 

me qumësht; Akullore me çokollatë; Sorbet (me akull ); Akullore; pluhurat dekorativ 

embesirash; Akullore frutash; Akullore me fruta; Akull uji; Akull graniti; Granite; Sallata 

me makarona; Salca, edhe salca për sallate; ; Tost; tost me djathë; me djathë dhe proshutë; 

Pite që përmbajnë mish; Pite që përmbajnë perime;  byrekë (të ëmbel ose të kripur); Pite me 

mish hallall.  

32  Pije joalkoolike me pak kalori ; pije joalkoolike ; Pije freskuese me shije frutash ; 

Lëngje ; Lëngje perimesh ; Lëngje të gazuara; Pije frutash dhe lëngje frutash, Lëngje 

perimesh; Lëngje frutash; Lëngje frutash të koncentruara; Lëngje frutash të përdorura si 

pije; smuthi (pije); Lëngje të koncentruara (pije joalkoolike); Verëra joalkoolike; Verërat 

joalkoolike.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime të restorantit dhe restorantit 

merre me vete, shërbime të ushqimit të shpejtë; restorante të vetë-shërbimit dhe pika të 

ushqimit të shpejtë; bar; rostiçeri, kafene, sherbime akomodimi hotelier; shërbimet e 

restorantit merre me vete që përfshin shpërndarjen e ushqimeve në shtëpi; ofrimi i 

informatave, përfshirë online ose përmes aplikacioneve mobile, në lidhje me shërbimet për 

ofrimin e ushqimit dhe pijeve.  
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(210) KS/M/ 2022/956 

(220) 20/06/2022 

(731) Koka d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 

58 42000 Varaždin, HR 

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

portokalli, gjelbërt, e zezë, vjollcë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish dhe produkte nga mishi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/980 

(220) 27/06/2022 

(731) Dea Mashkulli Aktash, rr. Lordi 

Bajron, KS 

(591) e bardhe, roze 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të veshur 

me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera;bizhuteri, gurë të çmuar;instrumenta 

kohëmatës dhe kronometrikë  

18  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të veshur 

me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumenta 

kohëmatës dhe kronometrikë.  
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22  Litarë, spango, rrjeta, çadra, tenda, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (të 

papërfshira në klasa të tjera); materiale për mbushje (përveç prej gome ose plastike); 

materiale tekstile fibroze të papërpunuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1047 

(220) 13/07/2022 

(731) Arion Ballata Adresa: Rr. Gjergj 

Arianiti nr. 18, 10000, Prishtine, Kosove, 

KS 

(740)  Veli Hoti Rr. Hajrullah Abdullahu 

Nr. 33/13, 10000, Prishtinë, Kosovë  

 
 

(540)  Yllzat 

 

 

 

 
     

 

(511) 15  Instrumente muzikore; stendat muzikore dhe stendat për instrumente muzikore; 

shkopinj dirigjentësh.  

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

41  Arsimi; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1048 

(220) 13/07/2022 

(731) Flamur Haliti Preoc p.n., Graçanicë, 

KS 

(591) E bardha dhe e zeza. 

(740)  Perparim Krasniqi rr.Ali Ajeti nr.62 

Prishtinë 
 

(540)   Maxx 

 

 
     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të mira të përbëra nga këto materiale të 

papërfshira në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella 

dhe ombrella dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh, takëme kuajsh; çanta për 

gjueti.  

23  Fije dhe pe, për përdorim në tekstil  

24  Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.  

25  Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.veshje per femra, meshkuj dhe femije; corape; 

veshje te brendshme; costume banjo; rripa shalla aksesore per qafe dhe dore; shami per 

xhep, doreza; rripa nga lëkura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1059 

(220) 14/07/2022 

(731) Feim H. Kastrati B.I. Malishevë, KS 

(591) E zeze 

(540)   
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(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, 

 

Prishtine 
 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1060 

(220) 14/07/2022 

(731) Isuf Dumani Ulpiana C 15 – I – P. 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  APSH  

 

 
     

 

(511) 35  Kontabilitet, auditim për biznese, këshilldhënie për konsumatorë, konsulencë 

afariste, hulumtim afarist, menagjim biznesi, reklamim, administrim biznesi, funsksione të 

zyres, marketing, libërmbajtje, shërbime këshilluese për biznese, vlerësim biznesi, 

hulumtimin e biznesit, investim biznesi, menagjimin e biznesit dhe konsulencë në 

organizim, përgaditje e të dhënave dhe baza e të dhënave, përgaditja e pagave, shërbime për 

deklarime tatimore, përgaditje të tatimeve.  

45  Shërbime ligjore, asistenë juridike, shërbimet e bëra nga avokat, shërbime juridike 

lidhur me negocimin e kontratave për të tjerët, shërbime juridike në fushën e 

ndërmjetësimit, këshilla juridike në përgjigjien e kërkesave për propozime, shërbime të 

përgaditjes së shërbimeve juridike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1061 

(220) 14/07/2022 

(731) Isuf Dumani Ulpiana C 15 – I – P. 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  APSH 

 

 
     

 

(511) 35  Kontabilitet, auditim për biznese, këshilldhënie për konsumatorë, konsulencë 

afariste, hulumtim afarist, menagjim biznesi, reklamim, administrim biznesi, funsksione të 

zyres, marketing, libërmbajtje, shërbime këshilluese për biznese, vlerësim biznesi, 

hulumtimin e biznesit, investim biznesi, menagjimin e biznesit dhe konsulencë në 

organizim, përgaditje e të dhënave dhe baza e të dhënave, përgaditja e pagave, shërbime për 

deklarime tatimore, përgaditje të tatimeve.  

45  Shërbime ligjore, asistenë juridike, shërbimet e bëra nga avokat, shërbime juridike 

lidhur me negocimin e kontratave për të tjerët, shërbime juridike në fushën e 

ndërmjetësimit, këshilla juridike në përgjigjien e kërkesave për propozime, shërbime të 
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përgaditjes së shërbimeve juridike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1075 

(220) 18/07/2022 

(300) 40-2022-0092544   18/05/2022  KR 

(731) Hyundai Motor Company 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797, 

Republic of Korea, KR 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Karrige me rrota; parashutat; traktorë; automjete për lëvizje me tokë, ajër, ujë ose 

hekurudhë; drone civile; automjetet ajrore; avion pa pilot; automjetet tokësore; skuter për 

lëvizje; vetura robotike; kamionë me motor; automjetet automatike të transportit; vetura pa 

shofer [makina autonome]; autobusë; pjesë strukturore për autobusë; vetura sportive; 

furgona të trajnerëve; pjesë dhe aksesorë për motoçikleta; motoçikleta; vetura pa shofer; 

makina vetëdrejtuese; automobila; sistemet e paralajmërimit të largimit nga korsia për 

automobila; pjesë dhe aksesorë për automobila; skuter me operim elektrik; vetura elektrike; 

skuter me fuqi hidrike; automjete kampingu; rimorkio kampingu; karroca për invalidë; 

biçikleta; biçikleta elektrike; gomat e automobilave; amortizatorë pezullues për automjete; 

frenat për automjetet tokësore; traktorë për qëllime bujqësore; motorë dhe motorë për 

automjete tokësore; ngasje elektrike për automjete; rripa gome për automjete tokësore; 

lidhëse për automjete tokësore; motorë elektrikë për vetura (makina) me motor. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1076 

(220) 18/07/2022 

(300) 40-2022-0092541   18/05/2022  KR 

(731) Hyundai Motor Company 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797, 

Republic of Korea, KR 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Instalimi/mirëmbajtja/riparimi i ngarkuesit të gazit natyror të kompresuar; 

shërbimet e garazhit për mirëmbajtjen dhe riparimin e mjeteve motorike; shërbimet e 

ndërrimit të baterive të automobilave; karikimi i baterisë së automjetit; shërbimet e 

riparimit të automjeteve; mirëmbajtja, servisimi dhe riparimi i automjeteve; mirëmbajtja 

dhe riparimi i automjeteve elektrike; shërbimi i karburantit me gaz hidrogjeni për 

automjete; stacionet e shërbimit të automjeteve [mbushje me karburant dhe mirëmbajtje]; 
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riparimi dhe mirëmbajtja e automobilave dhe pjesëve të tyre; ofrimi e informacionit në 

lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e automobilave; mirëmbajtja dhe riparimi i mjeteve 

motorike; riparimi i pjesëve të brendshme të automobilave; riparimi dhe mirëmbajtja e 

automjeteve; inspektimi i automobilave dhe pjesëve të tyre përpara mirëmbajtjes dhe 

riparimit; shërbimi i furnizimit me gaz natyror për mjete motorike; mirëmbajtja dhe 

riparimi i gomave; shërbimet e rimbushjes së automjeteve elektrike; riparimi dhe 

mirëmbajtja e motorëve për mjete motorike; riparimi i pajisjeve të frenimit; instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi i baterive dhe akumulatorëve; rimbushja e baterive dhe 

akumulatorëve; menaxhimi i baterive; instalimi i sistemeve të nisjes në distancë të 

automobilave; pastrimi i automobilave dhe larja e makinave; dezinfektim për automjete; 

instalimi me porosi i pjesëve të jashtme, të brendshme dhe mekanike të automjeteve 

[akordimi]; akordimi i automjeteve motorike. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1085 

(220) 19/07/2022 

(731) ANDI DRINKS SH.P.K  

Reke, pn. Mitrovice, KS 

(591) Ngjyra e Bardhe, ngjyra e kalter dhe 

ngjyra roze 

(740)  Avokat Valon Mehmeti 

Bulevardi "Shemsi Ahmeti" Mitrovice 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11 Reklami;menaxhim;organizim dhe administrim biznesi;funksionet  zyre. 

32 Birre;pije joalkolike;ujëra minerale dhe të gazuar, pije frutash dhe lengje frutash, 

shurupe dhe preparatete tjera per prodhimin e pijeve joalkolike. 

40 Trajtimi i materialeve;riciklim i mbeturinave;pastrimi i ajrit hd etrajtimi i ujit;sherbime 

printimi;ruajtjen e ushqimit dhye pijeve 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1099 

(220) 22/07/2022 

(731) Cape Distillery SH.P.K 

Rruga Shaban Viça 7,Gaçke, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   
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(511) 32  Birrat; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe gaditje të tjera për prodhimin e pijeve.   

33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).   

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; tregti me shumice dhe pakic  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1114 

(220) 25/07/2022 

(731) EUROITALIA S.R.L. 

Via Galileo Galilei 5 20873 CAVENAGO 

DI BRIANZA (MB), IT 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Pipëza për shpërndarje të aromës në ajër; Temjan; Mbushëse parfumesh për 

shpërndarësit e aromave të dhomave jo elektrike; Petale te përziera [aroma]; Preparate për 

aromatizimin e ajrit të dhomës; Preparate për rruajtje; Shkume rroje; Xhel (lëngë i mpiksur) 

për rroje; Balsam rroje; Shkumë rroje; Sapun rroje; Spërkatës rroje; Gurë rroje 

[astringjentët]; Preparate për kujdesin e mjekrës; Komplete rroje, të përbërë nga krem rroje 

dhe krem pas rroje; Preparate për përdorim pas rruajtjes; Balsam për përdorim pas rruajtjes; 

Dyllë për mustaqe; Ngjyre për mjekrën; Parfume; Parfume të lëngshme; Parfume të ngurta; 

Ujë kolonje; Ujë livande; Ujë me aromë; Ujë tualeti; Antidjersë për përdorim personal; 

Deodorantë për trup [parfumeri]; Aromatikë për parfume; Përthithës për trupi jo 

medicinale; Preparate kozmetike për banjë; Perla për banjë; Xhel për banjë jo mjekësorë; 

Kripëra aromatike për banje; Flluska për dush; Preparate për larje për qëllime personale 

sanitare ose deodorante [tualeti]; Vajra për banjë për qëllime kozmetike; Balsam, për 

përdorim tjetër përveç për qëllime mjekësore; Krem qetësues kozmetikë për lëkurë; Balsam 
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buzësh [jo mjekues]; Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; Krem trupi për përdorim 

kozmetik; Krem fytyre për përdorim kozmetik; Krem me arome parfumi; Ujë pastrues 

micelar; Pastrues të lëkurës [kozmetikë]; Preparate për heqjen e grimit; Krem i pastër 

(emulsion) në formë uji për trup; Krem i pastër (emulsion) në formë uji për fytyre (për 

përdorim kozmetik); Qumësht pastrues për qëllime tualeti; Maska bukurie; Shkumë 

[kozmetikë]; Tampona pambuku për qëllime kozmetike; Lesh pambuku për qëllime 

kozmetike; Vajra kozmetikë për epidermë; Vajra esencialë; Vajra aromatike; Vajra për 

masazhe, jo mjekësor; Esence (përbërës) eterike; Peceta kozmetike të lagura paraprakisht; 

Faculeta të parfumuara; Sapunë; Sapunë në formë të lëngshme; Sapunë të parfumuar; 

Pluhur talk për trup; Tonik bukurie për aplikim në fytyrë; Produkte kozmetike për marrjen e 

rrezeve te diellit; preparate kozmetike kundër diellit; Preparate për makijazh (lyerje) për 

fytyrë dhe trup; produkte kozmetike për kujdesin e thonjve; Llak i thonjve; Pastë 

dhëmbësh; Larës për gojë, jo për qëllime mjekësore; Shampo; Kremra për flokë; produkte 

kozmetike për kujdesin dhe bukurinë e flokëve; Ngjyra kozmetike; Kozmetikë për kafshë; 

Shampo për kafshë shtëpiake [preparate jo mjekuese për krehje]; Preparate për depilim; 

Transformues (ngjitës) dekorative për qëllime kozmetike; Qirinj masazhi për qëllime 

kozmetike; Kozmetikë për fëmijë; Shkëlqyes për trup.  

4  Qirinjtë; qirinjtë aromatizues; qirinjtë (pllaka) të verdhe (Besswax).   

8  Prerëse për mjekër; Rruajtëse elektrike; Makina rroje jo elektrike; Prerëse për mustaqe 

dhe mjekër; Makina rroje me mbrojtës (të sigurta); Brisk rroje; Kuti për brisk; Kuti për 

rroje; Set për manikyr; Set për pedikyr; Gërshërë; Pincetë; Lima për thonjte; Prerëse 

thonjsh, elektrike ose jo elektrike;  

18  Çanta rroje qe shiten të thata; Kyçe te çantave; Çanta tualeti qe shiten të thatat; Kuti për 

makijazh; Çanta me mbërthyese [çanta]; Çanta; Çanta dore; Kuleta; Bagazh udhëtimi; 

Çanta plazhi; Çanta për sport; Çanta udhëtimi; Çanta [zarfe, thasë] prej lëkure, për paketim; 

Valixhe; Çanta për dokumente; Valixhe me rrota; Paketa ditore; Çanta [mallra lëkure]; 

Kutitë e mbajtjes së dokumenteve; Kutitë e kartave të biznesit; Valixhe udhëtimi; Çanta për 

blerje; Çadra; Çadra dielli.  

21  Brusha për rroje; Tasa për rroje; Enë për rroje; Mbajtëse mjetesh për mjekër; Mbajtëse 

brushash për rroje; Brusha për makijazh; Çanta për vendosjen e brushave; Enë kozmetike; 

Këllëf për krehër; Krehër flokësh; Brusha tualeti; Brusha flokësh; Brusha për përdorim 

kozmetik; Brusha për thonjtë; Brusha dhëmbësh; Vazo; Mbajtëse sapuni; Avullues 

parfumi; Temjan djegës (për përdorim shtëpiak).  

35  : Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me parfumet, kozmetikën dhe 

tualetet;shërbimet e shitjes me pakicë në internet në lidhje me parfumet, kozmetikën dhe 

tualetet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1115 

(220) 26/07/2022 

(300) 01510/2022  02/02/2022  CH 

(731) Axpo Holding AG Parkstrasse 23 

5400 Baden, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

(540)   
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(511) 4  Energji elektrike; karburant; gazrat për përdorim si lëndë djegëse, përkatësisht, 

biogazi dhe gazi natyror; lëndë djegëse hidrokarbure; hidrogjeni si mjedis i djegies; lëndë 

djegëse nga biomasa; dru zjarri; gazi natyror i lëngshëm (LNG); gaz i lëngshëm i naftës 

(LPG); avulli dhe avulli gjeotermik për qëllime industriale.  

35  Organizimi i transaksioneve tregtare për të tjerët; shërbimet e prokurimit për të tjerët 

(blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera); aranzhimi i kontratave, për të tjerët, 

për blerjen dhe shitjen e mallrave dhe shërbimeve; menaxhimin operacional të objekteve të 

prodhimit, transmetimit, magazinimit dhe shpërndarjes së energjisë.  

36  Çështjet financiare; ndërmjetësimi i të drejtave të emetimit; tregtimin e mallrave; 

menaxhimi i aseteve dhe portofolit; ndërmjetësimi i investimeve financiare në kompanitë e 

energjisë; kryerja e transaksioneve të tregut të kapitalit; shërbimet e financimit të kapitalit 

sipërmarrës për kompanitë; shërbime elektronike të bursës; dhënien e kredive për kapital 

qarkullues dhe kredive të të gjitha llojeve; krijimi i koncepteve të lizingut dhe financimit 

për palët e treta; sigurimi i informacionit në lidhje me tregtimin e të ardhmes së mallrave; 

tregtimi i instrumenteve financiare dhe mallrave; menaxhimi i matjes së energjisë; 

tregtimin e të drejtave dhe certifikatave të CO2.  

38  Shërbimet e telekomunikacionit të ofruara nëpërmjet platformave dhe portaleve të 

internetit; sigurimi i aksesit në një bazë të dhënash kompjuterike interaktive online ose në 

rrjete elektronike; sigurimi i aksesit në rrjetet kompjuterike, platformat e internetit; 

transmetimi elektronik i programeve kompjuterike dhe aplikacioneve përmes internetit dhe 

rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të komunikimit me mjete wireless; 

transmetimi i të dhënave nga baza e të dhënave; dhënia me qira e pajisjeve të 

telekomunikacionit; sigurimi i aksesit në kompjuter dhe rrjete komunikimi; sigurimin e 

aksesit në faqet e internetit në internet ose në ndonjë rrjet tjetër të komunikimit; 

transmetimi i komunikimeve të koduara; shërbime konsulence, informacioni dhe 

këshillimore në fushën e telekomunikacionit  

39  Shërbimet e furnizimit me energji elektrike; shpërndarja dhe furnizimi me energji 

elektrike, gaz, gaz natyror të lëngshëm, gaz propan, ujë dhe ngrohje qendrore; transporti i 

gazit, gazit natyror të lëngshëm dhe gazit propan; ruajtja e energjisë dhe lëndëve djegëse; 

magazinimi, shpërndarja dhe furnizimi i energjisë dhe karburantit; ruajtja e gazit; dhënia 

me qira e rrjeteve të transportit për transmetimin e energjisë; dhënia me qira e përdorimit të 

linjave të energjisë tek palët e treta për transmetimin e energjisë elektrike; shërbimet 

informative dhe këshilluese në lidhje me shpërndarjen e energjisë; shpërndarja e rrymës 

elektrike nëpërmjet linjave ajrore të transmetimit; konsulencë në fushën e transmetimit dhe 

shpërndarjes së energjisë.  
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40  Prodhimi i energjisë; përpunimi dhe shndërrimi i energjisë së burimit të energjisë në 

energji elektrike; prodhimi dhe përpunimi i lëndëve djegëse dhe i burimeve të tjera të 

energjisë; prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme, në veçanti, nga 

energjia hidrike, energjia e erës dhe energjia diellore; përpunimi i gazit natyror; 

lëngshmëria e burimeve të gazta të energjisë, në veçanti, e gazit natyror; konsulencë në 

fushën e prodhimit të energjisë; marrja me qira e baterive; riciklimi i baterive.  

42  Zhvillimi i softuerit kompjuterik; shkrimi i programeve kompjuterike; zhvillimi i 

softuerit për menaxhimin e energjisë; ofrimi i platformave të internetit (software); 

programimi i softuerit për platformat e internetit; strehimi i faqeve kompjuterike (faqeve të 

internetit), në veçanti, pritjes së faqeve kompjuterike (faqeve të internetit) të aplikacioneve 

dhe informacionit; shërbimet e migrimit të të dhënave; monitorimi i sistemeve 

kompjuterike me akses në distancë; monitorimi online i rrjeteve kompjuterike dhe akseset e 

tyre; punë inxhinierike, përkatësisht planifikim për ndërtimin dhe matjen e linjave të 

energjisë; planifikimi teknik i projektit; shërbimet e planifikimit teknik për termocentralet; 

konsulencë për energjinë; konsulencë teknologjike në fushën e prodhimit të energjisë, 

shfrytëzimit të energjisë, kursimit dhe efikasitetit të energjisë; shërbime të projektimit 

teknik dhe konsulencë teknologjike në fushën e inxhinierisë së shërbimeve të ndërtimit; 

konsulencë teknologjike në fushën e elektromobilitetit (e-mobility); shërbimet e analizës 

teknologjike në lidhje me nevojat e energjisë dhe energjisë së të tjerëve; auditimi i 

energjisë; shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe shërbimet kërkimore që kanë të bëjnë 

me prodhimin, transmetimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe konsumin e energjisë; kërkime 

shkencore dhe industriale në fushën e fotovoltaikëve dhe kolektorëve diellorë, 

hidroenergjisë, biomasës, energjisë së erës dhe energjisë bërthamore; konsulencë 

teknologjike në fushën e menaxhimit të konsumatorëve të energjisë dhe përcaktimin e të 

dhënave të konsumatorëve, tregun e energjisë dhe tregtimin e energjisë dhe raportimin e 

energjisë. 

45   Licencimi i programeve kompjuterike (shërbimeve ligjore) në sektorin e energjisë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1116 

(220) 26/07/2022 

(300) 01508/2022  02/02/2022  CH 

(731) Axpo Holding AG Parkstrasse 23 

5400 Baden, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Energji elektrike; karburant; gazrat për përdorim si lëndë djegëse, përkatësisht, 

biogazi dhe gazi natyror; lëndë djegëse hidrokarbure; hidrogjeni si mjet djegieje; lëndë 

djegëse nga biomasa; dru zjarri; gazi natyror i lëngshëm (LNG); gaz i lëngshëm petroleum 

(LPG); avulli dhe avulli gjeotermik për qëllime industriale.  

35  Organizimi i transaksioneve tregtare për të tjerët; shërbimet e prokurimit për të tjerët 
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(blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera); aranzhimi i kontratave, për të tjerët, 

për blerjen dhe shitjen e mallrave dhe shërbimeve; menaxhimi operacional i objekteve të 

prodhimit, transmetimit, magazinimit dhe shpërndarjes së energjisë  

36  Çështjet financiare; ndërmjetësimi i të drejtave të emetimit; tregtimin e mallrave; 

menaxhimi i aseteve dhe portofolit; brokerimi i investimeve financiare në kompanitë 

energjetike; kryerja e transaksioneve të tregut të kapitalit; shërbimet e financimit të kapitalit 

sipërmarrës për kompanitë; shërbime elektronike të bursës; dhënien e kredive për kapital 

qarkullues dhe kredive të të gjitha llojeve; krijimi i koncepteve të lizingut dhe financimit 

për palët e treta; sigurimi i informacionit në lidhje me tregtimin e të ardhmes së mallrave; 

tregtimi i instrumenteve financiare dhe mallrave; menaxhimi i matësve të energjisë; 

tregtimin e të drejtave dhe certifikatave të CO2.  

38  Çështjet financiare; ndërmjetësimi i të drejtave të emetimit; tregtimin e mallrave; 

menaxhimi i aseteve dhe portofolit; brokerimi i investimeve financiare në kompanitë 

energjetike; kryerja e transaksioneve të tregut të kapitalit; shërbimet e financimit të kapitalit 

sipërmarrës për kompanitë; shërbime elektronike të bursës; dhënien e kredive për kapital 

qarkullues dhe kredive të të gjitha llojeve; krijimi i koncepteve të lizingut dhe financimit 

për palët e treta; sigurimi i informacionit në lidhje me tregtimin e të ardhmes së mallrave; 

tregtimi i instrumenteve financiare dhe mallrave; menaxhimi i matësve të energjisë; 

tregtimin e të drejtave dhe certifikatave të CO2.  

39  Shërbimet e furnizimit me energji elektrike; shpërndarja dhe furnizimi me energji 

elektrike, gaz, gaz natyror të lëngshëm, gaz propan, ujë dhe ngrohje qendrore; transporti i 

gazit, gazit natyror të lëngshëm dhe gazit propan; ruajtja e energjisë dhe lëndëve djegëse; 

magazinimi, shpërndarja dhe furnizimi i energjisë dhe karburantit; ruajtja e gazit; dhënia 

me qira e rrjeteve të transportit për transmetimin e energjisë; dhënia me qira e përdorimit të 

linjave të energjisë tek palët e treta për transmetimin e energjisë elektrike; shërbime 

informative dhe këshilluese në lidhje me shpërndarjen e energjisë; shpërndarja e rrymës 

elektrike përmes linjave ajrore të transmetimit; konsulencë në fushën e transmetimit dhe 

shpërndarjes së energjisë.  

40  Prodhimi i energjisë; përpunimi dhe shndërrimi i energjisë së burimit të energjisë në 

energji elektrike; prodhimi dhe përpunimi i lëndëve djegëse dhe i burimeve të tjera të 

energjisë; prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme, në veçanti, nga 

energjia hidrocentrale, energjia e erës dhe energjia diellore; përpunimi i gazit natyror; 

lëngëzimi i burimeve të gazta të energjisë, në veçanti, i gazit natyror; konsulencë në fushën 

e prodhimit të energjisë; marrja me qira e baterive; riciklimi i baterive.  

42  Zhvillimi i softuerit kompjuterik; shkrimi i programeve kompjuterike; zhvillimi i 

softuerit për menaxhimin e energjisë; ofrimi i platformave të internetit (software); 

programimi i softuerit për platformat e internetit; strehimi i faqeve kompjuterike (faqeve të 

internetit), në veçanti, pritjes së faqeve kompjuterike (faqeve të internetit) të aplikacioneve 

dhe informacionit; shërbimet e migrimit të të dhënave; monitorimi i sistemeve 

kompjuterike me akses në distancë; monitorimi online i rrjeteve kompjuterike dhe akseset e 

tyre; punë inxhinierike, përkatësisht planifikim për ndërtimin dhe matjen e linjave të 

energjisë; planifikimi teknik i projektit; shërbimet e planifikimit teknik për termocentralet; 

konsulencë për energjinë; konsulencë teknologjike në fushën e prodhimit të energjisë, 

shfrytëzimit të energjisë, kursimit dhe efikasitetit të energjisë; shërbime të projektimit 

teknik dhe konsulencë teknologjike në fushën e inxhinierisë së shërbimeve të ndërtimit; 

konsulencë teknologjike në fushën e elektromobilitetit (e-mobility); shërbimet e analizës 
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teknologjike në lidhje me nevojat e energjisë dhe energjisë së të tjerëve; auditimi i 

energjisë; shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe shërbimet kërkimore që kanë të bëjnë 

me prodhimin, transmetimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe konsumin e energjisë; kërkime 

shkencore dhe industriale në fushën e fotovoltaikëve dhe kolektorëve diellorë, 

hidroenergjisë, biomasës, energjisë së erës dhe energjisë bërthamore; konsulencë 

teknologjike në fushën e menaxhimit të konsumatorëve të energjisë dhe përcaktimin e të 

dhënave të klientëve, tregun e energjisë dhe tregtimin e energjisë dhe raportimin e 

energjisë.  

45  Licencimi i programeve kompjuterike (shërbimeve ligjore) në sektorin e energjisë. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1117 

(220) 26/07/2022 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32 Prishtinë, KS 

(526) Vitality FOOD BALANCE 

(591) E Gjelbër, E Verdhë, E Bardhë 

(740)  Sokol.ismaili Rr.Fehmi Lladrovci 

nr.32,Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Pemet dhe perimet... te thara... reqelat, kompostot...qumeshti dhe produktet e tij, 

vaji dhe yndyrnat per ushqim  

30  kafja, qaji, kakaoja,sheqeri, orizi, tapioca,sagu.. mielli dhe produktet e drithrave, buka, 

mjalta  

31  pemet dhe perimet e fresketa , farat, bimet, lulet natyrore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1119 

(220) 26/07/2022 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) Klter mbyllt kuq 

(740)  Sokol.ismaili Rr.Fehmi Lladrovci 

nr.32,Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 22  Mushmate, thaset dhe qantat  

24  Teksileve dhe mallrat prej tekstili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera, mbulesa e 

shtreterve dhe tavolinave  

25  Rrobat, kepucat, kapelat  

26  Dantellat dhe qendisjet, fjongot dhe gajtanet, kopsat, mberthyeset e rrobave  
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(210) KS/M/ 2022/1120 

(220) 26/07/2022 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) e zeze 

(740)  Sokol.ismaili Rr.Fehmi Lladrovci 

nr.32,Prishtine 
 

(540)  In.text 

 

 
     

 

(511) 22  Mushamatë... thaset dhe qantat  

24  Teksilet dhe mallrat prej tekstili, qe nuk jane perfshire ne klasat tjera, mbulesa e 

shteterve dhe tavolinave  

25  Rrobat, kepucat, kapelat  

26  Dantellat dhe qendisjet, fjongot dhe gajtanet, kopsat, mberthyeset e rrobave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1121 

(220) 27/07/2022 

(731) DOO za preradu i konzerviranje 

mleka Mlekara Leskovac Tekstilna 97, 

Leskovac, RS 

(526) FARMER 

(591) E Gjelbër, e bardhë, e kaltër, e kaft, e 

kremt, e pembe, e zezë, e kuqe dhe e verdhë.  

(740)  Fisnik Salihu RPHS Law 

Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Kjo klasë përfshin qumësht dhe produkte të qumështit.  

30  ëmbëlsira me djathë të mbuluar me çokollatë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1122 

(220) 27/07/2022 

(731) DOO za preradu i konzerviranje 

mleka Mlekara Leskovac Tekstilna 97, 

Leskovac, Serbia, RS 

(591) e kalter dhe e bardhe 

(740)  Fisnik Salihu RPHS Law 

Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Kjo klasë përfshin qumësht dhe produkte të qumështit.  

30  ëmbëlsira me djathë të mbuluar me çokollatë.  
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(210) KS/M/ 2022/1123 

(220) 27/07/2022 

(731) DOO za preradu i konzerviranje 

mleka Mlekara Leskovac Tekstilna 97, 

Leskovac, Serbia, RS 

(526) FARMER 

(591) Gjelbër, kaltër, kaft, kremt, pembe, 

zezë dhe verdhë.  

(740)  RPHS Law Rr. Major Mehmet Bushi, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Kjo klasë përfshin qumësht dhe produkte të qumështit.  

30  ëmbëlsira me djathë të mbuluar me çokollatë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1124 

(220) 27/07/2022 

(731) Shemsije Dërmaku B.I. Rruga B, 

Residio 4 Hyrja AL 2, KS 

(740)  RPHS Law Rr. Major Mehmet Bushi, 

Prishtinë 
 

(540)  Grand Flowers  

 

 
     

 

(511) 31  Kjo klasë përfshin bimë të thata për zbukurim, bimë, lule natyrale, lule të thata 

për zbukurim, vazo lulesh.   

41  organizimi i ballove, organizimi i konferencave, planifikimi i festave [entertaiment], 

prezantimi i performancave live.   

43  rezervime të përkohshme akomodimi, dhënie me qira dhoma për takime, qiradhënia e 

tendave dje objekteve të transportueshme, dekorim ushqimi, marrje me qira karrigesh, 

tavolina, tavoline, shërbime personale kuzhine, shërbime të kafiterisë, dekorim torte, 

shërbime menseje, dekorim ushqimi, ushqim, furnizim ushqimi dhe pije, shërbime 

restorantesh, marrja me qira e akomodimit të përkohshëm, rezervime të përkohshme 

akomodimi, marrja me qira e tendave etj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1125 

(220) 27/07/2022 

(731) Shemsije Dërmaku B.I. 

Rruga B, Residio 4 Hyrja AL 2, KS 

(540)   
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(591) E zezë, e kaltër, e pembe, e verdhë, e 

gjelbërt, e vjolle, e kremtë 

(740)  RPHS Law Rr. Major Mehmet Bushi, 

Prishtinë 
 

     

 

(511) 31  Kjo klasë përfshin bimë të thata për zbukurim, bimë, lule natyrale, lule të thata 

për zbukurim, vazo lulesh.   

41  organizimi i ballove, organizimi i konferencave, planifikimi i festave [entertaiment], 

prezantimi i performancave live.   

43  : rezervime të përkohshme akomodimi, dhënie me qira dhoma për takime, qiradhënia e 

tendave dje objekteve të transportueshme, dekorim ushqimi, marrje me qira karrigesh, 

tavolina, tavoline, shërbime personale kuzhine, shërbime të kafiterisë, dekorim torte, 

shërbime menseje, dekorim ushqimi, ushqim, furnizim ushqimi dhe pije, shërbime 

restorantesh, marrja me qira e akomodimit të përkohshëm, rezervime të përkohshme 

akomodimi, marrja me qira e tendave etj.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1126 

(220) 27/07/2022 

(731) Shemsije Dërmaku B.I. 

Rruga B, Residio 4 Hyrja AL 2, KS 

(740)  RPHS Law Rr. Major Mehmet Bushi, 

Prishtinë 
 

(540)  Grand Decor 

 

 
     

 

(511) 31  Kjo klasë përfshin bimë të thata për zbukurim, bimë, lule natyrale, lule të thata 

për zbukurim, vazo lulesh.   

41  organizimi i ballove, organizimi i konferencave, planifikimi i festave [entertaiment], 

prezantimi i performancave live.   

43  rezervime të përkohshme akomodimi, dhënie me qira dhoma për takime, qiradhënia e 

tendave dje objekteve të transportueshme, dekorim ushqimi, marrje me qira karrigesh, 

tavolina, tavoline, shërbime personale kuzhine, shërbime të kafiterisë, dekorim torte, 

shërbime menseje, dekorim ushqimi, ushqim, furnizim ushqimi dhe pije, shërbime 

restorantesh, marrja me qira e akomodimit të përkohshëm, rezervime të përkohshme 

akomodimi, marrja me qira e tendave etj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1127 

(220) 27/07/2022 

(731) Shemsije Dërmaku B.I. Rruga B, 

Residio 4 Hyrja AL 2, KS 

(740)  RPHS Law Rr. Major Mehmet Bushi, 

Prishtinë 
 

(540)  Grand Events  

 

 
     

 

(511) 31  Kjo klasë përfshin bimë të thata për zbukurim, bimë, lule natyrale, lule të thata 

për zbukurim, vazo lulesh.   
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41  organizimi i ballove, organizimi i konferencave, planifikimi i festave [entertaiment], 

prezantimi i performancave live.   

43  : rezervime të përkohshme akomodimi, dhënie me qira dhoma për takime, qiradhënia e 

tendave dje objekteve të transportueshme, dekorim ushqimi, marrje me qira karrigesh, 

tavolina, tavoline, shërbime personale kuzhine, shërbime të kafiterisë, dekorim torte, 

shërbime menseje, dekorim ushqimi, ushqim, furnizim ushqimi dhe pije, shërbime 

restorantesh, marrja me qira e akomodimit të përkohshëm, rezervime të përkohshme 

akomodimi, marrja me qira e tendave etj.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1128 

(220) 27/07/2022 

(731) Shemsije Dërmaku B.I. 

Rruga B, Residio 4 Hyrja AL 2, KS 

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

gjelbërt, pembe, vjollce, e verdhë, e kremtë, 

hiri, e portokalltë 

(740)  Fisnik Salihu RPHS Law 

Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 31  Kjo klasë përfshin bimë të thata për zbukurim, bimë, lule natyrale, lule të thata 

për zbukurim, vazo lulesh  

41  organizimi i ballove, organizimi i konferencave, planifikimi i festave [entertaiment], 

prezantimi i performancave live.   

43  rezervime të përkohshme akomodimi, dhënie me qira dhoma për takime, qiradhënia e 

tendave dje objekteve të transportueshme, dekorim ushqimi, marrje me qira karrigesh, 

tavolina, tavoline, shërbime personale kuzhine, shërbime të kafiterisë, dekorim torte, 

shërbime menseje, dekorim ushqimi, ushqim, furnizim ushqimi dhe pije, shërbime 

restorantesh, marrja me qira e akomodimit të përkohshëm, rezervime të përkohshme 

akomodimi, marrja me qira e tendave etj.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1129 

(220) 27/07/2022 

(731) Shemsije Dërmaku B.I 

Rruga B, Residio 4 Hyrja AL 2, KS 

(591) E zeze, e kuqe, e portokallte, e kalter, 

e pembe, e gjelbert 

(740)  Fisnik Salihu RPHS Law 

Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 31  Kjo klasë përfshin bimë të thata për zbukurim, bimë, lule natyrale, lule të thata 

për zbukurim, vazo lulesh.   

41  organizimi i ballove, organizimi i konferencave, planifikimi i festave [entertaiment], 
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prezantimi i performancave live  

43  rezervime të përkohshme akomodimi, dhënie me qira dhoma për takime, qiradhënia e 

tendave dje objekteve të transportueshme, dekorim ushqimi, marrje me qira karrigesh, 

tavolina, tavoline, shërbime personale kuzhine, shërbime të kafiterisë, dekorim torte, 

shërbime menseje, dekorim ushqimi, ushqim, furnizim ushqimi dhe pije, shërbime 

restorantesh, marrja me qira e akomodimit të përkohshëm, rezervime të përkohshme 

akomodimi, marrja me qira e tendave etj.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1130 

(220) 27/07/2022 

(731) Shemsije Dërmaku B.I. Rruga B, 

Residio 4 Hyrja AL 2, KS 

(740)  Fisnik Salihu RPHS Law 

Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)  “Çelësi i lumturisë” 

 

 
     

 

(511) 31  Kjo klasë përfshin bimë të thata për zbukurim, bimë, lule natyrale, lule të thata 

për zbukurim, vazo lulesh.   

41  organizimi i ballove, organizimi i konferencave, planifikimi i festave [entertaiment], 

prezantimi i performancave live.   

43  rezervime të përkohshme akomodimi, dhënie me qira dhoma për takime, qiradhënia e 

tendave dje objekteve të transportueshme, dekorim ushqimi, marrje me qira karrigesh, 

tavolina, tavoline, shërbime personale kuzhine, shërbime të kafiterisë, dekorim torte, 

shërbime menseje, dekorim ushqimi, ushqim, furnizim ushqimi dhe pije, shërbime 

restorantesh, marrja me qira e akomodimit të përkohshëm, rezervime të përkohshme 

akomodimi, marrja me qira e tendave etj.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1131 

(220) 27/07/2022 

(731) Russell Bedford International 

3rd Floor, Paternoster House, 65 St Paul's 

Churchyard, London EC4M 8AB 

United Kingdom, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

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

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  RUSSELL BEDFORD 

 

 
     

 

(511) 35  Kontabilizimi [accountancy]; Kontabiliteti; auditimi; mbajtjen e kontabilitetit; 

shërbime këshilluese të kontabilitetit të biznesit; auditimi i biznesit; kontabiliteti i 

kompjuterizuar; auditimi i kompjuterizuar; mbajtja e kompjuterizuar e kontabilitetit; 

konsulencë në lidhje me auditimin; kontabiliteti i kostos; kontabiliteti i menaxhimit; 

përgatitja e llogarive; këshilla tatimore; përgatitja e vlerësimit tatimor; konsulencë tatimore; 

planifikimi tatimor; përgatitja e deklaratës tatimore; vlerësimet e biznesit; analizat dhe 

vlerësimet e ndërmarrjeve; vlerësimet dhe raportet e ekspertëve në lidhje me çështjet e 
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biznesit; konsultimi për blerjen dhe bashkimin [acquisition and merger]; konsulencë për 

administrimin e biznesit; menaxhim biznesi; konsulencë biznesi; shërbime për menaxhim 

biznesi dhe këshillim; menaxhim dhe konsultim i proceseve të biznesit; konsulencë 

menaxheriale; konsulencë për burimet njerëzore; konsulencë për menaxhimin e rrezikut; 

konsulencë strategjike biznesi; këshilla në lidhje me blerjet [acquisitions]; këshilla në lidhje 

me shitjen e bizneseve; këshilla në lidhje me menaxhimin e biznesit; këshilla biznesi; 

shërbime këshilluese biznesi; menaxhimi i kompjuterizuar i të dhënave; shërbimet e 

menaxhimit të inventarit; parashikimi ekonomik; studimet e biznesit; studimet e tregut; 

studime të kërkimit të tregut; shërbime konsulence biznesi në lidhje me falimentimin; 

menaxhimi i kompanisë; sigurimi i drejtorëve të emëruar të kompanisë.  

36  Shërbime këshillimore në lidhje me tatimet; shërbime këshilluese në lidhje me financat; 

organizimi i financave për bizneset; shërbime konsulence në lidhje me financat; konsulencë 

për financat e korporatave; këshilla financiare në lidhje me tatimet; këshilla tatimore; 

konsulencë tatimore; planifikimi tatimor; shërbime këshillimore në lidhje me vlerësimin e 

pasurive të paluajtshme; vlerësimet e biznesit për vlerësimin financiar; vlerësime 

financiare; vlerësimet financiare; vlerësimet fiskale; konsulencë për investime kapitale; 

konsulencë financiare; këshilla në lidhje me investimet; këshilla në lidhje me pensionet; 

shërbime këshilluese në lidhje me çështjet financiare; këshilla financiare; shërbime 

këshilluese për administruesin e besuar [trustee advisory]; shërbimet e menaxhimit të 

aseteve; menaxhimi i besimit të pasurisë; shërbimet e këshillimit financiar dhe menaxhimit; 

menaxhimin financiar dhe planifikimin; menaxhimi i besimit; shërbime fiduciare; analiza 

ekonomike financiare; studime financiare; shërbime këshilluese për investime kapitale; 

shërbimet e administratorëve të korporatës [corporate trustee]; shërbimet e falimentimit; 

këshilla financiare në lidhje me trashëgiminë; shërbimet e planifikimit të pasurive.  

42  Shërbime konsulence kompjuterike dhe teknologjisë së informacionit; konsulencë 

kompjuterike dhe shërbime këshilluese; konsulencë për harduer dhe softuer kompjuterik; 

konsulencë kompjuterike; konsulencë në lidhje me sistemet kompjuterike; konsulencë në 

lidhje me kontrollin e cilësisë; auditimet e cilësisë; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit; konsulencë për sigurimin e cilësisë; shërbimet e këshillimit të softuerit. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1132 

(220) 27/07/2022 

(731) EMONA SH.P.K 

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) E kuqe, e bardhë, e verdhë 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Vushtrri 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, Peshk, shpendet, ekstrakte mishi; fruta dhe perime te ruajtura , te ngrira, te 

thata dhe te gatuara,pelte,bllokime, komposto, veze,qumesht, djathe, gjalpe, kos dhe 

produkte te tjera te qumeshtit, vajra dhe yndyrna per ushqim  

30  Oriz, makarona dhe pete;tapioka dhe sago; miell dhe pergatitje te bera nga dritherat ; 
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buke; pasta dhe embelsira; çokollate; akullore, sheqer, mjalte, melase, maja, pluhur pjekje, 

kripe, ereza, barishte te ruajtura; uthull, salca dhe kremra te tjere, akull (uje i ngrire)  

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1133 

(220) 27/07/2022 

(731) Farmaceutsko-hemijska industrija  

Zdravlje AD Leskovac Vlajkova 199, 16000 

Leskovac, RS 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)  FRONTIENT 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutikë, preparate mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dietetik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor; preparate farmaceutike 

dhe substanca për trajtimin e kancerit; preparate farmaceutike dhe substanca për 

parandalimin e kancerit.  

35  Shërbime reklamimi në lidhje me farmaceutikën; reklamat në lidhje me produktet 

farmaceutike dhe produktet e imazhit in-vivo; shërbime reklamimi në lidhje me produktet 

farmaceutike; shërbime me pakicë ose me shumicë për farmaceutikë, preparate sanitare dhe 

furnizime mjekësore. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1135 

(220) 28/07/2022 

(300) 4851958  14/03/2022  FR 

(731) SOCIETE BIC 12-22 boulevard 

Victor Hugo 92110 Clichy, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  ILLUSION 

 

 
     

 

(511) 16  Mjetet e shkrimit dhe mbushjet e tyre [instrumentet e shkrimit]; stilolapsa; 

stilolapsa me top; stilolapsa korrigjues; stilolapsa me rul xhel; stilolapsa fontanë; bojëra 

shkrimi; fishekë mbushës me ballpoint; mbushëse me bojë stilolapsi; mbushëse stilolapsi; 

instrumente vizatimi; stilolapsa vizatimi; bojë për vizatim; shkumësa me ngjyra; lapsa; 

lapsa me ngjyra; stilolapsa me majë te prehtë për shkrim dhe vizatim; material për artista; 

materiale modelimi të artistëve; dylli modelues jo për përdorim dentar; pastele; shkumësat; 

komplete pikture për artistë; shkumësa për ngjyrosje; mbajtëse e grafitit te lapsave; 

akuarele; shënues me majë të ndjerë; shënues për dokumente, shënues për theksim; grafit të 

lapsit; lapsa korrigjues; produkte për fshirje; instrumente shkrimi që fshihen; stilolapsa që 

mund të fshihen, shënues që mund të fshihen, theksues që mund të fshihet, mbushje me 
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bojë për stilolapsa që mund të fshihen; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime 

shtëpiake; ngjitëse për përdorim në zyrë; shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose për qëllime 

shtëpiake; Vizore, vizore vizatimi, katrorë për vizatim, Raportues [për kancelari dhe 

përdorim zyre], kompas për vizatim, gomë fshirëse, mbushje për gomat e lapsave, lapsa me 

gomë; mprehëse lapsash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1137 

(220) 28/07/2022 

(731) MRO MaryRuth, LLC 

1171 South Robertson Blvd, #148 

Los Angeles, California 90035, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MARYRUTH'S 

 

 
     

 

(511) 3  Locione për fytyrë dhe trup; krema për trup dhe duar; maska për lëkurë; krem për 

sytë; kremra për duar; skrab (scrubs) për duar, fytyrë dhe trup; preparate kozmetike; krem 

locion për lëkurë dhe trup; kremra dhe vajra për përdorim kozmetik; produkte bimore jo-

mjekësore për kujdesin e trupit, përkatësisht vajra për trupin, salva dhe balsam buzësh  

5  Suplemente probiotike; suplemente proteine në formë pluhuri; vitamina; preparate 

multivitamine; suplemente minerale; suplemente ushqimore enzimatike; shtesa ushqimore, 

përkatësisht, antioksidantë; suplemente bimore; vitamina gome; pika vitaminash; 

suplemente ushqimore në formë kapsulash, tabletash, kapsula të mbeshtjellura, pluhuri, 

gome, sprej dhe pikash; suplemente ushqimore që përbëhen kryesisht nga hekur, kalcium, 

zink, jod, shafran i Indisë, manaferrë, kolagjen dhe acide yndyrore omega; lëndë ushqyese 

për përdorim si një shtesë diete për të nxitur tretjen, kontrollin e oreksit, anti-inflamator, 

shëndetin e kockave, metabolizmin, mbështetjen e imunitetit, rritjen e energjisë, rregullimin 

e hormoneve, riparimin e muskujve dhe indeve, përmirësimin e humorit, shëndetin e 

zemrës, relaksimin, riparimin e qelizave, gjumë të thellë , lehtësimin e stresit dhe 

lehtësimin e glutenit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1138 

(220) 28/07/2022 

(731) MRO MaryRuth, LLC 

1171 South Robertson Blvd, #148 

Los Angeles, California 90035, US 

(591) Kaltert e ndritshme, bardhe, gjelbert, 

verdhe, kuqe, kaltert e mbyllt. 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 3  Locione për fytyrë dhe trup; krema për trup dhe duar; maska për lëkurë; krem për 

sytë; kremra për duar; skrab (scrubs) për duar, fytyrë dhe trup; preparate kozmetike; krem 

locion për lëkurë dhe trup; kremra dhe vajra për përdorim kozmetik; produkte bimore jo-

mjekësore për kujdesin e trupit, përkatësisht vajra për trupin, salva dhe balsam buzësh.  

5  Suplemente probiotike; suplemente proteine në formë pluhuri; vitamina; preparate 

multivitamine; suplemente minerale; suplemente ushqimore enzimatike; shtesa ushqimore, 

përkatësisht, antioksidantë; suplemente bimore; vitamina gome; pika vitaminash; 

suplemente ushqimore në formë kapsulash, tabletash, kapsula të mbeshtjellura, pluhuri, 

gome, sprej dhe pikash; suplemente ushqimore që përbëhen kryesisht nga hekur, kalcium, 

zink, jod, shafran i Indisë, manaferrë, kolagjen dhe acide yndyrore omega; lëndë ushqyese 

për përdorim si një shtesë diete për të nxitur tretjen, kontrollin e oreksit, anti-inflamator, 

shëndetin e kockave, metabolizmin, mbështetjen e imunitetit, rritjen e energjisë, rregullimin 

e hormoneve, riparimin e muskujve dhe indeve, përmirësimin e humorit, shëndetin e 

zemrës, relaksimin, riparimin e qelizave, gjumë të thellë , lehtësimin e stresit dhe 

lehtësimin e glutenit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1139 

(220) 29/07/2022 

(731) Ismajl Jakupaj Rr.Azem Jashanica, 

Nr.32 Prishtinë, KS 

(591)    E kaltër dhe e kalter e qelt 

(740)  Idol Kadriu Rr.Azem Jashanica, 

Nr.32 Prishtinë 
 

(540)  B 

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; Faculeta letre të impregnuara për 

dezinfektim; Peceta  për bebe; Produkte higjenike; Produkte pambuku që përdoren në 

kozmetikë dhe parfumeri.  

5  Preparate higjienikë  për qëllime mjekësore; Fasha për menstruacine; Materiale për 

fashim; Pambuk për mbushje për qëllime mjekësore; Peshqirë higjienikë; Peceta; Pelena 

me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; Pamuk për qëllime farmaceutike; Peceta 

(paloma); pastrues antiseptik. 

16  : Letër, karton peshqira letre, peshqirë nga letra, për duar, peshqirë letre për fytyrë, 
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facoleta nga letra, letër tualeti, thasë për mbeturina, peceta të bëra nga letra për heqjen e 

makijazhit, peceta tavoline, pëlhura tavoline, rulo me letër kuzhine.  

35  Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në klasët 3 

dhe 5.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1140 

(220) 29/07/2022 

(731) Ismajl Jakupaj Rr.Azem Jashanica, 

Nr.32 Prishtinë, KS 

(591) E vjollce dhe e bardhë 

(740)  Idol Kadriu Rr.Azem Jashanica, 

Nr.32 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; Faculeta letre të impregnuara për 

dezinfektim; Peceta  për bebe; Produkte higjenike; Produkte pambuku që përdoren në 

kozmetikë dhe parfumeri.  

5  Preparate higjienikë  për qëllime mjekësore; Fasha për menstruacine; Materiale për 

fashim; Pambuk për mbushje për qëllime mjekësore; Peshqirë higjienikë; Peceta; Pelena 

me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; Pamuk për qëllime farmaceutike; Peceta 

(paloma); pastrues antiseptik.  

16  Letër, karton peshqira letre, peshqirë nga letra, për duar, peshqirë letre për fytyrë, 

facoleta nga letra, letër tualeti, thasë për mbeturina, peceta të bëra nga letra për heqjen e 

makijazhit, peceta tavoline, pëlhura tavoline, rulo me letër kuzhine  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1141 

(220) 29/07/2022 

(731) Ismajl Jakupaj Ismajl Jakupaj B.I 

Rr.Azem Jashanica, Nr.32 Prishtinë, KS 

(591)  E kaftë dhe e bardhë 

(740)  Idol Kadriu Rr.Azem Jashanica, 

Nr.32 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; Faculeta letre të impregnuara për 

dezinfektim; Peceta  për bebe; Produkte higjenike; Produkte pambuku që përdoren në 

kozmetikë dhe parfumeri.  
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5  Preparate higjienikë  për qëllime mjekësore; Fasha për menstruacine; Materiale për 

fashim; Pambuk për mbushje për qëllime mjekësore; Peshqirë higjienikë; Peceta; Pelena 

me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; Pamuk për qëllime farmaceutike; Peceta 

(paloma); pastrues antiseptik.  

16  Letër, karton peshqira letre, peshqirë nga letra, për duar, peshqirë letre për fytyrë, 

facoleta nga letra, letër tualeti, thasë për mbeturina, peceta të bëra nga letra për heqjen e 

makijazhit, peceta tavoline, pëlhura tavoline, rulo me letër kuzhine. 

35  Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në klasët 3 

dhe 5.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1142 

(220) 29/07/2022 

(731) Julius Blum GmbH 

Industriestr. 1 6973 Höchst, AT 

(591) E bardhe dhe portokalli 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Pajisje mobiljesh; Mentesha, në veçanti menteshat e mobiljeve; Rrëshqitëse të 

sirtarëve; Pajisje me kapëse me prekje; Pajisje për fiksimin e ekraneve të përparme në 

sirtarë; Pajisje për panelet bazë; Pajisje për bazat e mobiljeve të lëvizshme; Pajisje për futje 

dollapësh që mund të tërhiqen; Fittings për flapat e mobiljeve; Krahë të rregullueshëm; 

Pajisje për dyer rrëshqitëse; Udhëzues për dyer rrëshqitëse; Pajisje për dyer të palosshme; 

Pajisje për dyer rrëshqitëse të palosshme; Udhëzues për dyert rrëshqitëse të palosshme; 

Pajisje për pajisje shtëpiake, në veçanti kabinete frigoriferike, soba gatimi, pjatalarëse, 

tharëse; Pajisje për ballina të mobiljeve të lëvizshme; Pajisje për ndarje; Udhëzues për 

ballina të mobiljeve të lëvizshme; Udhëzues për ndarje; Pajisje metalike, në veçanti vida, 

lidhëse, gozhda, bulona; Dowels; Pajisjet mbyllëse, veçanërisht për sirtarët, pjesët e 

përparme të mobiljeve të lëvizshme, ndarjet, futjet e kabineteve që tërhiqen, fletët e 

mobiljeve, dyert e kabinetit, dyert e mobiljeve; Kllapa për montimin e mobiljeve dhe 

pjesëve të mobiljeve; Montimet e kabinetit; Brava; të gjitha mallrat e lartpërmendura 

tërësisht ose kryesisht prej metali.”  

7  Njësitë elektrike të krahut të përshtatshëm, në veçanti për kapakët e mobiljeve, dyert e 

kabinetit, dyert e mobiljeve, ballinat e lëvizshme të mobiljeve, bazat e mobiljeve të 

lëvizshme, sirtarët, ndarjet, futjet e kabineteve të tërhequra; Njësi elektrik për dyer në 

pajisje shtëpiake, në veçanti kabinete frigoriferike, soba gatimi, pjatalarëse, tharëse; Njësi 

elektrikë për mobilie dhe pjesë mobiljesh, në veçanti për mbulesa mobiljesh, dyer të 

kabinetit, dyer mobiljesh, sirtarë, futje të kabineteve me tërheqje, ballina të lëvizshme të 

mobiljeve, ndarje; Makina për montimin e mobiljeve; Makineritë e veglave, në veçanti 

makinat e shpimit dhe makineritë e presimit; Makinat e futjes; Makina për përdorim në 

montim; Njësitë lëvizëse të krahut të rregullueshëm mekanik, veçanërisht për mbulesat e 

mobiljeve, dyert e kabinetit, ballina të lëvizshme të mobiljeve, bazamentet e lëvizshme të 

mobiljeve, ndarjet, sirtarët, futjet e kabineteve të tërhequra, dyert e mobiljeve; Mbajtëse për 
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makina të lëvizshme elektrike të kuzhinës për instalim në mobilje dhe pjesë mobiljesh.”  

9  Komponente elektroteknike; Aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, ndërrimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike, në veçanti 

transformatorët, furnizuesit e energjisë, ndreqësit e rrymës, mbyllësit e qarkut, ndërprerësit, 

konvertuesit, elektrikët, komutatorët; Mbrojtësit e rritjes së tensionit; Aparatet e rrjetit 

elektrik; Mbushes me kabëll; Lidhëse mashkullore për kabllo elektrike; Kabllo dhe tela 

elektrike; Aparatet dhe instrumentet për energji elektrike; Komutatorë; Kuti degesh (energji 

elektrike); Kutitë e lidhjes (energjia elektrike); Njësitë e lidhjes (Elektrike -); Rrugë 

elektrike për gara; shpërndarës USB; Ngarkues USB; Ngarkues për bateri elektrike; Lidhës 

tela [energji elektrike]; Terminalet [energjia elektrike]; Lidhje, elektrike; Çelësat e skeletit 

[elektrik], Karikuesit për bateritë elektrike, Furnizuesit e energjisë elektrike, Altoparlantët, 

Njësitë e lidhjes (Elektrike -) dhe prizat e bashkëngjitjes; Altoparlantët; Kanalet [energjia 

elektrike]; Përçuesit e energjisë elektrike; Binarët përçues; distributorë elektrikë; Siguresat 

elektrike; rele elektrike dhe elektronike; Pajisje kyçe [elektrike], pjesë të mallrave të 

lartpërmendur; Priza, priza dhe kontakte të tjera [lidhje elektrike]; Plug-in lidhës; Kuti 

bashkimi për tela elektrike; Aparatet e monitorimit, elektrike; Mëngët bashkuese për kabllot 

elektrike; Lidhës [energji elektrike]; Videokamera; Peshorja; sportele; Aparate rregulluese, 

elektrike; Mbajtëse për pajisje elektronike të lëvizshme, përkatësisht mbajtëse, për 

përdorim me mallrat e mëposhtme: Telefonat inteligjentë, tabletët, kompjuterët laptop, 

telekomandat; Të gjitha mallrat e lartpërmendura për instalim në mobilje dhe pjesë të 

mobiljeve; Programe kompjuterike dhe programe kompjuterike, veçanërisht programe për 

përdorim në aparate elektronike celulare dhe aplikacione celulare, për konfigurimin e 

mobiljeve dhe pjesëve të mobiljeve, për kontrollin e pajisjeve dhe elementeve të ndriçimit, 

për kontrollin e pjesëve të lëvizshme të mobiljeve, në veçanti sirtarët, dhe/ose për 

menaxhimi i artikujve në mobilje; Telekomanda; Komandues elektronikë për njësitë 

lëvizëse për mobilje dhe pjesë mobiljesh, në veçanti kontrollues elektronikë për ngasje për 

sirtarë; Komandues elektronikë për njësitë elektrike të lëvizjes për dyer në pajisjet 

shtëpiake, në veçanti dollapët frigoriferikë, soba gatimi, pjatalarëse, tharëse; Kontrollorët 

elektronikë për njësitë lëvizëse të krahut të rregullueshëm për mbulesat e mobiljeve, dyert e 

kabinetit, sirtarët, futjet e kabineteve me tërheqje, ballina të lëvizshme të mobiljeve, bazat e 

mobiljeve të lëvizshme, ndarjet, dyert e mobiljeve; Jigs, veçanërisht për montimin e 

pajisjeve të mobiljeve; Softuer për planifikim dhe porositje, veçanërisht për planifikimin e 

kuzhinës, planifikimin e kabinetit dhe porositjen e pajisjeve në industrinë e mobiljeve; 

Softuer për vizualizimin e kuzhinave, mobiljeve, pajisjeve dhe komponentëve të tyre; 

Softuer për eksportimin e të dhënave; Bartës të të dhënave magnetike, optike dhe/ose 

elektronike; Media dixhitale ruajtëse; Disqe optike bosh; DVD; USB flash drives; 

Publikime elektronike, të shkarkueshme, në veçanti katalogë të produkteve elektronike (të 

shkarkueshme); Kabllot dhe lidhëset e kabllove për njësitë lëvizëse për mobilje dhe pjesë 

mobiljesh.”  

11  Llambat elektrike dhe pajisjet ndriçuese për instalim në mobilje dhe pjesë të mobiljeve, 

veçanërisht për ndriçimin selektiv të artikujve të ruajtur në mobilje; Mbajtëse për pajisje 

elektronike të lëvizshme, përkatësisht tharëse flokësh elektrike, të gjitha mallrat e 

lartpërmendura për instalim në mobilje dhe pjesë të mobiljeve.  

20  “Pajisje mobiljesh; Mentesha, në veçanti menteshat e mobiljeve; Rrëshqitës sirtarë 

[pajisje mobiljesh]; Pajisje me kapëse me prekje; Pajisje për fiksimin e ekraneve të 

përparme në sirtarë; Pajisje për panelet bazë; Pajisje për bazamente mobiljesh të lëvizshme; 
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Pajisje për futje dollapësh që mund të tërhiqen; Fittings për flapat e mobiljeve; Pajisje për 

dyer rrëshqitëse; Udhëzues për dyer rrëshqitëse; Pajisje për dyer të palosshme; Pajisje për 

dyer rrëshqitëse të palosshme; Udhëzues për dyert rrëshqitëse të palosshme; Pajisje për 

pajisje shtëpiake, në veçanti kabinete frigoriferike, soba gatimi, pjatalarëse, tharëse; Pajisje 

për ballina të mobiljeve të lëvizshme; Pajisje për ndarje; Dowels; Pajisjet e kyçjes, 

veçanërisht për sirtarët, futjet e kabineteve me tërheqje, ballina të lëvizshme të mobiljeve, 

ndarjet, llapat e mobiljeve, dyert e mobiljeve, dyert e kabinetit; Krahët e rregullueshëm, në 

veçanti për kapakët e mobiljeve, dyert e dollapëve, pjesët e përparme të mobiljeve të 

lëvizshme, ndarjet, futjet e kabineteve me tërheqje, sirtarët, dyert për mobilje; Montimet e 

kabinetit; Kllapa për montimin e mobiljeve dhe pjesëve të mobiljeve; Brava; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura tërësisht ose kryesisht prej plastike; Mobilje, në veçanti mobilje 

kuzhine; Dollapë, në veçanti dollapë muri dhe dollapë qoshe për kuzhina; Pjesët e 

mobiljeve, në veçanti sirtarët dhe pjesët e sirtarëve; Dyer mobiljesh dhe llapa mobiljesh; 

Bazat e mobiljeve; Ballina të mobiljeve, në veçanti ballina të mobiljeve të lëvizshme; 

Ndarëse dhomash; Dyer rrëshqitëse, dyer të palosshme dhe dyer rrëshqitëse të palosshme 

për mobilje; Muret anësore dhe muret e pasme për mobilje; Muret anësore dhe të pasme për 

sirtarë; Ndarëse dhe ndarje për sirtarë; Shtesa për sirtarë, në veçanti futje për takëm; 

Korniza sirtarësh; Pjesë për muret anësore të sirtarit; Rafte [mobilje]; Korniza montimi të 

dizajnuara për montimin e mobiljeve dhe pjesëve të mobiljeve.”  

21  Mbajtëse për brusha elektrike për dhëmbë për instalim në mobilje dhe pjesë të 

mobiljeve; Enë dhe kontejnerë për shtëpi ose kuzhinë; Rafte pjatash; Mbajtëse erëzash; 

Mbajtëse xhami  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1143 

(220) 29/07/2022 

(731) Julius Blum GmbH Industriestr. 1  

6973 Höchst, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  BLUM 

 

 
     

 

(511) 6  “Pajisje mobiljesh; Mentesha, në veçanti menteshat e mobiljeve; Rrëshqitëse të 

sirtarëve; Pajisje me kapëse me prekje; Pajisje për fiksimin e ekraneve të përparme në 

sirtarë; Pajisje për panelet bazë; Pajisje për bazat e mobiljeve të lëvizshme; Pajisje për futje 

dollapësh që mund të tërhiqen; Fittings për flapat e mobiljeve; Krahë të rregullueshëm; 

Pajisje për dyer rrëshqitëse; Udhëzues për dyer rrëshqitëse; Pajisje për dyer të palosshme; 

Pajisje për dyer rrëshqitëse të palosshme; Udhëzues për dyert rrëshqitëse të palosshme; 

Pajisje për pajisje shtëpiake, në veçanti kabinete frigoriferike, soba gatimi, pjatalarëse, 

tharëse; Pajisje për ballina të mobiljeve të lëvizshme; Pajisje për ndarje; Udhëzues për 

ballina të mobiljeve të lëvizshme; Udhëzues për ndarje; Pajisje metalike, në veçanti vida, 

lidhëse, gozhda, bulona; Dowels; Pajisjet mbyllëse, veçanërisht për sirtarët, pjesët e 

përparme të mobiljeve të lëvizshme, ndarjet, futjet e kabineteve që tërhiqen, fletët e 

mobiljeve, dyert e kabinetit, dyert e mobiljeve; Kllapa për montimin e mobiljeve dhe 

pjesëve të mobiljeve; Montimet e kabinetit; Brava; të gjitha mallrat e lartpërmendura 

tërësisht ose kryesisht prej metali.”  
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7  Njësitë elektrike të krahut të përshtatshëm, në veçanti për kapakët e mobiljeve, dyert e 

kabinetit, dyert e mobiljeve, ballinat e lëvizshme të mobiljeve, bazat e mobiljeve të 

lëvizshme, sirtarët, ndarjet, futjet e kabineteve të tërhequra; Njësi elektrik për dyer në 

pajisje shtëpiake, në veçanti kabinete frigoriferike, soba gatimi, pjatalarëse, tharëse; Njësi 

elektrikë për mobilie dhe pjesë mobiljesh, në veçanti për mbulesa mobiljesh, dyer të 

kabinetit, dyer mobiljesh, sirtarë, futje të kabineteve me tërheqje, ballina të lëvizshme të 

mobiljeve, ndarje; Makina për montimin e mobiljeve; Makineritë e veglave, në veçanti 

makinat e shpimit dhe makineritë e presimit; Makinat e futjes; Makina për përdorim në 

montim; Njësitë lëvizëse të krahut të rregullueshëm mekanik, veçanërisht për mbulesat e 

mobiljeve, dyert e kabinetit, ballina të lëvizshme të mobiljeve, bazamentet e lëvizshme të 

mobiljeve, ndarjet, sirtarët, futjet e kabineteve të tërhequra, dyert e mobiljeve; Mbajtëse për 

makina të lëvizshme elektrike të kuzhinës për instalim në mobilje dhe pjesë mobiljesh.”  

9  Komponente elektroteknike; Aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, ndërrimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike, në veçanti 

transformatorët, furnizuesit e energjisë, ndreqësit e rrymës, mbyllësit e qarkut, ndërprerësit, 

konvertuesit, elektrikët, komutatorët; Mbrojtësit e rritjes së tensionit; Aparatet e rrjetit 

elektrik; Mbushes me kabëll; Lidhëse mashkullore për kabllo elektrike; Kabllo dhe tela 

elektrike; Aparatet dhe instrumentet për energji elektrike; Komutatorë; Kuti degesh (energji 

elektrike); Kutitë e lidhjes (energjia elektrike); Njësitë e lidhjes (Elektrike -); Rrugë 

elektrike për gara; shpërndarës USB; Ngarkues USB; Ngarkues për bateri elektrike; Lidhës 

tela [energji elektrike]; Terminalet [energjia elektrike]; Lidhje, elektrike; Çelësat e skeletit 

[elektrik], Karikuesit për bateritë elektrike, Furnizuesit e energjisë elektrike, Altoparlantët, 

Njësitë e lidhjes (Elektrike -) dhe prizat e bashkëngjitjes; Altoparlantët; Kanalet [energjia 

elektrike]; Përçuesit e energjisë elektrike; Binarët përçues; distributorë elektrikë; Siguresat 

elektrike; rele elektrike dhe elektronike; Pajisje kyçe [elektrike], pjesë të mallrave të 

lartpërmendur; Priza, priza dhe kontakte të tjera [lidhje elektrike]; Plug-in lidhës; Kuti 

bashkimi për tela elektrike; Aparatet e monitorimit, elektrike; Mëngët bashkuese për kabllot 

elektrike; Lidhës [energji elektrike]; Videokamera; Peshorja; sportele; Aparate rregulluese, 

elektrike; Mbajtëse për pajisje elektronike të lëvizshme, përkatësisht mbajtëse, për 

përdorim me mallrat e mëposhtme: Telefonat inteligjentë, tabletët, kompjuterët laptop, 

telekomandat; Të gjitha mallrat e lartpërmendura për instalim në mobilje dhe pjesë të 

mobiljeve; Programe kompjuterike dhe programe kompjuterike, veçanërisht programe për 

përdorim në aparate elektronike celulare dhe aplikacione celulare, për konfigurimin e 

mobiljeve dhe pjesëve të mobiljeve, për kontrollin e pajisjeve dhe elementeve të ndriçimit, 

për kontrollin e pjesëve të lëvizshme të mobiljeve, në veçanti sirtarët, dhe/ose për 

menaxhimi i artikujve në mobilje; Telekomanda; Komandues elektronikë për njësitë 

lëvizëse për mobilje dhe pjesë mobiljesh, në veçanti kontrollues elektronikë për ngasje për 

sirtarë; Komandues elektronikë për njësitë elektrike të lëvizjes për dyer në pajisjet 

shtëpiake, në veçanti dollapët frigoriferikë, soba gatimi, pjatalarëse, tharëse; Kontrollorët 

elektronikë për njësitë lëvizëse të krahut të rregullueshëm për mbulesat e mobiljeve, dyert e 

kabinetit, sirtarët, futjet e kabineteve me tërheqje, ballina të lëvizshme të mobiljeve, bazat e 

mobiljeve të lëvizshme, ndarjet, dyert e mobiljeve; Jigs, veçanërisht për montimin e 

pajisjeve të mobiljeve; Softuer për planifikim dhe porositje, veçanërisht për planifikimin e 

kuzhinës, planifikimin e kabinetit dhe porositjen e pajisjeve në industrinë e mobiljeve; 

Softuer për vizualizimin e kuzhinave, mobiljeve, pajisjeve dhe komponentëve të tyre; 

Softuer për eksportimin e të dhënave; Bartës të të dhënave magnetike, optike dhe/ose 
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elektronike; Media dixhitale ruajtëse; Disqe optike bosh; DVD; USB flash drives; 

Publikime elektronike, të shkarkueshme, në veçanti katalogë të produkteve elektronike (të 

shkarkueshme); Kabllot dhe lidhëset e kabllove për njësitë lëvizëse për mobilje dhe pjesë 

mobiljesh.  

11  Llambat elektrike dhe pajisjet ndriçuese për instalim në mobilje dhe pjesë të mobiljeve, 

veçanërisht për ndriçimin selektiv të artikujve të ruajtur në mobilje; Mbajtëse për pajisje 

elektronike të lëvizshme, përkatësisht tharëse flokësh elektrike, të gjitha mallrat e 

lartpërmendura për instalim në mobilje dhe pjesë të mobiljeve.”  

20  “Pajisje mobiljesh; Mentesha, në veçanti menteshat e mobiljeve; Rrëshqitës sirtarë 

[pajisje mobiljesh]; Pajisje me kapëse me prekje; Pajisje për fiksimin e ekraneve të 

përparme në sirtarë; Pajisje për panelet bazë; Pajisje për bazamente mobiljesh të lëvizshme; 

Pajisje për futje dollapësh që mund të tërhiqen; Fittings për flapat e mobiljeve; Pajisje për 

dyer rrëshqitëse; Udhëzues për dyer rrëshqitëse; Pajisje për dyer të palosshme; Pajisje për 

dyer rrëshqitëse të palosshme; Udhëzues për dyert rrëshqitëse të palosshme; Pajisje për 

pajisje shtëpiake, në veçanti kabinete frigoriferike, soba gatimi, pjatalarëse, tharëse; Pajisje 

për ballina të mobiljeve të lëvizshme; Pajisje për ndarje; Dowels; Pajisjet e kyçjes, 

veçanërisht për sirtarët, futjet e kabineteve me tërheqje, ballina të lëvizshme të mobiljeve, 

ndarjet, llapat e mobiljeve, dyert e mobiljeve, dyert e kabinetit; Krahët e rregullueshëm, në 

veçanti për kapakët e mobiljeve, dyert e dollapëve, pjesët e përparme të mobiljeve të 

lëvizshme, ndarjet, futjet e kabineteve me tërheqje, sirtarët, dyert për mobilje; Montimet e 

kabinetit; Kllapa për montimin e mobiljeve dhe pjesëve të mobiljeve; Brava; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura tërësisht ose kryesisht prej plastike; Mobilje, në veçanti mobilje 

kuzhine; Dollapë, në veçanti dollapë muri dhe dollapë qoshe për kuzhina; Pjesët e 

mobiljeve, në veçanti sirtarët dhe pjesët e sirtarëve; Dyer mobiljesh dhe llapa mobiljesh; 

Bazat e mobiljeve; Ballina të mobiljeve, në veçanti ballina të mobiljeve të lëvizshme; 

Ndarëse dhomash; Dyer rrëshqitëse, dyer të palosshme dhe dyer rrëshqitëse të palosshme 

për mobilje; Muret anësore dhe muret e pasme për mobilje; Muret anësore dhe të pasme për 

sirtarë; Ndarëse dhe ndarje për sirtarë; Shtesa për sirtarë, në veçanti futje për takëm; 

Korniza sirtarësh; Pjesë për muret anësore të sirtarit; Rafte [mobilje]; Korniza montimi të 

dizajnuara për montimin e mobiljeve dhe pjesëve të mobiljeve.”  

21  Mbajtëse për brusha elektrike për dhëmbë për instalim në mobilje dhe pjesë të 

mobiljeve; Enë dhe kontejnerë për shtëpi ose kuzhinë; Rafte pjatash; Mbajtëse erëzash; 

Mbajtëse xhami  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1144 

(220) 29/07/2022 

(731) Farm Fresh L.L.C,  

P.O. Box 7011, GMG Building, Umm 

Hurair Rd, Oud Metha, Bur Dubai, Dubai, 

UAE, AE 

(591) e zeze dhe e bardhë 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe Kelmendi 

p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 

(540)   
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(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e tyre; Oriz, makarona dhe petë (shpageta të 

shpejta); Tapioka dhe sago; Miell dhe preparate nga drithërat; Bukë, pasta dhe ëmbëlsira; 

Çokollatë; Akullore, sherbet (akullor me lëng frutash) dhe akullore të tjera të ngrira; 

Sheqer, mjalt, sirup; Maja, pluhur pjekjeje; Kripë, erëza pluhur, erëza, barishte të 

konservuara; Uthull, salca dhe erëza të tjera; Akull [ujë i ngrirë]. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1145 

(220) 01/08/2022 

(731) “Berto” Sh.p.k “Magjistrala Prishtinë-

Mitrovicë Pa. Nr, KS 

(591) E ZEZE 

(740)  Fatos Zeqiri Rexhepi Zeqiri Zejna 

”LLC Rr. Fehmi Agani nr. 138/5, Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)  BERTO 

 

 
     

 

(511) 1  Klasa 1 përfshinë: Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe 

në bujqësi, kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të 

papërpunuar; kompozime të shuarjes dhe parandalimit të zjarrit; përgatitjet e kalimit dhe 

bashkimit; substanca për rrezitje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh; ngjitëse për t’u përdorur 

në industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste; plehrash, pleh organik, plehra; përgatitjet 

biologjike për përdorim në industri dhe shkencë.  

Klasa 1 përfshin kryesisht produkte kimikë për përdorim në industri, shkencë dhe bujqësi, 

përfshirë ato që shkojnë për prodhimin e produkteve që u përkasin klasave të tjera. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

- komponent riparues të gomave; 

-kripë për konservim, përveç ushqimeve; 

-aditivë te caktuar për përdorim në industrinë ushqimore, për shembull, pektinë, enzima dhe 

ruajtës kimikë; 

- përbërës të caktuar për përdorim në prodhimin e kozmetikës dhe farmaceutikës, për 

shembull, vitamina, konservantë dhe antioksidantë; 

-materiale të caktuara filtruese, për shembull, substancat minerale, substancat bimore dhe 

materialet qeramike në formë grimcash. 

2  Klasa 2 përfshinë: Bojra, tretës, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit 

të drurit; ngjyrues, ngjyra; bojëra për shtypje, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të 

papërpunuara; metale në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim, 

shtypje dhe art. 

Klasa 2 përfshin kryesisht bojërat, ngjyruesit dhe preparantet e përdorura për mbrojtjen nga 

korrozioni. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-ngjyra, llaqe dhe llaqe për industri, artizanat dhe arte; 

- hollues, trashës, fiksues per bojra dhe llaqe; 

- acide për dru dhe lëkurë; 
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-vajra kundër ndryshkut dhe vajra për ruajtjen e drurit; 

-ngjyrues për veshje; 

-ngjyrues për ushqime dhe pije. 

 3  Klasa 3 përfshinë: Kozmetikë dhe produkte tualeti pa medikamente; pastë dhëmbësh pa 

mjekime; parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhues dhe substanca të tjera për 

përdorim lavanderi; përgatitje pastrimi, lustrimi, pastrimi dhe gërryese. 

Klasa 3 përfshin kryesisht preparant higjienike jo-mjekësore, si dhe preparant pastrimi për 

përdorim në shtëpi dhe ambiente të tjera. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-përgatitjet sanitare për përdorim në tualet; 

-indet e përbëra me locione kozmetike; 

-deodorantë për qeniet njerëzore ose për kafshët; 

-përgatitjet aromatike të dhomës; 

-tiketa për artin e thonjve; 

-dylli lustrues; 

-letër grryerëse. 

4  Klasa 4 përfshinë: Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; pluhur thithëse, 

lagështuese dhe lidhëse të pluhurit; karburantet dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitila për ndriçim. 

Klasa 4 përfshin kryesisht vajra dhe yndyrna industriale, lëndë djegëse dhe ndriçues. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-vajra për ruajtjen e artit në murë ose të lëkurës; 

-dylli i vizatimit, dylli industrial; 

-energji elektrike; 

- karburantet motorike, biokarburantet; 

-shtesa jo kimike për lëndët djegëse; 

-dru për përdorim si lëndë djegëse. 

5  Klasa 5 përfshinë: Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare 

për qëllime mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; allçi, materiale 

për veshjet; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për 

shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-përgatitjet sanitare për higjienën personale; 

-pelena për foshnje dhe për mos mbajtjeje; 

-deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët; 

- shampoo mjekësorë, sapunë, locione dhe pastë dhëmbësh; 

- suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë përfitime 

shëndetësore; 

-zëvendësimet e ushqimeve dhe ushqimet dietike dhe pijet të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar. 

6  Klasa 6 përfshinë: Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për 

ndërtim dhe ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo elektrike dhe telat 

e metaleve të zakonshme; sende të vogla të metaleve; kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport; kasafortat. 

Klasa 6 përfshin kryesisht metale të zakonshme të papërpunuara dhe pjesërisht të 

përpunuara, duke përfshirë xeherore, si dhe disa mallra të bëra prej metaleve të zakonshëm. 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

103 

 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-metalet në fletë metalike ose formë pluhuri për përpunim të mëtejshëm, për shembull, për 

printerët 3D; 

-materialet e ndërtimit prej metali, për shembull, materialet prej metali për shinat 

hekurudhore, tubat prej metali; 

- sende të vogla të pajisjeve metalike, për shembull, bulona, vida, gozhda, rrota mobiljesh, 

mbërthyese dritaresh; 

-ndërtesat ose strukturat e transportueshme prej metali, për shembull, shtëpi të 

parafabrikuara, pishina, kafaze për kafshë të egra, shesh patinazhi; 

- mallra të caktuara të bëra nga metale të zakonshëm që nuk klasifikohen ndryshe nga 

funksioni ose qëllimi, për shembull, kuti për të gjitha qëllimet prej metali të zakonshëm, 

statuja, buste dhe vepra arti prej metali të zakonshëm.  

7  Klasa 7 përfshinë: Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji; 

motorë dhe motorë, përveç automjeteve tokësore; bashkues makinerish dhe përbërës 

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

me dorë; inkubatorë për vezë; makina shitëse automatike. 

Klasa 7 përfshin kryesisht makinat dhe mjetet e makinës, motorët dhe motorët. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-pjesët e motorëve të të gjitha llojeve, për shembull, startuesit, zvogëluesit e zhurmës dhe 

cilindrat për motorët e çdo lloji; 

-aparatet pastruese dhe lustruese elektrike, për shembull, lustruesit elektrik të këpucëve, 

makineritë elektrike dhe aparatet për larjen e tepihëve me shampo dhe pastruesit me 

vakum; 

- Printerë 3D; 

-robotë industriale; 

- automjete të caktuara speciale jo për qëllime transporti, për shembull, makineritë e 

pastrimit të rrugëve, makineritë e rrugëve, buldozerët, pastruesit e borës, si dhe gjurmët e 

gomës si pjesë të zvarritësve të atyre automjeteve.  

8  Klasa 8 përfshinë: Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; takëm; armët anësore, 

përveç armëve të zjarrit; makina rroje. 

Klasa 8 përfshin kryesisht mjete dhe mjete të funksionuara me dorë për kryerjen e detyrave, 

të tilla si shpime, formësime, prerje dhe shpime. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

- mjete bujqësore të operuara me dorë, kopshtarie dhe mjete për peizazhe; 

- mjete të përdorura me dorë për marangozë, artistë dhe zejtarë të tjerë, për shembull, 

çekanë, dalta dhe gërryese; 

-dorezat për veglat e dorës që punojnë me dorë, siç janë thika dhe kosat; 

- mjete dore elektrike dhe jo-elektrike për rregullimin personal dhe artin e trupit, për 

shembull, brisqe, mjete për flokë kaqurrel, tatuazhe, dhe për manikyr dhe pedikyr; 

-pompa të operuara me dorë; 

- takëm tavoline, të tilla si thika, pirunë dhe lugë, duke përfshirë ato të bëra prej metaleve të 

çmuar.  

9  Klasa 9 përfshinë: Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

inspektimi, shpëtimi i jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 
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përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe 

të shkarkueshme, program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të 

regjistrimit dhe ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave 

të gatshme, pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume 

zhytjeje, maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, 

doreza për zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit. 

Klasa 9 përfshin kryesisht aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore, 

pajisje audio-vizuale dhe të teknologjisë së informacionit, si dhe pajisje të sigurisë dhe 

shpëtimit të jetës. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-aparatet dhe instrumentet për kërkime shkencore në laboratorë; 

-aparatet e trajnimit dhe simulatorët, për shembull, manekinët e reanimacionit, simuluesit 

për drejtimin dhe kontrollimin e automjeteve; 

-aparatet dhe instrumentet për kontrollimin dhe monitorimin e avionëve, mjeteve ujore dhe 

mjeteve pa pilot, për shembull, instrumente lundrimi, transmetues, busulla për matje, 

aparate GPS, aparate drejtuese automatike për automjete; 

-aparatet dhe instrumentet e sigurisë, për shembull, rrjetat e sigurisë, dritat e sinjalizimit, 

aparatet e semaforit, makinat e zjarrit, alarme të zërit, shenjat e sigurisë që janë pajisje 

kriptimi; 

- veshje që mbron nga dëmtimet serioze ose kërcënuese për jetën, për shembull, veshje për 

mbrojtje nga aksidentet, rrezatim dhe zjarr, veshje anti plumb, helmeta mbrojtëse, 

mbrojtëse koke për sporte, mbrojtëse goje për sport, kostume mbrojtëse për aviatorë, 

mbrojtëset e gjurit për punëtorët; 

-aparatet dhe instrumentet optike, për shembull, syzet, lentet e kontaktit, syzet zmadhuese, 

pasqyrat për inspektimin e punës; 

-magnetet; 

- Orë të mençur, percjelles qe vendosen te aktivitetit sportiv; 

- Kontrollues për përdorim të kompjuterit, përveçse për video lojëra, kufje të realitetit 

virtual, syze të mençura; 

-Portofoli i syzeve, portofol mbrojtës për telefonat inteligjentë, portofolët e bëra posaçërisht 

për aparatet dhe instrumentet fotografike; 

- Makinat e treguesve të automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e 

testimit të materialeve; 

-bateritë dhe karikuesit për cigare elektronike; 

-njësitë e efekteve elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore; 

-robotët laboratorikë, robotët mësimdhënës, robotët e mbikëqyrjes së sigurisë, robotët me 

dukje njerëzore me inteligjencë artificiale.  

10  Klasa 10 përfshinë: Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe 

veterinare; gjymtyrët artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; 

pajisje terapeutike dhe ndihmëse të adaptuara për aftësi të kufizuara; aparate masazhesh; 

aparate, pajisje dhe artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të 

veprimtarisë seksuale. 

Klasa 10 përfshin kryesisht aparate kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

instrumente dhe artikuj të përdorur zakonisht për diagnostikimin, trajtimin ose 

përmirësimin e funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve. 
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Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-fasha mbështetëse dhe veshje speciale për qëllime mjekësore, për shembull, veshje 

kompresimi, çorape, xhaketa të ngushta, këpucë ortopedike; 

- artikuj, instrumente dhe pajisje për menstruacionet, kontracepsionin dhe lindjen e 

fëmijëve, për shembull, gota menstruale, prezervativë, dyshekë të lindjes, pincë; 

- artikuj dhe pajisje terapeutike dhe protetike për implantim të përbërë nga materiale 

artificiale ose sintetike, për shembull, implantet kirurgjikale të përbëra nga materiale 

artificiale, gjinj artificialë, stimulues kardiakë të trurit, implante të fiksimit të kockave 

biodegraduese; 

-mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, për shembull, kolltuqe për qëllime 

mjekësore ose dentare, dyshekë ajri për qëllime mjekësore, tavolina operacioni.  

11  Klasa 11 përfshinë: Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të 

avullit, gatim, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare. 

Klasa 11 përfshin kryesisht aparate dhe instalime të kontrollit mjedisor, në veçanti, për 

qëllime të ndriçimit, gatimit, ftohjes dhe pastrimit. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-aparatet dhe instalimet e kondicionimit; 

-venja, përveçse për përdorim laboratorik, për shembull, furrat dentare, furrat me 

mikrovalë, furrat e furrtarëve; 

-soba që janë aparat ngrohje; 

-kolektorët diellorë; 

- kanalet e oxhaqeve, ventilatorët e oxhaqeve, vatrat, vatrat shtëpiake; 

-sterilizuesit; 

-aparatet dhe instalimet e ndriçimit, për shembull, tuba me dritë për ndriçim, projektorë, 

drita sigurie, numra të ndritshëm të shtëpisë, reflektorë të automjeteve, drita për automjete; 

-lampat, për shembull, llambat elektrike, llambat e gazit, llambat laboratorike, llambat e 

vajit, llambat e rrugës, llambat e sigurisë; 

- aparatura që janë shtretër dielli; 

-instalimet e banjës, pajisjet e banjës, pajisjet hidraulike të banjës; 

-tualetet, urinarët; 

-fontane, fontane çokollate; 

- jastëkët, mbulesat dhe batanijet me ngrohje elektrike, jo për qëllime mjekësore; 

-shishe për ujë të nxehtë; 

-veshje me ngrohje elektrike; 

-aparatet elektrike për prodhimin e kosit, makineritë për prodhimin e bukës, aparatet për 

kafe, makineritë për prodhimin e akullores; 

-makina dhe aparate për akull.  

12  Klasa 12 përfshinë: automjetet; aparate për lokalizim nga toka, ajri ose uji. 

Klasa 12 përfshin kryesisht automjete dhe aparate për transportin e njerëzve ose mallrave 

nga toka, ajri ose uji. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-motorë për automjete tokësore; 

- bashkuesit dhe përbërësit e transmisionit për automjetet tokësore; 

-mjetet me përbërje ajri; 

-makina me telekomandë, përveç lodrave; 

-pjesët e automjeteve, për shembull, parakolpët, xhamat e përparmë, rrotat e timonit, gomat 
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për rrotat e automjeteve, si dhe shkallët për automjetet.  

13  Klasa 13 përfshinë: Armët e zjarrit; municion dhe predha; eksplozivëve; fishekzjarre. 

Klasa 13 përfshin kryesisht armë zjarri dhe produkte piroteknike. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-flakadanët e shpëtimit, eksploziv ose piroteknik; 

-sprej për qëllime të mbrojtjes personale; 

-sinjalet shpërthyese te mjegullës, shpërthimet e raketave sinjalizuese; 

-pistoleta ajrore për përdorim si armë; 

- rrip mbajtës për armë; 

- armët e zjarrit sportive, armët e gjuetisë.  

14  Klasa 14 përfshinë: Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm 

të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike. 

Klasa 14 përfshin kryesisht metalet e çmuara dhe mallrat e caktuara të bëra prej metaleve të 

çmuar ose të veshura prej tyre, si dhe bizhuteritë, orët dhe orët dhe pjesët përbërëse të tyre. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-Stoli, duke përfshirë imitime të Stolive; 

- pranga, kunjat e lidhjes, kapëset e lidhjes; 

-unaza çelësash, zinxhirë çelësash dhe dekorues për to; 

- dekorues për Stoli; 

-kutitë e xhevahireve; 

-pjesë përbërëse për stoli, orë, për shembull, kapëse dhe rruaza për stoli, pjesë lëvizëse për 

orë, akrepat e orës, susta e orës, kristalet e orës.  

15  Klasa 15 përfshinë: Instrumente muzikore; mbajtëse të muzikës dhe mbajtëse për 

instrumente muzikore; shkopat e përcjellësve. 

Klasa 15 përfshin kryesisht instrumentet muzikorë, pjesët e tyre dhe aksesorët e tyre. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

- instrumente muzikorë mekanikë dhe aksesorët e tyre, për shembull, pjesët e tytës, pianot 

mekanike, rregullatorët e intensitetit për pianot mekanike, bateritë robotike; 

-kutitë muzikore; 

-instrumente muzikorë elektrikë dhe elektronikë; 

-korda, kunja dhe pedale për vegla muzikore; 

- pirunë për akordim, çekiç për akordim; 

- kollofoni për instrumente me tela muzikore.  

16  Klasa 16 përfshinë: Letër dhe karton; lëndë e shtypur; material për ruajtjen e librave; 

fotografitë; shkrimi dhe kushtet e zyrave, përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose 

shtëpiake; materiale për vizatim dhe materiale për artistë; brusha për ngjyra; materiale 

mësimore dhe udhëzues; çarçafë, filma dhe çanta plastike për mbështjellës dhe paketim; 

lloji i printerëve, blloqet e shtypjes. 

Klasa 16 përfshin kryesisht letër, karton dhe mallra të caktuara të bëra nga ato materiale, si 

dhe kushtet e zyrës. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-thika letre dhe prerëse letre; 

- Këllëfet, mbulesat dhe pajisjet për mbajtjen ose sigurimin e letrës, për shembull, skedarët 

e dokumenteve, klipe parash, mbajtëset e librave të çeqeve, kapëse letrash, mbajtëse 

pasaportash, libreza; 

- makineritë të caktuara për zyra, për shembull, makina shkrimi, dublikatorë, makina faksi 
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për përdorim në zyrë, mprehës të lapsave; 

-pikturimi i artikujve për përdorim nga artistët dhe piktorët e brendshëm dhe të jashtëm, për 

shembull, pjatancat me bojëra uji të artistëve, kavotat dhe paletat e piktorëve, rrotullat e 

bojës dhe tabaka; 

- produktet të caktuara e njëpërdorimshe të letrës, për shembull, përparëset, shamitë dhe 

letrën e tryezës; 

- mallra të caktuara të bëra prej letre ose kartoni që nuk klasifikohen ndryshe nga funksioni 

ose qëllimi, për shembull, qese letre, zarfe dhe kontejnerë për paketim, statuja, figurina dhe 

vepra arti prej letre ose kartoni, të tilla si figurina të papier mâché, të kornizuara ose të pa 

kornizuara litografi, piktura dhe akuarel.  

17  Klasa 17 përfshinë: Gome të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutta-percha, 

çamçakëz, asbest, mikë dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastike dhe rrëshirë 

në formë të ekstruduar për t’u përdorur në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e 

materialeve; tuba fleksibël, tuba dhe çorape, prej jo metali. 

Klasa 17 përfshin kryesisht materiale izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastike 

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

caktuara të bëra prej gome, çamçakëzi, azbesti, ose zëvendësues të tyre. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-material gome për rikuperimin e gomave; 

- barrier fluskuese kundër ndotjes; 

-kaseta ngjitëse, përveç shkrimit dhe për qëllime jo mjekësore ose shtëpiake; 

- filma plastikë, përveç atyre për mbështjellje dhe paketim, për shembull, filma anti-verbues 

për dritare; 

-fijet elastike dhe fijet prej gome ose plastike, jo për përdorim tekstili; 

- produkte të caktuara të bëra nga materialet në këtë klasë që nuk klasifikohen ndryshe nga 

funksioni ose qëllimi, për shembull, mbështetëse shkumash për rregullime lulesh, mbushje 

materialesh prej gome ose plastike, tapa gome, tamponë gome, qese gome ose ndalës 

goditjesh për paketim. 

18  Klasa 18 përfshinë: Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe shtrojat e kafshëve; 

bagazhe dhe çanta transportuese; cadra dhe çadra oborri; shkopinj në këmbë; kamxhik, 

parzmore dhe takëme; jakë, lisa dhe veshje për kafshët. 

Klasa 18 përfshin kryesisht lëkurën, imitimet e lëkurës dhe mallra të caktuara të bëra nga 

ato materiale. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

- bagazhe dhe çanta bartëse, për shembull, valixhe, bagazh, çanta udhëtimi, çanta për 

bartjen e foshnjave, çanta shkollore; 

-etiketat e bagazhit; 

-kasat e kartave të biznesit dhe kuletat e xhepit; 

-kuti dhe këllëf prej lëkure ose rollne lëkure.  

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

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

metali; monumente, prej jo metali. 

Klasa 19 përfshin kryesisht materiale, jo prej metali, për ndërtimin dhe ndërtimin. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-Dru gjysëm i punuar për t'u përdorur në ndërtim, për shembull, trarë, dërrasa, panele; 

- Fletë druri; 
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-Xham ndërtimi, për shembull, pllaka xhami, xham izolues për ndërtim, xham sigurie; 

- qelq i bluar për shënjimin e rrugëve; 

-granit, mermer, zhavor; 

-tjegulla për përdorim si material ndërtimi; 

-Kulmi, jo prej metali, që përfshin panelat solar; 

-gurë varresh, jo prej metali; 

-statuja, buste dhe vepra arti prej guri, betoni ose mermeri; 

-geotekstilet; 

- Shtresa që janë materiale ndërtimi; 

-skela, jo prej metali; 

-ndërtesat ose strukturat e transportueshme, jo prej metali, për shembull, kafazët, shtizat e 

flamurit, hajat, pishinat.  

20  Klasa 20 përfshinë: Mobilje, pasqyra, korniza për fotografi, kontejnerë për ruajtje apo 

transport jo nga metali, Kockë e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar, brinj, kockë balene 

apo perla, guaca, qelibar i verdhë. 

Klasa 20 përfshin kryesisht mobiljet dhe pjesët e tyre, si dhe mallra të caktuara të bëra prej 

druri, tape, kallam, bri, kockë, fildish, kockë balene, guaskë, qelibar, perla, dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike. 

Kjo klasë përfshin në veçanti: 

- mobilie metalike, mobilje për kamping, rafte për armë, stenda për ekspozim gazetash; 

- Roletet dhe materialet për hije të dritareve të brendshme; 

- shtroja, për shembull, dyshekët, bazat e shtratit, jastëkët; 

- syze, mobilje dhe pasqyra tualeti; 

- targa regjistrimi, jo prej metali; 

- pjesët e vogla të harduerëve, jo prej metali, për shembull, bulona, vida, rrota mobiljesh, 

jakë për fiksim tubash; 

- kuti letrash, jo prej metali apo murature.  

21  Klasa 21 përfshinë: Vegla shtëpiake ose kuzhina dhe kontejnerë; enë gatimi dhe 

sendesh, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; krehje dhe sfungjerë; furça, përveç furçave; 

materiale për krijimin e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i pa punuar ose gjysëm 

i punuar, përveç qelqit të ndërtimit; enë prej qelqi, porcelani dhe enë prej balte. 

Klasa 21 përfshin kryesisht vegla dhe pajisje të vogla të përdorura me dorë për përdorim 

shtëpiak dhe kuzhinë, si dhe enë kozmetike dhe tualeti, enë qelqi dhe mallra të caktuara të 

bëra prej porcelani, qeramike, enë prej balte, terrakote ose qelqi.  

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

- enët shtëpiake dhe të kuzhinës, për shembull, mbytesi i mizave, kunjat e rrobave, lugët e 

përzierjes, lugët e pjekjes dhe tapat, si dhe enë shërbyese, për shembull, kapësja e sheqerit, 

kapësja e akullit, ena shërbyese për byrek; 

- kontejnerë për përdorim shtëpiak, kuzhinë dhe gatim, për shembull, vazo, shishe, kasë 

kursimi, kovë, përzierësh koktejesh, tenxhere gatimi dhe tigan, dhe kazanët jo-elektrik dhe 

tenxhere me presion; 

-aparatet e vogla të kuzhinës të punuara me dorë për grirjen, bluarjen, shtypjen ose 

thërrmimin, për shembull, shtypëset e hudhrave, arrëthyesit; 

-stende enësh dhe stenda qelqi për pije; 

- enë kozmetike dhe tualeti, për shembull, krehra dhe furça dhëmbësh elektrike dhe 

joelektrike, pe dhëmbësh, ndarës të gishtërinjve për përdorim në pedikyr, pudra pluhuri; 
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- artikuj kopshtarie, për shembull, doreza kopshtarie, kutitë e dritareve, kanaçe dhe pjesë 

për ujitje të zorrës; 

-akuare e mbyllur, terrariume dhe vivariume.  

22  Klasa 22 përfshinë: Litarë dhe tela; rrjeta; çadrat dhe pëlhurat prej gomari; tenda e 

materialeve tekstile ose sintetike; vela; thasë për transport dhe ruajtje të materialeve në 

masë; materiale mbushëse, mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose 

plastikës; materiale të papërpunuara tekstili me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre. 

Klasa 22 përfshin kryesisht materiale për prodhimin e velave, litarit, mbushjes, jastëkimit 

dhe mbushjes së materialeve dhe materialeve të papërpunuara të tekstilit me fije. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-litarë dhe spango të bëra nga fibra tekstili natyrore ose artificiale, letër ose plastikë; 

-rrjeta të peshkimit, hamakë, shkallë litari; 

-kopertina të automjeteve, jo të montuara; 

- thasë të caktuar dhe çantat që nuk klasifikohen ndryshe sipas funksionit ose qëllimit, për 

shembull, çanta rrjetë për larjen e lavanderi, çanta trupi, çanta postare; 

-çanta të paketimit të tekstilit; 

- fibra shtazore dhe fibra tekstili të papërpunuara, për shembull, qime kafshësh, fshikëza, 

lëmshe, lesh të papërpunuar ose të trajtuar, mëndafsh të papërpunuar.  

23  Klasa 23 përfshinë: Fijet dhe fijet për përdorim tekstili. 

Klasa 23 përfshin kryesisht fije natyrore ose sintetike dhe fije për përdorim tekstili. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-fibra xhami, fije elastike, gome dhe plastike për përdorim tekstili; 

- fijet për qëndisje, fyerje dhe qepje, përfshirë ato prej metali; 

-rrollnë mëndafshi, rrollne pambuku, rrollne leshi.  

24  Klasa 24 përfshinë: Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej 

tekstili ose plastike. 

Klasa 24 përfshin kryesisht pëlhura dhe mbulesa pëlhure për përdorim shtëpiak. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-material liri shtëpiak, për shembull, mbulesa shtrati, shami jastëkësh, peshqirë tekstili; 

-material liri prej letre; 

-çanta gjumi, material liri për çanta gjumi; 

-rrjetat e mushkonjave.  

25  Klasa 25 përfshinë: Veshje, Këpcë, Veshje për kokë. 

Klasa 25 përfshin kryesisht veshje, këpucë dhe veshje koke për qeniet njerëzore. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-pjesët e veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për shembull, mansheta, xhepa, rreshta 

të gatshëm, taka dhe pjesë për taka, majat e kapakëve, kornizat e kapelës (skeletet); 

-veshje dhe këpucë për sporte, për shembull, doreza skish, veshje të brendshme sportive, 

veshje çiklistësh, uniformë xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë gjimnastike, çizme 

skish; 

-kostume të ballos; 

-veshje letre, kapele letre për t'u përdorur si veshje; 

-biberon, jo prej letre; 

-mbushjet e këmbëve, jo për tu ngrohur me elektricitet.  

26  Klasa 26 përfshinë: Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave; 

butona, grepa dhe sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokë të 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

110 

 

rremë. 

Klasa 26 përfshin kryesisht artikuj rrobaqepësish, flokë natyralë ose sintetikë për konsum, 

dhe zbukurime flokësh, si dhe sende të vogla dekorative që synojnë të zbukurojnë një larmi 

objektesh, që nuk përfshihen në klasat e tjera. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-parukat, xhufkat, mjekrat e rreme; 

- llastika flokësh; 

-shirita dhe harqe që janë rrollne ose përdoren si zbukurime të flokëve, të bëra nga çdo 

material; 

- shirita dhe harqe për mbështjelljen e dhuratave, jo prej letre; 

-rrjeta e flokeve; 

- zinxhirë; 

- dekorime, përveç për stoli, unaza çelësash ose zinxhirë çelësash; 

- kurora artificiale të Krishtlindjes, përfshirë ato që përfshijnë drita; 

- artikuj të caktuar për të bërë kaçurrela të flokëve, për shembull, makina për kaçurrela 

elektrike dhe jo elektrike, përveç mjeteve të dorës, kunjave të flokëve, letër për kaçurrela të 

flokëve.  

27  Klasa 27 përfshinë: Tepih, qilima, dyshekë dhe shtrojë, linoleum dhe materiale të tjera 

për të mbuluar dyshemetë ekzistuese; varëse muresh, jo prej tekstili. 

Klasa 27 përfshin kryesisht produkte që synojnë të shtohen si mbulesa në dyshemetë dhe 

muret e ndërtuara më parë. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-tepihë të automobilit; 

-qelima që janë mbulesa dyshemeje, për shembull, dyshekët e banjës, dyshekët e dyerve, 

dyshekët gjimnastikorë, dyshekët e yogas; 

-bari artificial; 

-letër-muri, përfshirë sfondin e tekstilit.  

28  Klasa 28 përfshinë: Lojëra, lodra; aparate për video lojëra ; artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv; dekorime për pemët e Krishtlindjeve. 

Klasa 28 përfshin kryesisht lodra, aparate për të luajtur lojëra, pajisje sportive, dëfrime dhe 

sende të reja, si dhe artikuj të caktuar për pemët e Krishtlindjeve. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

- aparate për dëfrim dhe lojë, duke përfshirë kontrollorët e tyre; 

-lodra të reja për të luajtur dhe për ahengje, për shembull, maska karnavalesh, kapele 

letrash për festë, konfeti, shpërthyes për festa dhe shpërthyes të Krishtlindjeve; 

- mjetet e peshkimit dhe gjuetisë, për shembull, shufrat e peshkimit, rrjetat e uljes për 

peshkatarët, mashtruesit, thirrjet e gjahut; 

-pajisje për sporte dhe lojëra të ndryshme.  

29  Klasa 29 përfshinë: Mish, peshk, shpendët; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, bllokime, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, 

kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim. 

Klasa 29 përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe 

produkte të tjera të prodhueshme nga hortikultura, të cilat përgatiten ose ruhen për konsum. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

- ushqim me bazë mishi, peshku, frutash ose perimesh; 

-insektet e ngrënshme; 
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-pijet e qumështit me mbizotërim të qumështit; 

-zëvendësues të qumështit, për shembull, qumësht bajame, qumësht kokosi, qumësht 

kikiriku, qumësht orizi, qumësht soje; 

-kërpudha të ruajtura; 

-fruta të thata dhe arrat e përgatitura për konsum njerëzor; 

-farat e përgatitura për konsum njerëzor, duke mos qenë erëza ose aromatizues.  

30  Klasa 30 përfshinë: Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; 

tapioka dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; 

çokollate; akullore, sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, barishte të 

ruajtura; uthull, salca dhe kremra të tjerë; akull (ujë i ngrirë). 

Klasa 30 përfshin kryesisht ushqime me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të 

përgatitura ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmëse të destinuara për përmirësimin 

e aromës së ushqimit. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-pijet me kafe, kakao, çokollatë ose bazë çaji; 

- drithërat e përgatitur për konsum njerëzor, për shembull, thekër tërshëre, patate të skuqura 

misri, elb i lëvozhgës, bulgur; 

-pica, pite, sanduiçe; 

-arra të veshura me çokollatë; 

-aromat, përveç vajrave thelbësorë, për ushqim ose pije.  

31  Klasa 31 përfshinë: Prodhime të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe 

pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta; 

bimë dhe lule natyrale; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; produkte 

ushqimore dhe pije për kafshët; malt. 

Klasa 31 përfshin kryesisht produktet e tokës dhe detit që nuk i janë nënshtruar asnjë forme 

përgatitjeje për konsum, kafshëve dhe bimëve të gjalla, si dhe produkteve ushqimore për 

kafshët. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-drithërat e papërpunuar; 

-frutat dhe perimet e freskëta; 

-mbetjet e bimëve; 

-algat e papërpunuara; 

-lëndë druri e pa prerë; 

-vezë të pllenuara për tu çelur; 

-kërpudha të freskëta dhe tartufë; 

- tualet për kafshët, për shembull, rërë aromatike, letër me rërë për kafshët shtëpiake.  

32  Klasa 32 përfshinë: Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije. 

Klasa 32 përfshin kryesisht pije joalkoolike, si dhe birrë. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-pijet e pa alkool; 

-pije te lehta; 

-pijet me bazë orizi dhe me bazë soje, përveç zëvendësuesve të qumështit; 

-pijet energjike, pijet izotonike, pijet sportive të pasuruara me proteina; 

-përbërës joalkoolik dhe ekstrakte frutash për prodhimin e pijeve.  

33  Klasa 33 përfshinë: Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije. 
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Klasa 33 përfshin kryesisht pije alkoolike, esenca dhe ekstrakte. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-verërat, verërat e fortifikuara; 

-ufull alkoolike; 

-pije alkoolike, pije alkoolike; 

-përbërës alkoolike, ekstrakte alkoolike të frutave.  

34  Klasa 34 përfshinë: Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare; cigare elektronike dhe 

avullues oral për duhanpirësit; artikujt e duhanpirësve; ndezësit. 

Klasa 34 përfshin kryesisht duhanin dhe artikujt e përdorur për pirjen e duhanit, si dhe 

pajisje shtesë dhe kontejnerë që lidhen me përdorimin e tyre. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-zëvendësuesit e duhanit, jo për qëllime mjekësore; 

-aromatizues, përveç vajrave thelbësorë, për përdorim në cigare elektronike, avullues oral 

për duhanpirësit; 

-bimë për pirjen e duhanit; 

-nuhatje; 

- pajisje të caktuara dhe kontejnerë në lidhje me përdorimin e duhanit dhe artikujve për 

pirjen e duhanit, për shembull, çakmakët për duhanpirësit, tavëllët për duhanpirësit, 

kavanozët e duhanit, kutitë e duhanit, lagështuesit e purove  

35  Klasa 35 përfshinë: Marketingun; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; 

funksionet e zyrës. 

Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga persona ose organizata kryesisht me 

objekt: 

1. ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose 

2. ndihmë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve tregtare të një ndërmarrje 

industriale ose tregtare, 

si dhe shërbimet e kryera nga institucionet e reklamave kryesisht ndërmarrjen e 

komunikimeve për publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e përhapjes dhe në 

lidhje me të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-bashkimin, për përfitimin e të tjerëve, të një larmie mallrash (me përjashtim të transportit 

të tyre), duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime të 

tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, përmes 

makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave elektronike, 

për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive; 

-shërbimet që konsistojnë në regjistrimin, transkriptimin, përbërjen, përpilimin ose 

sistematizimin e komunikimeve dhe regjistrimeve me shkrim, dhe gjithashtu përpilimin e të 

dhënave matematikore ose statistikore; 

-shërbimet e agjencive reklamuese dhe shërbimeve të tilla si shpërndarja e prospekteve, 

drejtpërdrejt ose përmes postës, ose shpërndarja e mostrave. Kjo Klasë mund t'i referohet 

reklamimit në lidhje me shërbime të tjera, të tilla si ato në lidhje me huatë bankare ose 

reklamat përmes radios.  

36  Klasa 36 përfshinë: sigurimin; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të 

paluajtshme. 

Klasa 36 përfshin kryesisht shërbimet e kryera në punët financiare dhe monetare dhe 

shërbimet e kryera në lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve. 
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Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-shërbimet në lidhje me çështjet financiare ose monetare përfshijnë sa vijon: 

1. shërbimet e të gjitha institucioneve bankare, ose institucioneve të lidhura me to, siç janë 

ndërmjetësit e këmbimit ose shërbimet e kleringut; 

2. shërbime të institucioneve të kreditit përveç bankave të tilla si shoqatat e kreditit 

bashkëpunues, shoqëritë individuale financiare, huadhënësit, etj .; 

3. shërbimet e "besimeve të investimeve", të shoqërive mbajtëse; 

4. shërbimet e ndërmjetësve që merren me aksione dhe pronë; 

5. shërbime të lidhura me çështjet monetare të garantuara nga administruesit e besuar; 

6. shërbimet e kryera në lidhje me çështjen e çeqeve të udhëtarëve dhe letrave të kreditit; 

- financimi i qirasë ose i blerjes me qira; 

-shërbimet e administratorëve të pasurive të paluajtshme, d.m.th., shërbimet e qiradhënies 

ose vlerësimit, ose financimit; 

-shërbimet që kanë të bëjnë me sigurimet siç janë shërbimet e kryera nga agjentët ose 

ndërmjetësit e angazhuar në sigurime, shërbimet e kryera ndaj të siguruarit dhe shërbimet e 

sigurimit të sigurimeve.  

37  Klasa 37 përfshinë: Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit. 

Klasa 37 përfshin kryesisht shërbime në fushën e ndërtimit, si dhe shërbime që përfshijnë 

rikthimin e objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e 

tyre fizike ose kimike. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si dhe 

shërbimet në fushën e ndërtimit, për shembull, lyerja e brendshme dhe e jashtme, suvatimi, 

hidraulika, instalimi i pajisjeve të ngrohjes dhe mbulimi; 

-ndërtimi i anijeve; 

-bota e mjeteve, makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit, për shembull, marrja me qira e 

buldozerëve, marrja me qira e vinçave; 

-shërbime të ndryshme riparimi, për shembull, ato në fushat e energjisë elektrike, pajisjeve 

kompjuterike, mobiljeve, instrumenteve, mjeteve; 

-shërbime të ndryshme restauruese, për shembull, restaurimi i ndërtesave, restaurimi i 

mobiljeve dhe restaurimi i veprave të artit; 

-shërbimet e mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar 

ndonjë nga vetitë e tij; 

-pastrimi i objekteve të ndryshme, për shembull, dritareve, automjeteve, veshjeve, si dhe 

pastrimi dhe shtypja e veshjeve.  

38  Klasa 38 përfshinë: Telekomunikacionin. 

Klasa 38 përfshin kryesisht shërbime që lejojnë të paktën një palë të komunikojë me një 

tjetër, si dhe shërbime për transmetimin dhe transmetimin e të dhënave. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-transmetimi i skedarëve dixhitalë dhe postës elektronike; 

-sigurimi i aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike; 

-radioja dhe transmetimi televiziv; 

-transmetimi i videos sipas kërkesës; 

-sigurimi i dhomave të bisedave në internet dhe forume në internet; 

-shërbimet e telefonit dhe postës zanore; 

-shërbime telekonferencë dhe video konferencë  



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

114 

 

39  Klasa 39 përfshinë: transportin; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; rregullimin e 

udhëtimit. 

Klasa 39 përfshin kryesisht shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga 

një vend në tjetrin me hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime të lidhura 

domosdoshmërisht me një transport të tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depo , 

depot ose llojet e tjera të ndërtesave për prezervimin ose ruajtjen e tyre. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-veprimi i stacioneve, urave, hekurudhave, trageteve dhe mjeteve të tjera të transportit; 

-pjesa kryesore e automjeteve të transportit dhe punësimi i operatorëve të tyre, për 

shembull, shoferi dhe pilotimi; 

-shërbimet kryesore në lidhje me transportin, magazinimin dhe udhëtimet, për shembull, 

qiraja e vendeve për parkim, qiraja e garazheve, marrja me qira e kontejnerëve të 

magazinimit; 

-veprimi i tërheqjeve detare, shkarkimi, funksionimi i porteve dhe dokeve, dhe shpëtimi i 

anijeve të shkatërruara dhe ngarkesave të tyre; 

-paketimi, mbushja e shishave, ambalazhi dhe dorëzimi i mallrave; 

-plotësimi i makinave shitëse dhe makinerish automatike të shitjes; 

-shërbime për sigurimin e informacionit në lidhje me udhëtimet ose transportin e mallrave 

nga ndërmjetësit dhe agjencitë turistike, si dhe për sigurimin e informacionit në lidhje me 

tarifat, oraret dhe metodat e transportit; 

- inspektimi i automjeteve ose mallrave për qëllime të transportit; 

-shpërndarja e energjisë dhe energjisë elektrike, si dhe shpërndarja dhe furnizimi me ujë.  

40  Klasa 40 përfshinë: Trajtimi i materialeve. 

Klasa 40 përfshin kryesisht shërbime të kryera nga përpunimi mekanik ose kimik, 

transformimi ose prodhimi i objekteve ose substancave inorganike ose organike, përfshirë 

shërbimet e prodhimit me porosi. Për qëllime të klasifikimit, prodhimi i mallrave 

konsiderohet një shërbim vetëm në rastet kur ai kryhet për llogari të një personi tjetër sipas 

porosisë dhe specifikimit të tyre. Nëse prodhimi nuk po kryhet për të përmbushur një porosi 

për mallra që përmbushin nevojat, kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, atëherë 

ajo në përgjithësi është ndihmëse për aktivitetin kryesor tregtar 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 një shërbim. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-transformimi i një sendi ose lënde dhe çdo proces që përfshin një ndryshim në vetitë e tij 

thelbësore, për shembull, ngjyrosjen e një rrobe; shërbime të tilla transformimi klasifikohen 

gjithashtu në Klasën 40 nëse ato ofrohen në kuadër të punës së riparimit ose mirëmbajtjes, 

për shembull, mbështjellja me krom të parakolpëve të automjeteve motorike; 

-shërbimet e trajtimit të materialit të cilat mund të jenë të pranishme gjatë prodhimit të 

ndonjë substance ose objekti tjetër përveç një ndërtese, për shembull, shërbime që 

përfshijnë prerje, formësim, lustrim me gërryerje ose veshje metali; 

- bashkimi i materialeve, për shembull, bashkimi ose saldimi; 

-përpunimin dhe trajtimin e produkteve ushqimore, për shembull, shtypjen e frutave, 

bluarjen e miellit, ruajtjen e ushqimit dhe pijeve, pirjen e duhanit, ngrirjen e ushqimeve; 

-prodhimi i zakonshëm i mallrave sipas porosisë dhe specifikimit të të tjerëve (duke pasur 

parasysh që zyra të caktuara kërkojnë që të tregohet malli i prodhuar), për shembull, 

prodhim me porosi i automobilave; 
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-shërbimet e një tekniku dentar; 

-veshja, qëndisja, rrobaqepësia me porosi, ngjyrosja e tekstilit, aplikimi i përfundimeve në 

tekstile.  

41  Klasa 41 përfshinë: Edukimin; ofrimi i trajnimit; argëtimi; aktivitete sportive dhe 

kulturore. 

Klasa 41 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga persona ose institucione në zhvillimin e 

aftësive mendore të personave ose kafshëve, si dhe shërbimet që synojnë të argëtojnë ose të 

tërheqin vëmendjen. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-shërbimet që përbëhen nga të gjitha format e edukimit të personave ose trajnimi i 

kafshëve; 

-shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose rekreacionin e njerëzve; 

-prezantimi i veprave të artit pamor ose letërsisë për publikun për qëllime kulturore ose 

edukative.  

42  Klasa 42 përfshinë: Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që 

lidhen me të; analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale; hartimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë. 

Klasa 42 përfshin kryesisht shërbime të siguruara nga persona në lidhje me aspektet teorike 

dhe praktike të fushave komplekse të veprimtarive, për shembull, shërbime laboratorike 

shkencore, inxhinieri, programim kompjuterik, shërbime arkitektonike ose dizajn të 

brendshëm. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-shërbimet e inxhinierëve dhe shkencëtarëve të cilët ndërmarrin vlerësime, kërkime dhe 

raporte në fushat shkencore dhe teknologjike, përfshirë konsulencën teknologjike; 

- shërbime kompjuterike dhe teknologjike për sigurimin e të dhënave kompjuterike dhe 

informacioneve personale dhe financiare dhe për zbulimin e aksesit të paautorizuar në të 

dhëna dhe informacione, për shembull, shërbime të mbrojtjes së virusit kompjuterik, 

shërbime të kriptimit të të dhënave, monitorim elektronik të informacionit personal të 

identifikimit për të zbuluar vjedhjen e identitetit përmes internet; 

-softëare si shërbim (SaaS), platformë si shërbim (PaaS); 

-shërbime kërkimore shkencore për qëllime mjekësore; 

-shërbime arkitektonike dhe të planifikimit urban; 

- shërbime të caktuara të dizajnit, për shembull, dizajn industrial, dizajn të programeve 

kompjuterikë dhe sistemeve, dizajn të brendshëm, dizajn paketimi, dizajn të arteve grafike, 

modelim të veshjeve; 

-anketimi; 

- shërbimet e kërkimit të naftës, gazit dhe minierave.  

43  Klasa 43 përfshinë: Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i 

përkohshëm. 

Klasa 43 përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të 

cilave është të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë 

shtratin dhe bordin në hotele, shtëpi konviktesh ose institucione të tjera që ofrojnë strehim 

të përkohshëm. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

- shërbimet e rezervimit për akomodimin e udhëtarëve, veçanërisht përmes agjencive të 

udhëtimit ose ndërmjetësuesve; 
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-Qëndrim për kafshë. 

Kjo Klasë nuk përfshin, në veçanti:  

44  Klasa 44 përfshinë: Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i 

bukurisë për qeniet njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe shërbime pyjore. 

Klasa 44 përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, duke përfshirë mjekësinë alternative, 

kujdesin higjienik dhe të bukurisë të dhënë nga persona ose institucione për qeniet 

njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që lidhen me fushat e bujqësisë, akuakulturës, 

hortikulturës dhe pylltarisë. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-shërbimet spitalore; 

-shërbimet e mjekësisë; 

-Shërbimet e Dentistit, Optometri dhe shërbime të shëndetit mendor; 

- shërbime të klinikës mjekësore dhe shërbime të analizës mjekësore për qëllime 

diagnostikuese dhe trajtuese të ofruara nga laboratorët mjekësorë, siç janë ekzaminimet me 

rreze x dhe marrja e mostrave të gjakut; 

-shërbimet e terapisë, për shembull, fizioterapi dhe terapi fjalimi; 

-këshilla për farmacinë dhe përgatitjen e recetave nga farmacistët; 

-shërbime të bankës për gjak dhe indeve njerëzore; 

-shërbime të rilindjes në shtëpi dhe shtëpi pushimi; 

-këshilla dietike dhe ushqyese; 

-shërbime shëndetësore spa; 

- shërbimet e fekondimit artificial dhe fekondimit in vitro; 

-prodhimi i kafshëve; 

-Rregullimi i kafshëve; 

-Shpuarja për vath dhe tatuazhe; 

-shërbimet në lidhje me kopshtarinë, për shembull, shërbimet e çerdheve të bimëve, 

dizajnin e peizazhit, kopshtarinë e peizazhit, kujdesin për lëndinat; 

-shërbime që kanë të bëjnë me artin e luleve, për shembull, rregullimin e luleve, bërjen e 

kurorave; 

-vrasja e barërave të këqija, dëmtimi i parazitëve dhe dëmtuesve për bujqësi, akuakulturë, 

hortikulturë dhe pylltari.  

45  Klasa 45 përfshinë: 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. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-shërbimet e ofruara nga avokatët, ndihmësit ligjorë dhe avokatët personalë, individëve, 

grupeve të individëve, organizatave dhe ndërmarrjeve; 

- shërbimet e hetimit dhe mbikëqyrjes në lidhje me sigurinë fizike të personave dhe sigurinë 

e pasurisë së luajtshme; 

-shërbimet e ofruara individëve në lidhje me ngjarjet shoqërore, të tilla si shërbimet 

shoqërore shoqëruese, agjensitë martesore, shërbimet e varrimit. 
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(731) Zott SE & Co. KG 

Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, 

Germany, DE 

(591) Kaltërt e errët 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

 

     

 

(511) 29  Qumësht; qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht gruri (spelt), 

qumësht tërshërë, qumësht nga arrat, qumësht kokosi; pije orizi [zëvendësues qumështi], 

pije bajamesh [zëvendësues qumështi], pije soje [zëvendësuesit e qumështit], pije nga gruri 

(spelt drinks) [zëvendësues qumështi], pije tërshërë [zëvendësuesit e qumështit], pije nga 

arrat [zëvendësuesit e qumështit], pije kokosi [zëvendësues qumështi]; produkte qumështi, 

përkatësisht qumësht për pije, qumësht i thartë, dhallë; kos; kos frutash; pirja e jogurtit; kos 

me çokollatë ose kakao të shtuar; pije joalkoolike të përzier me qumësht; kefir [pije 

qumështi]; krem; djathë gjizë; djath gjize nga frutat dhe bimët; ëmbëlsira me bazë 

qumështi; ëmbëlsirat e qumështit që përmbajnë aromatizues frutash dhe të bazuara në 

zëvendësues të qumështit vegan; kremrat e ëmbëlsirave; panakota; pelte me fruta të kuqe; 

pelte; gjalpë; djath dhe preparatet e djathit; qumësht dhe pluhuri i hirrës që janë ushqime 

për njerëzit, me dhe pa aditivë; lyerës buke (me përmbajtje yndyre); koktej qumështi 

(milkshake); hirrë; të gjitha produktet e qumështit të lartpërmendura të bazuara gjithashtu 

në qumështin e orizit, qumështin e bajames, qumështin e sojës, qumështin e tërshërës, 

qumështin e arrave, qumështin e kokosit ose substanca të tjera me bazë bimore duke 

përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura gjithashtu në formë vegane; analoge të 

qumështit (përgatitje në të cilat proteina e qumështit ose yndyra e qumështit zëvendësohet 

tërësisht ose pjesërisht nga proteina, yndyra ose vaji me origjinë të ndryshme nga 

qumështi); fruta dhe perime të përpunuara; supa dhe lëng mishi; ushqime të gatshme të 

përgatitura në bazë të frutave dhe perimeve; të gjitha mallrat e lartpërmendura edhe në 

formë vegane; analog i kosit, analog i kosit me fruta, analog i kosit me çokollatë ose kakao 

të shtuar, zëvendësues të kosit për pije; zëvendësues me bazë bimore për produktet e 

qumështit; preparate të bazuara në bimë që janë zëvendësues të produkteve të qumështit; 

zëvendësuesit e qumështit të bazuara në bimë në formë të lëngshme, krem, të ngurtë, 

shkumë ose pelte, të përfshira në këtë klasë; ëmbëlsirat me fruta; ëmbëlsira pelte; enë me 

qumësht të ftohtë; enë me fruta të ftohta; supa me perime.  

30  Çokollatë; kos i ngrire; ëmbëlsues; ëmbëlsira me sheqer, ëmbëlsira; akull për ngrënje; 

pluhurat për përgatitjen e akullores; pjekurina të ëmbla afat gjate, dhe pjekurina të ëmbla, 

veçanërisht ëmbëlsira dhe uafëlla të përgatitura; të gjitha produktet e sipërpërmendura 

bazohen gjithashtu në qumështin e orizit, qumështin e bajames, qumështin e sojës, 

qumështin e tërshërës, qumështin e arrave, qumështin e kokosit, pijet nga orizi, pijet nga 

bajamet, pijet nga soja, pijet nga gruri, pijet nga tërshëra, pijet nga arrat, pijet nga kokosi 

ose të tjera substanca me bazë bimore duke përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura në 

formë vegane; të gjitha mallrat e sipërpërmendura me një bazë analoge qumështi (përgatitje 

në të cilat proteina e qumështit ose yndyra e qumështit zëvendësohet tërësisht ose pjesërisht 

nga proteina, yndyra ose vaji me origjinë të ndryshme nga qumështi); pudinga; krem 

çokollate (mousses); preparate që përbëhen kryesisht nga kokrra tërshëre, oriz, bollgur; 

ëmbëlsira me bollgur; ëmbëlsues; ëmbëlsira me sheqer; ëmbëlsira; pije me bazë kakao; të 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

118 

 

gjitha produktet e lartpërmendura gjithashtu në formë vegane; puding orizi; të gjitha 

produktet e sipërpërmendura, duke përfshirë ato me përmbajtje me qumështin e orizit, 

qumështin e bajames, qumështin e sojës, qumështin e tërshërës, qumështin e arrave, 

qumështin e kokosit, pijet e orizit, pijet e bajameve, pijet e sojës, pijet e grurit, pijet e 

tërshërës, pijet me arra, pijet e kokosit ose substanca të tjera me bazë bimore,   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1147 

(220) 01/08/2022 

(300) 018647117  01/02/2022  EU 

(731) Zott SE & Co. KG 

Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, 

Germany, DE 

(591) Kaltërt e errët, e bardhë, e kuqe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht; qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht gruri (spelt), 

qumësht tërshërë, qumësht nga arrat, qumësht kokosi; pije orizi [zëvendësues qumështi], 

pije bajamesh [zëvendësues qumështi], pije soje [zëvendësuesit e qumështit], pije nga gruri 

(spelt drinks) [zëvendësues qumështi], pije tërshërë [zëvendësuesit e qumështit], pije nga 

arrat [zëvendësuesit e qumështit], pije kokosi [zëvendësues qumështi]; produkte qumështi, 

përkatësisht qumësht për pije, qumësht i thartë, dhallë; kos; kos frutash; pirja e jogurtit; kos 

me çokollatë ose kakao të shtuar; pije joalkoolike të përzier me qumësht; kefir [pije 

qumështi]; krem; djathë gjizë; djath gjize nga frutat dhe bimët; ëmbëlsira me bazë 

qumështi; ëmbëlsirat e qumështit që përmbajnë aromatizues frutash dhe të bazuara në 

zëvendësues të qumështit vegan; kremrat e ëmbëlsirave; panakota; pelte me fruta të kuqe; 

pelte; gjalpë; djath dhe preparatet e djathit; qumësht dhe pluhuri i hirrës që janë ushqime 

për njerëzit, me dhe pa aditivë; lyerës buke (me përmbajtje yndyre); koktej qumështi 

(milkshake); hirrë; të gjitha produktet e qumështit të lartpërmendura të bazuara gjithashtu 

në qumështin e orizit, qumështin e bajames, qumështin e sojës, qumështin e tërshërës, 

qumështin e arrave, qumështin e kokosit ose substanca të tjera me bazë bimore duke 

përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura gjithashtu në formë vegane; analoge të 

qumështit (përgatitje në të cilat proteina e qumështit ose yndyra e qumështit zëvendësohet 

tërësisht ose pjesërisht nga proteina, yndyra ose vaji me origjinë të ndryshme nga 

qumështi); fruta dhe perime të përpunuara; supa dhe lëng mishi; ushqime të gatshme të 

përgatitura në bazë të frutave dhe perimeve; të gjitha mallrat e lartpërmendura edhe në 

formë vegane; analog i kosit, analog i kosit me fruta, analog i kosit me çokollatë ose kakao 

të shtuar, zëvendësues të kosit për pije; zëvendësues me bazë bimore për produktet e 

qumështit; preparate të bazuara në bimë që janë zëvendësues të produkteve të qumështit; 

zëvendësuesit e qumështit të bazuara në bimë në formë të lëngshme, krem, të ngurtë, 

shkumë ose pelte, të përfshira në këtë klasë; ëmbëlsirat me fruta; ëmbëlsira pelte; enë me 

qumësht të ftohtë; enë me fruta të ftohta; supa me perime. 
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30  Çokollatë; kos i ngrire; ëmbëlsues; ëmbëlsira me sheqer, ëmbëlsira; akull për ngrënje; 

pluhurat për përgatitjen e akullores; pjekurina të ëmbla afat gjate, dhe pjekurina të ëmbla, 

veçanërisht ëmbëlsira dhe uafëlla të përgatitura; të gjitha produktet e sipërpërmendura 

bazohen gjithashtu në qumështin e orizit, qumështin e bajames, qumështin e sojës, 

qumështin e tërshërës, qumështin e arrave, qumështin e kokosit, pijet nga orizi, pijet nga 

bajamet, pijet nga soja, pijet nga gruri, pijet nga tërshëra, pijet nga arrat, pijet nga kokosi 

ose të tjera substanca me bazë bimore duke përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura në 

formë vegane; të gjitha mallrat e sipërpërmendura me një bazë analoge qumështi (përgatitje 

në të cilat proteina e qumështit ose yndyra e qumështit zëvendësohet tërësisht ose pjesërisht 

nga proteina, yndyra ose vaji me origjinë të ndryshme nga qumështi); pudinga; krem 

çokollate (mousses); preparate që përbëhen kryesisht nga kokrra tërshëre, oriz, bollgur; 

ëmbëlsira me bollgur; ëmbëlsues; ëmbëlsira me sheqer; ëmbëlsira; pije me bazë kakao; të 

gjitha produktet e lartpërmendura gjithashtu në formë vegane; puding orizi; të gjitha 

produktet e sipërpërmendura, duke përfshirë ato me përmbajtje me qumështin e orizit, 

qumështin e bajames, qumështin e sojës, qumështin e tërshërës, qumështin e arrave, 

qumështin e kokosit, pijet e orizit, pijet e bajameve, pijet e sojës, pijet e grurit, pijet e 

tërshërës, pijet me arra, pijet e kokosit ose substanca të tjera me bazë bimore, dhe duke 

përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura në formë vegane; të gjitha produktet e 

sipërpërmendura me një bazë analoge qumështi (preparate në të cilat proteina e qumështit 

ose yndyra e qumështit zëvendësohet tërësisht ose pjesërisht nga proteina, yndyra ose vaji 

me origjinë të ndryshme nga qumështi); pudinga; krem çokollate (mousses); ëmbëlsira me 

aromë frutash; preparate që përbëhen kryesisht nga kokrra tërshëre, oriz, bollgur; ëmbëlsira 

me bollgur; produkte çokollate; të gjitha produktet e sipërpërmendura bazohen gjithashtu 

në qumështin e orizit, qumështin e bajames, qumështin e sojës, qumështin e grurit, 

qumështin e tërshërës, pije orizi me qumësht kokosi, pijet e bajameve, pijet e sojës, pijet e 

grurit, pijet e tërshërës, pijet me arrat, pijet e kokosit ose bimë të tjera - substanca me bazë 

duke përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura në formë vegane; të gjitha produktet e 

sipërpërmendura me një bazë analoge të qumështit (përgatitje në të cilat proteina e 

qumështit ose yndyra e qumështit zëvendësohet tërësisht ose pjesërisht nga proteina, yndyra 

ose vaji me origjinë të ndryshme nga qumështi). 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1148 

(220) 01/08/2022 

(731) KAYALAR KIMYA SANAYI VE 

TICARET A.S Tuzla Kimya Sanayicileri 

Organize Sanayi Bolgesi, Tem Yanyol 

Melek Aras Bulvari No:48, Tepeoren, 

Tuzla, Istanbul, Turkey, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 2  Bojra; bojëra me bazë uji; llaqe transparente; llaqe; konservues kundër ndryshkut; 

parandalues të ndryshkut në natyrën e një shtrese; preparate kundër ndryshkut; konservues 

druri; preparate për trajtimin dhe konservim të drurit; konservues kundër prishjes së drurit; 

ngjyra druri; hollues; hollues për bojëra; hollues për llaqe; aditivët e bojës në natyrën e 

lidhësve; ngjyrues; pigmente; preparate mbrojtëse për metal; vajra për ruajtjen e drurit; 

vajra kundër ndryshkut 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1150 

(220) 02/08/2022 

(731) Rigo Trading S.A 

6, Route de Treves, EBBC Building E, 2633 

Senningerberg, LU 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5 
 

(540)  ROBBIE ROBOT Chamila 

Cameleon Tommy Turtle Bella Butterfly 

PHANTASIA 

 

 
     

 

(511) 30  Embelsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1151 

(220) 02/08/2022 

(731) Hyundai Motor Company 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, 

Republic of Korea, (KR), KR 

(591) Kaltër e errët dhe bardhë, pantone 

code 654C 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Furça me operim elektrik [pjesë makinerish]; pompa  gazi (pajisjet e stacioneve të 

karburanteve); aparate për hapjen dhe mbylljen e dyerve elektrike; vinça; ashensorët e 

automjeteve; parmendë bore; akumulatorët hidraulikë si pjesë e makinerive; frena për 

makineri; makineri për përpunimin e metaleve; makineri formuese për frenat e 

automobilave; tapa [vegla makine]; rubineta [pjesë makinerish, motorësh elektrik ose 

motorësh]; makineri klasifikimi për industri; makineri kimike për qëllime industriale; 

ndezjet elektronike për automjete; pjesë mekanike të motorit për automjete tokësore; 

motorë elektrik dhe motorë për prodhimin e energjisë elektrike; blloqe motori elektrike 

automobilistike; motorë elektrik dhe motorë [përveç mjeteve tokësore]; pompa për motorët 

elektrik të automjeteve tokësore; ingranazhet e ndryshimit të shpejtësisë si pjesë e 

makinave; mekanizmat e kontrollit për makinat, motorët elektrik ose motorët; komponente 

bashkimi makinerish dhe transmisioni për makineri me perjashtim te mjeteve tokesore; 

makina larëse automjetesh; instalimet automatike parkimi; pajisje ndezëse për motorët e 

automjeteve tokësore; gjeneratorë të rrymës për automobila; motorë për automjete model; 
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gjeneratorë; turbogjeneratorë; gjeneratorë lëvizës të energjisë elektrike; robotë për të 

ndihmuar në punët e përditshme për qëllime shtëpiake; robotë industrial; robotë për vegla 

makinerish; pajisje lëvizëse për robotë; mekanizmat e kontrollit për robotët; aparate për 

prodhimin e baterive diellore; elektroda për makineri saldimi; pompa shpërndarëse të 

hidrogjenit për stacionet e shërbimit; transportues pneumatikë; amortizues susta për 

makineri; frenat disku si pjesë e makinerive; kursyesit e karburantit për motorë dhe motorë; 

pjesë të injektuesve të karburantit për motorët e automjeteve tokësore dhe të ujit; motorët të 

nisjes elektrikë; makineri mbushëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1152 

(220) 02/08/2022 

(300) 40-2022-0091078  17/05/2022  CR 

(731) Hyundai Motor Company 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, 

Republic of Korea, (KR), KR 

(591) Kaltër e errët dhe bardhë, pantone 

code 654C 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  : Robotët kirurgjikal; nanorobotët për qëllime mjekësore; kostume robotike 

ekzoskeletore për qëllime mjekësore; aparate për rehabilitimin e trupit për qëllime 

mjekësore; elektroencefalografë; pajisje për matjen e pulsit; aparat për vendndodhjen e 

nervit; gjymtyrë artificiale; nyje artificiale; instrumente mjekësore; aparate dhe instrumente 

mjekësore; gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; aparate masazhesh për përdorim personal; 

shishe për bebe; veshje mjekësore; dorashka për qëllime mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1153 

(220) 02/08/2022 

(300) 40-2022-0091078  17/05/2022  CR 

(731) Hyundai Motor Company 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, 

Republic of Korea, (KR), KR 

(591) Kaltër e errët dhe bardhë, pantone 

code 654C 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Financimi në lidhje me automobilat; financimi i qirasë së automobilave; 

shërbimet e garancisë financiare për rimbursimin e shpenzimeve të shkaktuara si rezultat i 

prishjes së automjetit; shërbime të garancisë financiare për rimbursimin e shpenzimeve të 
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shkaktuara si pasojë e një aksidenti të automjetit; shërbimet e financimit të blerjeve me 

qira; shërbimet e kartave të kreditit dhe debitit; faktorizim; përpunimi i pagesave me kartë 

krediti; agjenci për mbledhjen e qirasë të parkingjeve; agjencitë për tarifimin e parkimit; 

shërbime financiare për menaxhimin e kartave të kreditit me parapagesë me funksion të 

kartës së anëtarësimit; ofrim i informacionit në lidhje me çështjet financiare dhe monetare; 

shërbimet e sigurimit të automobilave; shërbime konsulence dhe ndërmjetësimi në lidhje 

me sigurimin e automjeteve; informacion për sigurimin e automobilave; ndërmjetësim i 

sigurimit të automjeteve; ndërmjetësim i parave virtuale; transaksione financiare on-line; 

shërbime ndërmjetësimi për tregtimin e xhitonave jo të këmbyeshme të bazuara në 

blockchain (NFT); shërbime të ndërmjetësimit financiar doganor; vlerësimi i automobilave; 

vlerësimi i automobilave të përdorur; sigurimi i informacionit në lidhje me vlerësimin e 

automobilave të përdorur; grumbullimi i donacioneve monetare për qëllime bamirësie; 

sigurimi i informacionit në lidhje me vlerësimin e automobilave; lëshimi i kartës së kreditit 

të anëtarësimit; ofrimi i zbritjeve në institucionet pjesëmarrëse të të tjerëve nëpërmjet 

përdorimit të kartës së anëtarësimit; informacion për sigurimin e automjetit; përpunimi i 

transaksioneve të pagesave nëpërmjet internetit; shërbimet e pagesave me portofolin 

elektronik (e- wallet); përpunimi elektronik i pagesave; përpunimi i transaksioneve të 

pagesave për para elektronike; ndërmjetësimi i të drejtave të pronësisë intelektuale; pagesa 

elektronike për të tjerët.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1154 

(220) 02/08/2022 

(300) 40-2022-0091080  17/05/2022  CR 

(731) Hyundai Motor Company 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, 

Republic of Korea, (KR), KR 

(591) Kaltër e errët dhe bardhë, pantone 

code 654C 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Rimorkim emergjent i automobilave; dhënia me qira (leasing) e makinave me 

qira; ofrim i informacionit për transportin; ofrim i informacionit në lidhje me transportin e 

makinave; dhënia e makinave me qera; gjurmimi i flotës së automobilave duke përdorur 

pajisjet elektronike të navigimit dhe vendndodhjes [informacionet e transportit]; rimorkimi 

dhe transporti i makinave si pjesë e shërbimeve të avarive të automjeteve; shërbimet për 

ndarje makine; transport; shërbimet e bashkimit të automjeteve; ofrimi i informacionit 

nëpërmjet internetit në lidhje me dhënien me qera të automobilave; marrja me qira e 

pajisjeve dhe aksesorëve të automjeteve; marrja me qera e aeroplanëve; marrja me qera e 

automjeteve; sigurimi i informacionit në lidhje me transportin ajror; ofrimi i informacionit 

në lidhje me shërbimet e drejtimit të automjeteve; shërbimet e rezervimit për automjete me 

qera; marrja me qera e veturave, garazhit dhe parkimit; ofrimi i informacionit në lidhje me 

shërbimet e parkimit të automjeteve; rezervimi i vendeve të parkimit; transportimi i 

pasagjerëve dhe bagazheve të udhëtarëve; ofrimi i informacionit për shërbimet e transportit; 
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shërbimet logjistike që përbëhen nga magazinimi, transporti dhe dërgimi i mallrave; 

transporti, dërgimi, paketimi dhe ruajtja e mallrave; sigurimi i informacionit për rrugën dhe 

trafikun; inspektimi i automjeteve para transportit; ruajtja e energjisë dhe lëndëve djegëse; 

shërbime depo për magazinimin e automjeteve; dhënia me qira e karrigeve me rrota; 

shërbimet në lidhje me udhëtimet e përfshira në klasë; ofrimi i informacionit në lidhje me 

udhëtimet dhe turnetë e udhëtimeve turistike; shërbime agjencie për rezervim për udhëtime; 

rezervimi i udhëtimit; shërbime të rezervimit të udhëtimit dhe informacionit të udhëtimit; 

realizimi i tureve të udhëtimit turistik me automobila; ruajtja fizike e të dhënave të ruajtura 

në mënyrë elektronike, dokumenteve, fotografive dixhitale, muzikës, imazheve, videove 

dhe lojërave kompjuterike; ruajtja, shpërndarja dhe furnizimi me energji dhe lëndë djegëse; 

sigurimin e informacionit në lidhje me shpërndarjen e energjisë elektrike; ruajtja dhe 

shpërndarja e energjisë elektrike; shërbimet e navigimit GPS; këshilla teknike në lidhje me 

logjistikën e transportit; transport automjetesh; sherbime me qera (leasing) automjetesh; 

shërbimet logjistike të zinxhirit të furnizimit dhe logjistikës së kundërt që konsistojnë në 

ruajtjen, transportin dhe dërgimin e mallrave për të tjerët përmes rrugëve ajrore, 

hekurudhore, anije ose kamion.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1155 

(220) 02/08/2022 

(300) 40-2022-0091080  17/05/2022  CR 

(731) Hyundai Motor Company 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, 

Republic of Korea, (KR), KR 

(591) Kaltër e errët dhe bardhë, pantone 

code 654C 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Furça me funksion elektrik [pjesë makinerish]; pompa  gazi (pajisjet e stacioneve 

të benzinës); aparate për hapjen dhe mbylljen e dyerve elektrike; vinça; ashensorë  

automjetesh; parmendë bore; akumulatorët hidraulikë si pjesë e makinerive; frena për 

makineri; makineri për përpunimin e metaleve; makineri formuese për frenat e 

automobilave; tapa [vegla makine]; rubineta [pjesë makinerish, motorësh elektrik ose 

motorësh]; makineri klasifikimi për industri; makineri kimike për qëllime industriale; 

ndezjet elektronike për automjete; pjesë mekanike të motorit për automjete tokësore; 

motorë elektrik dhe motorë për prodhimin e energjisë elektrike; blloqe motori elektrik 

automobilistik; motorë dhe motorë [përveç mjeteve tokësore]; pompat për motorët elektrik 

të automjeteve tokësore; ingranazhet e ndryshimit të shpejtësisë  si pjesë e makinave; 

mekanizma kontrolli për makineritë, motorët elektrik ose motorët; komponente bashkimi 

dhe transmisioni makinerish me perjashtim te mjeteve tokesore; makina larëse për 

automjetet; instalimet automatike të parkimit; pajisje ndezëse për motorët e automjeteve 

tokësore; gjeneratorë të rrymës për automobila; motorë për automjete model; gjeneratorë; 

turbogjeneratorë; gjeneratorë lëvizës të energjisë elektrike; robotë për të ndihmuar në punët 

e përditshme për qëllime shtëpiake; robotë industrialë; robotë për vegla makinerish; pajisje 
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lëvizëse për robotë; mekanizmat e kontrollit për robotët; aparate për prodhimin e baterive 

diellore; elektroda për makina saldimi; pompa shpërndarëse të hidrogjenit për stacionet e 

shërbimit; transportues pneumatikë; amortizues susta për makina; frena disku si pjesë e 

makinerive; kursyesit e karburantit për motorë elektrik dhe motorë; pjesë të injektuesve të 

karburantit për motorët e automjeteve tokësore dhe të ujit; motorët elektrikë të nisjes; 

makina mbushëse.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1156 

(220) 02/08/2022 

(300) 40-2021-0091082  17/05/2022  CR 

(731) Hyundai Motor Company 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, 

Republic of Korea, (KR), KR 

(591) Kaltër e errët dhe bardhë, pantone 

code 654C 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Robotët kirurgjikal; nanorobotët për qëllime mjekësore; kostume robotike 

ekzoskeletore për qëllime mjekësore; aparate për rehabilitimin e trupit për qëllime 

mjekësore; elektroencefalografë; pajisje për matjen e pulsit; aparat për vendndodhjen e 

nervit; gjymtyrë artificiale; nyje artificiale; instrumente mjekësore; aparate dhe instrumente 

mjekësore; gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; aparate masazhesh për përdorim personal; 

shishe për bebe; veshje mjekësore; dorashka për qëllime mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1157 

(220) 02/08/2022 

(300) 40-2022-0091083  17/05/2022  CR 

(731) Hyundai Motor Company 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, 

Republic of Korea, (KR), KR 

(591) Kaltër e errët dhe bardhë, pantone 

code 654C 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Financimi në lidhje me automobilat; financimi i qirasë së automobilave; 

shërbimet e garancisë financiare për rimbursimin e shpenzimeve të shkaktuara si rezultat i 

prishjes së automjetit; shërbime të garancisë financiare për rimbursimin e shpenzimeve të 

shkaktuara si pasojë e një aksidenti të automjetit; shërbimet e financimit të blerjeve me 

qira; shërbimet e kartave të kreditit dhe debitit; faktorizim; përpunimi i pagesave me kartë 
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krediti; agjenci për mbledhjen e qirasë të parkingjeve; agjencitë për tarifimin e parkimit; 

shërbime financiare për menaxhimin e kartave të kreditit me parapagesë me funksion të 

kartës së anëtarësimit; ofrim i informacionit në lidhje me çështjet financiare dhe monetare; 

shërbimet e sigurimit të automobilave; shërbime konsulence dhe ndërmjetësimi në lidhje 

me sigurimin e automjeteve; informacion për sigurimin e automobilave; ndërmjetësim i 

sigurimit të automjeteve; ndërmjetësim i parave virtuale; transaksione financiare on-line; 

shërbime ndërmjetësimi për tregtimin e xhitonave jo të këmbyeshme të bazuara në 

blockchain (NFT); shërbime të ndërmjetësimit financiar doganor; vlerësimi i automobilave; 

vlerësimi i automobilave të përdorur; sigurimi i informacionit në lidhje me vlerësimin e 

automobilave të përdorur; grumbullimi i donacioneve monetare për qëllime bamirësie; 

sigurimi i informacionit në lidhje me vlerësimin e automobilave; lëshimi i kartës së kreditit 

të anëtarësimit; ofrimi i zbritjeve në institucionet pjesëmarrëse të të tjerëve nëpërmjet 

përdorimit të kartës së anëtarësimit; informacion për sigurimin e automjetit; përpunimi i 

transaksioneve të pagesave nëpërmjet internetit; shërbimet e pagesave me portofolin 

elektronik (e- wallet); përpunimi elektronik i pagesave; përpunimi i transaksioneve të 

pagesave për para elektronike; ndërmjetësimi i të drejtave të pronësisë intelektuale; pagesa 

elektronike për të tjerët.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1158 

(220) 02/08/2022 

(300) 40-2022-0091084  17/05/2022  CR 

(731) Hyundai Motor Company 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, 

Republic of Korea, (KR), KR 

(591) Kaltër e errët dhe bardhë, pantone 

code 654C 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Rimorkim emergjent i automobilave; dhënia me qira (leasing) e makinave me 

qira; ofrim i informacionit për transportin; ofrim i informacionit në lidhje me transportin e 

makinave; dhënia e makinave me qera; gjurmimi i flotës së automobilave duke përdorur 

pajisjet elektronike të navigimit dhe vendndodhjes [informacionet e transportit]; rimorkimi 

dhe transporti i makinave si pjesë e shërbimeve të avarive të automjeteve; shërbimet për 

ndarje makine; transport; shërbimet e bashkimit të automjeteve; ofrimi i informacionit 

nëpërmjet internetit në lidhje me dhënien me qera të automobilave; marrja me qira e 

pajisjeve dhe aksesorëve të automjeteve; marrja me qera e aeroplanëve; marrja me qera e 

automjeteve; sigurimi i informacionit në lidhje me transportin ajror; ofrimi i informacionit 

në lidhje me shërbimet e drejtimit të automjeteve; shërbimet e rezervimit për automjete me 

qera; marrja me qera e veturave, garazhit dhe parkimit; ofrimi i informacionit në lidhje me 

shërbimet e parkimit të automjeteve; rezervimi i vendeve të parkimit; transportimi i 

pasagjerëve dhe bagazheve të udhëtarëve; ofrimi i informacionit për shërbimet e transportit; 

shërbimet logjistike që përbëhen nga magazinimi, transporti dhe dërgimi i mallrave; 

transporti, dërgimi, paketimi dhe ruajtja e mallrave; sigurimi i informacionit për rrugën dhe 
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trafikun; inspektimi i automjeteve para transportit; ruajtja e energjisë dhe lëndëve djegëse; 

shërbime depo për magazinimin e automjeteve; dhënia me qira e karrigeve me rrota; 

shërbimet në lidhje me udhëtimet e përfshira në klasë; ofrimi i informacionit në lidhje me 

udhëtimet dhe turnetë e udhëtimeve turistike; shërbime agjencie për rezervim për udhëtime; 

rezervimi i udhëtimit; shërbime të rezervimit të udhëtimit dhe informacionit të udhëtimit; 

realizimi i tureve të udhëtimit turistik me automobila; ruajtja fizike e të dhënave të ruajtura 

në mënyrë elektronike, dokumenteve, fotografive dixhitale, muzikës, imazheve, videove 

dhe lojërave kompjuterike; ruajtja, shpërndarja dhe furnizimi me energji dhe lëndë djegëse; 

sigurimin e informacionit në lidhje me shpërndarjen e energjisë elektrike; ruajtja dhe 

shpërndarja e energjisë elektrike; shërbimet e navigimit GPS; këshilla teknike në lidhje me 

logjistikën e transportit; transport automjetesh; sherbime me qera (leasing) automjetesh; 

shërbimet logjistike të zinxhirit të furnizimit dhe logjistikës së kundërt që konsistojnë në 

ruajtjen, transportin dhe dërgimin e mallrave për të tjerët përmes rrugëve ajrore, 

hekurudhore, anije ose kamion.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1159 

(220) 02/08/2022 

(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 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)  AIRTAG 

 

 
     

 

(511) 14  Zinxhirë për çelsa; unaza për çelsa.”  

18  Rripa lëkure, kuti bartëse nga lëkura, kuti atashe, çanta (valixhe të vogla), çanta dore, 

kuleta, çanta, kuti çelsash nga lëkura, etiketa nga lëkura për bagazhe.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1160 

(220) 02/08/2022 

(731) SEMA Lizenz- und Beteiligungs 

GmbH Salzstrasse 25, 87499 Wildpoldsried,  

Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  SEMA 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer [i ruajtur dhe i shkarkueshëm], në veçanti CAD softuer, softuer CRM dhe 

softuer ERP për konstruksion të drurit, konstruksion të shkallave, formësim të tabakëve dhe 

punim të metalit, zdrukthëtarë, zejtarëve, punuesve të fasadës, marangozëve dhe punuesve 

të kabineteve.  

42  Zhvillimi, dizajnimi dhe krijimi i softuerit; softueri si shërbime [SaaS]; personalizim i 

softuerit me porosi; instalime, përditësime dhe mirëmbajtje të softuerit.”   
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(210) KS/M/ 2022/1161 

(220) 02/08/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ZOFKOL 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1162 

(220) 02/08/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540) ZOLSTYN 

                                                 

 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1163 

(220) 02/08/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TRIANDA     

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1164 

(220) 02/08/2022 

(300) 97494519  08/07/2022  US 

(731) Travere Therapeutics, Inc 

3611 Valley Centre Drive, Suite 300 

San Diego, California  92130 

(540)   
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A corporation of the state of Delaware (US) 

, US 

(740)  Florije Manaj Zogaj 

Manaj & Associates IP L.L.C. 

Bedri Berisha, rr. Nekibe Kelmendi 

10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

     

 

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

farmaceutike për trajtimin e glomerulosklerozës fokale segmentale (FSGS); preparate 

farmaceutike për trajtimin e nefropatisë imunoglobulinike A (IgAN); preparate 

farmaceutike për trajtimin e sindromës Alport, preparate farmaceutike për trajtimin e 

glomerulonefropatisë; preparate farmaceutike për trajtimin e glomerulonefritit. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1165 

(220) 02/08/2022 

(300) 97494522  08/07/2022  US 

(731) Travere Therapeutics, Inc. 

3611 Valley Centre Drive, Suite 300 

San Diego, California  92130 A corporation 

of the state of Delaware, US 

(591) ngjyre e kalter e mbyllur dhe ngjyre 

vjollce.  

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe Kelmendi 

p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

farmaceutike për trajtimin e glomerulosklerozës fokale segmentale (FSGS); preparate 

farmaceutike për trajtimin e nefropatisë imunoglobulinike A (IgAN); preparate 

farmaceutike për trajtimin e sindromës Alport, preparate farmaceutike për trajtimin e 

glomerulonefropatisë; preparate farmaceutike për trajtimin e glomerulonefritit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1166 

(220) 03/08/2022 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, 

(540)   
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Republic of Korea, KR 

(591) Pantone PMS 654C. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
      

 

(511) 28  Lodra për kafshë shoqëruese; zbukurime për pemët e Krishtlindjes, përveç 

artikujve ndriçues dhe ëmbëlsirave; lodra (gjëra për të luajtur); makina lodra; kukulla; 

lodra; automjete model me shkallë të zvogluar; automjete lodra; aeroplan lodër; robotë 

lodra; drone [lodra]; kontrolle në largësi për funksionimin e automjetëve model me shkallë 

të zvogluar; makina lodra elektrike për fëmijë ose foshnje; lodra të projektuara për t’u 

ngjitur në ulëset e makinave; lojra dhe gjëra për të luajtur; lojra dhe lodra të mbartëshme që 

përfshijnë funksione të telekomunikacionit; aparatura për lojra; aparatura për lojra video; 

makineri për ushtrime fizike; çanta të përshtatura veçanërisht për pajisje sporti; artikuj 

gjimnastikorë dhe sportivë; çanta golfi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1167 

(220) 03/08/2022 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, 

Republic of Korea, KR 

(591) Pantone PMS 654C. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 28  Lodra për kafshë shoqëruese; zbukurime për pemët e Krishtlindjes, përveç 

artikujve ndriçues dhe ëmbëlsirave; lodra (gjëra për të luajtur); makina lodra; kukulla; 

lodra; automjete model me shkallë të zvogluar; automjete lodra; aeroplan lodër; robotë 

lodra; drone [lodra]; kontrolle në largësi për funksionimin e automjetëve model me shkallë 

të zvogluar; makina lodra elektrike për fëmijë ose foshnje; lodra të projektuara për t’u 

ngjitur në ulëset e makinave; lojra dhe gjëra për të luajtur; lojra dhe lodra të mbartëshme që 

përfshijnë funksione të telekomunikacionit; aparatura për lojra; aparatura për lojra video; 

makineri për ushtrime fizike; çanta të përshtatura veçanërisht për pajisje sporti; artikuj 

gjimnastikorë dhe sportivë; çanta golfi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1168 

(220) 03/08/2022 

(731) VitaLand L.L.C. Str. Lidhja e Pejes, 

p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Blu; e kuqe; jeshile; bojë qielli; e 

verdhë; kafe; e zezë, e bardhë; portokalli 

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

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

5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 25  Veshje; mbathje; veshje të kokës; pjesë të veshjeve, mbathje dhe veshje të kokës.  

28  Aparate të shesheve të panaireve dhe lojërave; artikuj dhe pajisje sportive; lodra, lojëra 

dhe gjësende për lojë.  

41  Ofrim ambjente për argëtim; informacion për argëtim; shërbime të parkut të zbavitjes; 

shërbime dëfrimi; shërbime karaoke; organizim spektaklesh; organizim spektaklesh mode 

për qëllime argëtimi; prezentim të shfaqjeve të cirkut; prezantim të shfaqjeve variete; 

prezantim të performancave live. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1169 

(220) 03/08/2022 

(731) VitaLand L.L.C. Str. Lidhja e Pejes, 

p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

Vjollcë; blu; e kuqe; jeshile; bojë qielli; e 

verdhë; kafe; e zezë; e bardhë; portokalli 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje; mbathje; veshje të kokës; pjesë të veshjeve, mbathje dhe veshje të kokës.  

28  Aparate të shesheve të panaireve dhe lojërave; artikuj dhe pajisje sportive; lodra, lojëra 

dhe gjësende për lojë.  

41  Ofrim ambjente për argëtim; informacion për argëtim; shërbime të parkut të zbavitjes; 

shërbime dëfrimi; shërbime karaoke; organizim spektaklesh; organizim spektaklesh mode 

për qëllime argëtimi; prezentim të shfaqjeve të cirkut; prezantim të shfaqjeve variete; 

prezantim të performancave live. 
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(210) KS/M/ 2022/1170 

(220) 03/08/2022 

(731) Star Brands North America, Inc. 

10th Floor, 10 Bank Street, White Plains,  

10606 New York, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  FLIPZ 

 

 
     

 

(511) 30  Gjevrek; Gjevrek i mbuluar me çokollatë; Gjevrek i mbuluar me shije karamele; 

Gjevrek i mbuluar me copëza të vogla ëmbëlsirash me ngjyrë; Gjevrek i mbuluar me shije; 

Gjevrek i mbështjellur me shije.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1171 

(220) 04/08/2022 

(731) Green Med LLC Taslixhe, rr.ymer 

pacarizi nr.58, 10. 000 Prishtine, KS 

(591) E bardhë dhe ngjyrë e kaltër e errët. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte kozmetike, kryesisht produkte kozmetike për lëkurë  

5  Preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve neurologjike, distonive të muskujve, 

çrregullimeve të muskujve të lëmuar, çrregullimeve të nervit autonom, dhimbjeve të kokës, 

rrudhave, hiperhidrozës, paralizës cerebrale, spazmave, dridhjeve dhe dhimbjeve  

44  Shërbime estetike, shërbimet estetike për eliminimin e rrudhave dhe mirëmbajtjen e 

lëkurës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1172 

(220) 04/08/2022 

(731) Leonora Gashi blloku A1 Lagjia 

Kalabria Prishtine, KS 

(526) office Line 

(591) e kuqe e zeze e verdhe 

(540)   
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(740)  Hajriz Zabeli 

Blloku A1- Lagjia Kalabria- Prishtine 
 

     

 

(511) 2 Bojra, llaqe;konzervues kunder  ndryshkut dhe kunder prishjes së 

drurit;ngjyrues;bojera per printim, shenjim dhe gdhendje;rrëshira natyrale të 

papërpunuara;metale në formë fletësh dhe pluhuri për piktur, dekorim, printim dhe art 

9 Peshkim, matje,sinjalizim, kontrollim( mbikqyrje )shkencorë, detarë, matese, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, aparate dhe instrumente per kursimin e jetesdhe mesimdhenjes,   

aparate dhe instrumenta për kalimin, kryerjen, transmetimin ose riprodhimin e zerit  ose 

imazheve, bartesit të dhënash magnetike, disqe regjistrimi;disqet e regjistrimit;disqe 

kompakt, DVD dhe media te tjera dixhitale regjistrimi;mekanizma per aparatet me funkcion 

te monedhesl regjistrat e keshit, makinat llogaritese, pajisjet e perpunimit te te dhenave, 

kompjuteret,;software kompjuterik;aparate per shuarjen e zjarit. 

16 Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve;si dhe pajisjet e zyres, 

materiale të shtypura;thika letre dhe prerese letre;kuti, kapake dhe pajisje per mbajtje ose 

sigurimin e letres si psh. dosjet e dokumenteve,kapese parash, mbajtese per libra  çeçesh, 

kapese letre, mbajtese pasaportash,fletore, makina te caktuara zyre, makina shkrimi, 

duplikate,makina frankimi, per +perdorim ne zyre, mbrehese lapsash,artikuj pikture per 

perdorim nga artiste dhe piktore te brenshem dhe te jashtem, disqe artistesh dhe bojera uji, 

kembalec dhe paleta piktoresh, rula dhe tabaka per boje, produkte te caktuar letre de 

disponueshme, psh. bisht, shami, dhe liri tavoline prej letre;mallra te caktuara prej letreose 

kartoni te paklsaifikuara ndryshe sipas funksionit dhe qellimit, psh. çanta letre, zarfe dhe 

kompjuterper amballazhim, statuja, figurina dhe vepra arti prej letre ose kartoni, te tilla si 

figurina prej papier mache, me kornize litografi, piktura dhe bojera uji. 

35 Sherbime qe perfshijne menaxhimin e biznesit, funksionimin, organizimin dhe 

administrimin e nje ndermarje tregtare dhe industriale, si dhe sherbime reklamimi, 

marketingu dhe promovimi. Per qellime klasifikimi, shitja e mallrave nuk kosiderohet 

sherbim. Bashkim per te miren e te tjereve , i nje shumllojshmerie te mallerave duke 

perjashtuar transportin e tyre, duke mundesuar klienteve ti shikojn dhe bkejne me lehtesi 

ato mallra, sherbimet e tilla mund te ofrohen ne dyqanet me shumice dhe pakice, pikat e 

shitjes me shumice, nepermjet makinave shitese, katalogeve te porosive me poste ose me 

ane te mediave elektronike, psh. nepermjet faqeve te internetit ose programeve te blerjeve 

televizive,sherbime reklamimi, marketingu dhe promovimi, per shembull, shperndarja e 

mostrave, zhvillimi i koncepteve te reklamimit, shkrimii  dhe publikimi i teksteve 

publicitare, veshje e vitrines, sherbimet me marredhenjen e publikun, prodhimi i 

programeve te teleshopingut, organizim i panaireve dhe ekspozitave per qellime komerciale 

ose reklamuese;optimizim i motoreve te kerkimit per promovimin e shitjeve, sherbimet e 

asistences komerciale psh. rekrutim i personelit, negociim i kontartave te biznesit per te 

tjeret, analiza e qmimeve te kostos, sherbimet e agjrncise se import-eksportit, sherbimete 

administrimit ne lidhje me transakcionet e biznesit dhe te dhenat financiare, psh. mbajtja e 

kontabilitetit, hartimi i poasqyrave te llogarive, auditim i biznesit financiar, vleresimet e 
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biznesit, sherbimet e pregatitjes dhe depozitimit te taksave;, administrimi i tregtar i 

licencimit te mallrave dhe sherbimeve te te tjereve, sherbime regjistrimi, transkprintimi, 

perberjen, perpilimin, ose sistematizimin e komunikimeve dhe regjistrimeve me shkrim, si 

dhe permbledhjen e te dhenave matematikore ose statistikore, funksionet e zyres, psh. 

caktimi i tatimeve dhe sherbimet e rikujtimit, kerkimi i te dhenave ne skedar kompjuterik 

per te tjeret, menaxhimi i kompjetizuar i skedareve, sherbimet e centralit telefonik. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1173 

(220) 04/08/2022 

(300) Z20220927/A  29/01/2022  HR 

(731) Salvus d.o.o. Toplička cesta 100 

49240 Donja Stubica, HR 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)  SALVIT 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte kozmetike, parfumeri, sapune; vajra esencialë, kremra për flokë; 

produkte të kujdesit dentar.  

5  Produkte farmaceutike; shtesa dietike për konsum njerëzor; shtesa dietike për qëllime 

mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore; substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor; ushqim për nevoja të veçanta ushqimore; ushqim për qëllime të veçanta 

mjekësore; ushqim për bebe; pelena për fëmijë; dezinfektuesit.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime farmaceutike; shërbime për përgatitjen e preparateve 

farmaceutike; kujdesi higjienik dhe kujdesi për bukurinë për njerëzit. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1174 

(220) 04/08/2022 

(300) Z20220929/A  29/06/2022  HR 

(731) Salvus d.o.o. Toplička cesta 100 

49240 Donja Stubica, HR 

(591) e bardhe, e zeze 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte kozmetike, parfumeri, sapune; vajra esencialë, kremra për flokë; 

produkte të kujdesit dentar  

5  Produkte farmaceutike;shtesa dietike për konsum njerëzor;shtesa dietike për qëllime 

mjekësore;preparate sanitare për qëllime mjekësore;substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor;ushqim për nevoja të veçanta ushqimore;ushqim për qëllime të veçanta 

mjekësore;ushqim për bebe;dezinfektuesit.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime farmaceutike; shërbime për përgatitjen e preparateve 
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farmaceutike; kujdesi higjienik dhe kujdesi për bukurinë për njerëzit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1175 

(220) 04/08/2022 

(300) Z20220933/A  29/06/2022  HR 

(731) Salvus d.o.o. Toplička cesta 100 

49240 Donja Stubica, HR 

(591) E bruztë, e bardhë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte kozmetike, parfumeri, sapune; vajra esencialë, kremra për flokë; 

produkte të kujdesit dentar.  

5  Produkte farmaceutike; shtesa dietike për konsum njerëzor; shtesa dietike për qëllime 

mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore; substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor; ushqim për nevoja të veçanta ushqimore; ushqim për qëllime të veçanta 

mjekësore; ushqim për bebe; pelena për fëmijë; dezinfektuesit.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime farmaceutike; shërbime për përgatitjen e preparateve 

farmaceutike; kujdesi higjienik dhe kujdesi për bukurinë për njerëzit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1176 

(220) 04/08/2022 

(300) Z20220928/A  29/06/2022  HR 

(731) Salvus d.o.o. Toplička cesta 100 

49240 Donja Stubica, HR 

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

gjelbër e lehtë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte kozmetike, parfumeri, sapune; vajra esencialë, kremra për flokë; 

produkte të kujdesit dentar.  

5  Produkte farmaceutike; shtesa dietike për konsum njerëzor; shtesa dietike për qëllime 

mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore; substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor; ushqim për nevoja të veçanta ushqimore; ushqim për qëllime të veçanta 

mjekësore; ushqim për bebe; pelena për fëmijë; dezinfektuesit.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime farmaceutike; shërbime për përgatitjen e preparateve 

farmaceutike; kujdesi higjienik dhe kujdesi për bukurinë për njerëzit. 
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(210) KS/M/ 2022/1177 

(220) 04/08/2022 

(300) Z20220930A  19/06/2022  HR 

(731) Salvus d.o.o. Toplička cesta 100 

49240 Donja Stubica, HR 

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

zezë  

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte kozmetike, parfumeri, sapune; vajra esencialë, kremra për flokë; 

produkte të kujdesit dentar.  

5  Produkte farmaceutike;shtesa dietike për konsum njerëzor;shtesa dietike për qëllime 

mjekësore;preparate sanitare për qëllime mjekësore;substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor;ushqim për nevoja të veçanta ushqimore;ushqim për qëllime të veçanta 

mjekësore;ushqim për bebe;dezinfektuesit.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime farmaceutike; shërbime për përgatitjen e preparateve 

farmaceutike; kujdesi higjienik dhe kujdesi për bukurinë për njerëzit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1178 

(220) 04/08/2022 

(300) Z20220932/A  29/06/2022  CR 

(731) Salvus d.o.o. Toplička cesta 100 

49240 Donja Stubica, HR 

(591) E kuqe, e bardhë, e zezë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike; shtesa dietike për konsum njerëzor; shtesa dietike për 

qëllime mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore; substanca dietike të 

përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; dezinfektues; pelena për 

mosmbajtjeje; veshje kirurgjikale dhe mjekësore për plagët; testet diagnostike.  

30  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; produkte ortopedike; aksesorë për qepjen e plagëve; gjilpëra 
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injeksioni për përdorim mjekësor; matës të sheqerit në gjak; pompa insuline; monitorues të 

presionit arterial; termometra dixhitalë për qëllime mjekësore; inhalatorë; pajisje mjekësore 

për matjen e sasisë së oksigjenit në gjak; përqendrues oksigjeni për përdorime mjekësore; 

mjete ndihmëse ortopedike; ndihmesat e kompresimit.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime farmaceutike; shërbime për përgatitjen e preparateve 

farmaceutike; kujdesi higjienik dhe kujdesi për bukurinë për njerëzit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1179 

(220) 05/08/2022 

(731) Red Bull GmbH Am Brunnen 1, 5330 

Fuschl am See, AT 

(591) E kuqe, e artë, e kaltër 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Çanta shpine; çanta udhëtimi; Çanta për kampistë; Valixhe.”   

25  Këpucë; veshje; të brendshme; shalle; kapelë për veshje; smoke; kanptiera; këmisha të 

vogla; xhaketa [veshje]; veshjet e sipërme; funde; fustane; pantallona; bluzë; këmisha.”   

35  Shitje me pakicë dhe shumicë dhe shitje nëpërmjet internetit të veshjeve, këpucëve dhe 

artikujve sportive dhe gjimnastikore, çantave të shpines, valixheve, çantave të udhëtimit, 

çantave për kampistë; promovimi i shitjeve për të tjerët; hulumtimi i biznesit; konsulencë 

profesionale biznesi; konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe organizimin; shërbimet e 

konsulencës për menaxhim personal; asistencë për menaxhimin e biznesit; asistencë për 

menaxhimin e biznesit; informacion biznesi, agjenci tregtare në lidhje me partnerët e 

ngjashëm të biznesit, konsulencë profesionale biznesi, konsulencë për menaxhimin e 

biznesit, konsulencë për menaxhimin e personelit, rekrutimin e personelit, ofrimin e 

njohurive të biznesit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1180 

(220) 05/08/2022 

(731) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  

SE-405 03 Göteborg, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  FLEXISHEETS 

 

 
     

 

(511) 3  Letër e lagur tualeti; shami e njomur me lëng; pëlhura të ngopura me preparate 

pastrimi; sapune; preparate për pastrim; peshqirë të ngopur me kremra kozmetike; vata 

celuloze për përdorim kozmetik; shtupa pambuku për përdorim kozmetik; preparate për 

heqjen e grimit; losione për përdorim kozmetik; shkopinj pambuku për përdorim kozmetik; 
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peceta të ngopura me preparate kozmetike për qëllime makijazhi dhe kujdesi  

42  Letër tualeti; shami letre ose celuloze; peceta letre ose celuloze; peceta për grim, fytyrë 

dhe peshqir; rrotulla kuzhine prej letre ose celuloze; peceta për fytyrë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1181 

(220) 05/08/2022 

(731) BEPATEKS TEKSTİL BİLİŞİM 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Hadımköy Mah/Semt Celal Bayar 

Cad. 5 4 ARNAVUTKÖY İSTANBUL 

TURKEY, TR 

(591) e kuqe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Faculeta të lagura të veçanta.  

5  Pelena të veçanta për bebe.  

25  Veshje (konfeksion).  

28  Lodra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1182 

(220) 05/08/2022 

(731) Bon Presso GmbH & Co. KG 

Siemensstraße 10, 48432 Rheine 

Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj dhe kakao dhe zëvendësuesit e tyre; kafe e papjekur; Kafe me aromë; 

Kapuçino; Kafe e ftohte; Kafe pa kofeinë; Espresso; Kafe (e pjekur, pluhur, e grimcuar ose 

në pije); Kakao (e pjekur, pluhur, e grimcuar ose në pije); Ekstrakte kafeje për përdorim si 

aromatizues në pije; Ekstrakte kafeje për përdorim si aromatizues në ushqime; Ekstraktet e 
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kakaos për përdorim si aromatizues në pije; Kafe me çokollatë; Pije të përgatitura me kafe; 

Frape; Pije me bazë kafeje që përmbajnë akullore (affogato); Kafe e tharë në ngrirje; 

Preparate për përgatitjen e pijeve (me bazë kafeje); Preparate për përgatitjen e pijeve (me 

bazë çokollate); Kokrrat të bluara të kafesë; Kafe e bluar; Elb për përdorim si zëvendësues i 

kafesë; Kafe me malt; Ekstrakte të kafesë së maltit; Përzierje kafeje dhe çikore; Përzierje 

çikore, të gjitha për përdorim si zëvendësues të kafesë; Përzierjet e kafesë së maltit me 

kakao; Përzierjet e ekstrakteve të kafesë së maltit me kafe; Pije të bazuara në zëvendësues 

të kafesë; Kokrra kafeje të pjekura; Pije me bazë kafeje që përmban qumësht; Pije kafeje 

me qumësht; Pije me bazë çokollate me qumësht; Pije me bazë kafeje; Pije me bazë kakao; 

Pije me bazë çokollate; Pije të aromatizuara me çokollatë; Çokollatë e nxehtë; Çokollata 

me qumësht; Pluhur kakao për përdorim të menjëhershëm; Esenca kafeje; Aromatizues 

kafeje; Ekstrakte kafeje për përdorim si zëvendësues të kafesë; Kafe në formë të zier; Qese 

kafeje; Kapsula kafeje; qeska kafeje; Filtra në formë qese letre të mbushura me kafe; 

Koncentrate kafeje; Përzierje të kafesë; Produkte të kakaos; Kakao pluhur; Përzierje të 

kakaos; Pije të gazuara (me bazë kafeje, kakaos ose  çokollate); Drithëra të përpunuara, 

niseshte dhe mallra prej tyre, preparate për pjekje dhe maja; Drithëra; Elb dhe malt i pjekur 

për përdorim si zëvendësues i kafesë; Akull, akullore, kos (jogurt) dhe sherbet i ngrirë; Pije 

akulli me bazë kafeje; Pije akulli me bazë kakao; Sheqerna, ëmbëlsues natyralë, veshje dhe 

mbushje të ëmbla, produkte bletësh; Mbushje me bazë kafeje; Mallrat furre, ëmbëlsira, 

çokollata dhe desertet; Kokrra të kafesë të veshura me sheqer; Kremra me bazë kakao në 

formë lyerje; Ushqime me bazë kakao; Përbërësit me bazë kakao për produktet e 

ëmbëlsirave; Kripëra, erëza, aroma dhe mëlmesa; Vajra të kafesë.   

31  Farërat; Kultura bujqësore dhe akuakulturore, produkte hortikulture dhe pyjore; Fruta 

arrorea, perime dhe barishte të freskëta; Arra ushqimore (të papërpunuara); Farërat për 

mbjellje; Malt; Drithëra të papërpunuara; Fara drithërash, të papërpunuara; Nënprodukte të 

përpunimit të drithërave, për konsum nga kafshët.  

35  Reklamim; Menaxhimi i biznesit; Administrim biznesi; Funksionet e zyrës; Shërbime 

reklamimi, marketingu dhe promovimi; Asistencë për biznesin komercial dhe 

informacionin e konsumatorëve; Ndihmë biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; 

Shërbimet e analizës së biznesit, kërkimit dhe informacionit; Shërbimet e shitjes me pakicë 

në lidhje me ushqimin; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me produktet ushqimore; 

Shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me mallrat ushqimore; Shërbime ankandi; Marrja 

me qira e makinave shitëse.  

39  Transporti; Paketimi dhe ruajtja e mallrave; ambalazhimi i mallrave; Shërbimet e 

ambalazhimit dhe paketimit; Ambalazhimi dhe paketimi i mallrave; Paketimi i ushqimeve; 

Paketimi i ushqimeve; Magazinimi dhe shpërndarje e mallrave; Magazinimi dhe 

shpërndarje e mallrave; Magazinimi dhe shpërndarje e mallrave; Shërbimet e ruajtjes së 

ushqimit; Magazinimi në frigorifer; Shërbimet e ruajtjes së ushqimeve të ngrira; Shërbime 

këshillimore në lidhje me paketimin e mallrave; Shërbime këshillimore në lidhje me 

ripaketimin e mallrave; Shërbime këshillimore në lidhje me ruajtjen e mallrave.  

40  Trajtimi i ushqimeve dhe pijeve; Ruajtja e ushqimit dhe pijeve; Bluarja e ushqimit; 

Bluarja e ushqimit; Ushqime të gatuara (Trajtimi i -); Ushqimet e gatuara (Trajtimi i -); 

Përpunimi i ushqimit; Marrja me qira e makinerive dhe aparaturave për përpunimin e 

pijeve; Marrja me qira e makinerive dhe aparateve për përpunimin e ushqimeve; Përpunimi 

i qumështit; Pjekja dhe përpunimi i kafesë; Trajtimi i ushqimit për parandalimin e mykut; 

Rrezatimi i ushqimit; Gatim i birrës; Shërbime gatimi; Gatim i birrës për të tjerët; 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

139 

 

Shërbimet të distilimit të pijeve alkoolike; Ruajtja e ushqimit; Ngrirja e ushqimeve; 

Tymosja e  peshkut; Përpunimi i peshkut; Bluarje kafeje; Thërrmimi i frutave; Ruajtja e 

pijeve; Bluarje kafeje; Ruajtja e ushqimit; Tymosje e peshkut; Tymosje e mishit; Tymosje e 

mishit; Tymosje e djathit; Shërbimet e tymosjes për tymosje të ushqimit; Tymosje e 

ushqimit.            

   
 
 

(210) KS/M/ 2022/1183 

(220) 05/08/2022 

(300) 1459600  15/02/2022  BX 

(731) NOVA BRANDS S.A 

24, avenue Emile Reuter 

L-2420, Luxembourg, LU 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Novalac Prevendia 

 

 
     

 

(511) 5  Ushqime për foshnje, duke përfshirë qumështin për foshnjat; shtesa dietike për 

qëllime mjekësore; produkte dietike për qëllime mjekësore; substanca dietike të përshtatura 

për përdorim mjekësor; pije dietike për përdorim mjekësor.  

29  Pije qumështi; qumësht pluhur.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1184 

(220) 08/08/2022 

(731) LATVIJAS FINIERIS, AS 

Bauskas iela 59, Rīga, LV-1004, Latvia, LV 

(591) E zeze dhe portokalli 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Kompensatë [plywood]; rimeso druri [wood veneers]; materiale ndërtimi, jo prej 

metali; materiale konstruksioni, jo prej metali.  

35  Asistencë për menaxhimin e biznesit; pyetje biznesi [business inquiries]; studimet e 

tregut; hulumtim marketingu; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese.  

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1185 

(220) 08/08/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

(540)        DEQOSOPTO 
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Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje,  MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. 

Rr. Isa Kastrati, Kompleksi Erta A3 nr.2/4, 

Prishtinë 
 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1186 

(220) 08/08/2022 

(731) TCL Technology Group Corporation 

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd 

Road, Zhongkai High Technology 

Development District, Huizhou, 

Guangdong, China, CN 

(740)  Mr.Sc. Hekuran Xh. Rama 

ZMP IP LLC Rr. “Ndue Përlleshi”- Alko 

Impex Obj. 2-1/9,  
 

(540)  Inspire Greatness 

 

 
     

 

(511) 7  Fshesa me korrent; Lavatriçe [lavanderi]; Blendera elektrike, per nevoja shtepiake; 

Pjatalarëse; Makina për pastrim kimik; Makina shtrënguese për lavanderi; Makina per 

pergatitjen e ushqimit, elektromekanike; Makina elektrike për përgatitjen e lëngjeve; 

Makina për  hekurosje; Makineri dhe aparate për pastrim, elektrike  

9  Aparatet televizive; Aparate për nxerjen e tingullit (zërit); Autoparlantët; Telefonat 

celularë; Kompjuterët tabletë; Kufje me valë (wireless); Brava intelegjente të dyerve; Syze 

inteligjente; Aplikacione softuerike për smartphone, të shkarkueshme; Aplikacione 

softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; Byzylykë identifikimi të koduar, magnetikë; 

Ekranet e dritës gjysmëpërçuese që lëshojnë dritë (LED); Video ekranet e shfaqjes; Aparate 

me telekomandë; Videoprojektorë  

11  Instalimet e ajrit të kondicionuar; Frigoriferë; Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; 

Furrat me mikrovalë [aparatet e gatimit]; Aparate me ajër, për përgatitjen e ushqimeve; 

Lagështues ajri për qëllime shtëpiake; Aparate freskuese për [ajrin e kondicionuar]; Makina 

për tharjen e rrobave; Aparat për kondicionimin e ajrit për qëllime shtëpiake; Ventilatorë 

elektrikë për kondicionimi e ajrit, për përdorim personal; Enë gatimi elektrike; Paisje për 

zierjen e ujit, elektrike; Aparate për lagështimin e ajrit; Tharëse flokësh elektrike; Aparate 

ngrohëse  

 
 

(210) KS/M/ 2022/1187 

(220) 09/08/2022 

(731) DI 5 Group SH.P.K. 

Qakllavicë, Graqanicë, Kosovë, KS 

(740)  Valon Basha Basha & Associates 

Johan V.Hahn Prishtine. 

(540)  DI CASA HOME DESIGN 
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(511) 20  Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport; kockë, bri, balene ose perla e papunuar ose gjysëm e përpunuar; predha; 

meerschaum; qelibar i verdhë. 

Shënim shpjegues 

Klasa 20 përfshin kryesisht mobiljet dhe pjesët e tyre, si dhe mallra të caktuara të bëra prej 

druri, tape, kallam, kallam, thurje, bri, kockë, fildish, kockë balene, guaskë, qelibar, perla, 

margaritar dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike.  

Kjo klasë përfshin në veçanti: 

- mobilie metalike, mobilje për kamping, rafte për armë, stenda për ekspozim gazetash; 

- blindat dhe hijet e dritareve të brendshme; 

- shtroja, për shembull, dyshekët, bazat e shtratit, jastëkët; 

- syze, mobilje dhe pasqyra tualeti; 

- targa regjistrimi, jo prej metali; 

- sende të vogla prej harduerike, jo prej metali, për shembull, bulona, vida, dowels, rrota 

mobiljesh, jakë për fiksim tubash; 

- kuti letrash, jo prej metali apo murature. 

Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti: 

- mobilje speciale për laboratorë (Kl. 9) ose për përdorim mjekësor (Kl. 10); 

- perde të jashtme prej metali (Kl. 6), jo prej metali dhe jo prej tekstili (Kl. 19), prej tekstili 

(Kl. 22); 

- çarçafë krevati, dërrasa dhe çanta gjumi (Kl. 24); 

- pasqyra të caktuara për përdorime specifike, për shembull, pasqyra të përdorura në mallra 

optike (Kl. 9), pasqyra të përdorura në kirurgji ose stomatologji (Kl. 10), pasqyra të pasme 

(Kl. 12), pasqyra pamjeje për armë (Kl. 13) ; 

- mallra të caktuara të bëra prej druri, tape, kallam, kallam, thurje, bri, kockë, fildish, kockë 

balene, guaskë, qelibar, margaritar nënë, shkumë dhe zëvendësues të të gjitha këtyre 

materialeve, ose prej plastike, që klasifikohen sipas funksioni ose qëllimi i tyre, për 

shembull, rruaza për prodhimin e bizhuterive (Kl. 14), dërrasat e dyshemesë prej druri (Kl. 

19), shporta për përdorim shtëpiak (Kl. 21), gota plastike (Kl. 21), dyshekë prej kallami 

(Kl. 27).  

21  Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose kuzhine; enë gatimi dhe tavoline, përveç pirunëve, 

thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjer; furça, përveç penelave; materiale për prodhimin e 

furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i papunuar ose gjysëm i përpunuar, përveç 

xhamit të ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe balte. 

Shënim shpjegues 

Klasa 21 përfshin kryesisht vegla dhe aparate të vogla, të përdorura me dorë për përdorim 

shtëpiak dhe kuzhine, si dhe enë kozmetike dhe tualeti, enë qelqi dhe mallra të caktuara 

prej porcelani, qeramike, balte, terrakota ose qelqi. 

 

Kjo klasë përfshin në veçanti: 

- veglat shtëpiake dhe të kuzhinës, për shembull, miza, kunja rrobash, lugë përzierjeje, lugë 

për fshirje dhe tapakë, si dhe vegla për servirje, për shembull, darë sheqeri, darë akulli, 

servera byreku dhe lugë shërbimi; 

- enë shtëpiake, kuzhine dhe gatimi, për shembull, vazo, shishe, derrkuc, kova, shaker 

koktejsh, tenxhere dhe tigane gatimi, si dhe kazane jo elektrike dhe tenxhere me presion; 

- aparate të vogla kuzhine që operojnë me dorë për grirjen, bluarjen, shtypjen ose shtypjen, 
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për shembull, presat e hudhrës, arrëthyesit, shtypësit dhe llaçin; 

- stendat e enëve dhe stendat e dekantorëve; 

- vegla kozmetike, për shembull, krehër dhe furça dhëmbësh elektrike dhe jo elektrike, fill 

dentar, ndarës të këmbëve me shkumë për përdorim në pedikyr, pudër, këllëfë të montuar; 

- artikuj kopshtarie, për shembull, doreza kopshtarie, kuti dritaresh, kanaçe për ujitje dhe 

grykë për zorrën e ujitjes; 

- Akuariume të brendshme, terrariume dhe vivariume. 

Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti: 

- preparate pastrimi (Kl. 3); 

- kontejnerë për magazinimin dhe transportin e mallrave, prej metali (Kl. 6), jo prej metali 

(Kl. 20); 

- aparate të vogla për grirje, bluarje, shtypje ose grimcim, të cilat drejtohen nga energjia 

elektrike (Kl. 7); 

- brisqe dhe aparate rroje, prerëse flokësh dhe thonjve, pajisje elektrike dhe jo elektrike për 

manikyr dhe pedikyr, për shembull, komplete manikyrash, dërrasa zmerile, thithëse për 

kutikulat (Kl. 8); 

- takëm tavoline (Kl. 8) dhe vegla prerëse me dorë për përdorim në kuzhinë, për shembull, 

grirëse perimesh, prerëse picash, prerëse djathi (Kl. 8); 

- krehje morrash, kruajtëse gjuhësore (Kl. 10); 

- enë gatimi, elektrike (Kl. 11); 

- pasqyra tualeti (Kl. 20); 

- mallra të caktuara prej qelqi, porcelani dhe enë balte që klasifikohen sipas funksionit ose 

qëllimit të tyre, për shembull, porcelani për proteza dentare (Kl. 5), thjerrëza syzesh (Kl. 9), 

lesh xhami për izolim, qelqi akrilik ose organik , gjysmë të përpunuara (Kl. 17), tjegulla 

prej balte (Kl. 19), xhami ndërtimi (Kl. 19), fibra qelqi për përdorim tekstili (Kl. 22). 

37  Shërbime ndërtimi; shërbimet e instalimit dhe riparimit; nxjerrjen e minierave, shpimin 

e naftës dhe gazit. 

Shënim shpjegues 

Klasa 37 përfshin kryesisht shërbimet në fushën e ndërtimit, si dhe shërbimet që përfshijnë 

rivendosjen e objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë 

e tyre fizike ose kimike. 

Kjo klasë përfshin në veçanti: 

- ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si 

dhe shërbime në fushën e ndërtimit, për shembull, lyerja e brendshme dhe e jashtme, 

suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve të ngrohjes dhe mbulimi i çatisë; 

- ndërtimi i anijeve; 

- marrja me qira e veglave të ndërtimit, makinerive dhe pajisjeve, për shembull, marrja me 

qira e buldozerëve, marrja me qira e vinçave; 

- shërbime të ndryshme riparimi, për shembull, ato në fushën e energjisë elektrike, pajisjeve 

kompjuterike, mobiljeve, instrumenteve, veglave; 

- shërbime të ndryshme restaurimi, për shembull, restaurimi i ndërtesave, restaurimi i 

mobiljeve dhe restaurimi i veprave të artit; 

- shërbimet e mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa 

ndryshuar asnjë nga vetitë e tij, për shembull, mirëmbajtjen e mobiljeve, mirëmbajtjen e 

automjeteve, mirëmbajtjen e pishinave dhe mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike; 

- pastrimi i objekteve të ndryshme, për shembull, xhamat, automjetet, veshjet, si dhe 
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pastrimi dhe shtypja e rrobave. 

Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti: 

- ruajtja fizike e mallrave (Kl. 39); 

- transformimi i një objekti ose lënde që përfshin një proces ndryshimi në vetitë e tij 

thelbësore, për shembull, prerja, ngjyrosja, izolimi nga zjarri i rrobave (Kl. 40), derdhja, 

shtrimi, trajtimi i metalit (Kl. 40), zakoni rrobaqepësi, rrobaqepësi, qëndisje (Kl. 40), ruajtje 

e ushqimit dhe pijeve (Kl. 40); 

- instalimi, mirëmbajtja dhe përditësimi i softuerit kompjuterik (Kl. 42), krijimi dhe hostimi 

i faqeve të internetit (Kl. 42); 

- Shërbimet e hartimit të ndërtimit dhe arkitekturës (Kl. 42). 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1188 

(220) 09/08/2022 

(731) DI 5 Group SH.P.K. 

Qakllavicë, Graqanicë, Kosovë, KS 

(740)  Valon Basha Basha & Associates 

L.L.C Johan V.Hahn Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport; kockë, bri, balene ose perla e papunuar ose gjysëm e përpunuar; predha; 

meerschaum; qelibar i verdhë. 

Shënim shpjegues 

Klasa 20 përfshin kryesisht mobiljet dhe pjesët e tyre, si dhe mallra të caktuara të bëra prej 

druri, tape, kallam, kallam, thurje, bri, kockë, fildish, kockë balene, guaskë, qelibar, perla, 

margaritar dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike.  

Kjo klasë përfshin në veçanti: 

- mobilie metalike, mobilje për kamping, rafte për armë, stenda për ekspozim gazetash; 

- blindat dhe hijet e dritareve të brendshme; 

- shtroja, për shembull, dyshekët, bazat e shtratit, jastëkët; 

- syze, mobilje dhe pasqyra tualeti; 

- targa regjistrimi, jo prej metali; 

- sende të vogla prej harduerike, jo prej metali, për shembull, bulona, vida, dowels, rrota 

mobiljesh, jakë për fiksim tubash; 

- kuti letrash, jo prej metali apo murature. 

Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti: 

- mobilje speciale për laboratorë (Kl. 9) ose për përdorim mjekësor (Kl. 10); 

- perde të jashtme prej metali (Kl. 6), jo prej metali dhe jo prej tekstili (Kl. 19), prej tekstili 

(Kl. 22); 

- çarçafë krevati, dërrasa dhe çanta gjumi (Kl. 24); 

- pasqyra të caktuara për përdorime specifike, për shembull, pasqyra të përdorura në mallra 

optike (Kl. 9), pasqyra të përdorura në kirurgji ose stomatologji (Kl. 10), pasqyra të pasme 

(Kl. 12), pasqyra pamjeje për armë (Kl. 13) ; 

- mallra të caktuara të bëra prej druri, tape, kallam, kallam, thurje, bri, kockë, fildish, kockë 

balene, guaskë, qelibar, margaritar nënë, shkumë dhe zëvendësues të të gjitha këtyre 
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materialeve, ose prej plastike, që klasifikohen sipas funksioni ose qëllimi i tyre, për 

shembull, rruaza për prodhimin e bizhuterive (Kl. 14), dërrasat e dyshemesë prej druri (Kl. 

19), shporta për përdorim shtëpiak (Kl. 21), gota plastike (Kl. 21), dyshekë prej kallami 

(Kl. 27).  

21  papunuar ose gjysëm i përpunuar, përveç xhamit të ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe 

balte. 

Shënim shpjegues 

Klasa 21 përfshin kryesisht vegla dhe aparate të vogla, të përdorura me dorë për përdorim 

shtëpiak dhe kuzhine, si dhe enë kozmetike dhe tualeti, enë qelqi dhe mallra të caktuara 

prej porcelani, qeramike, balte, terrakota ose qelqi. 

Kjo klasë përfshin në veçanti: 

- veglat shtëpiake dhe të kuzhinës, për shembull, miza, kunja rrobash, lugë përzierjeje, lugë 

për fshirje dhe tapakë, si dhe vegla për servirje, për shembull, darë sheqeri, darë akulli, 

servera byreku dhe lugë shërbimi; 

- enë shtëpiake, kuzhine dhe gatimi, për shembull, vazo, shishe, derrkuc, kova, shaker 

koktejsh, tenxhere dhe tigane gatimi, si dhe kazane jo elektrike dhe tenxhere me presion; 

- aparate të vogla kuzhine që operojnë me dorë për grirjen, bluarjen, shtypjen ose shtypjen, 

për shembull, presat e hudhrës, arrëthyesit, shtypësit dhe llaçin; 

- stendat e enëve dhe stendat e dekantorëve; 

- vegla kozmetike, për shembull, krehër dhe furça dhëmbësh elektrike dhe jo elektrike, fill 

dentar, ndarës të këmbëve me shkumë për përdorim në pedikyr, pudër, këllëfë të montuar; 

- artikuj kopshtarie, për shembull, doreza kopshtarie, kuti dritaresh, kanaçe për ujitje dhe 

grykë për zorrën e ujitjes; 

- Akuariume të brendshme, terrariume dhe vivariume. 

Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti: 

- preparate pastrimi (Kl. 3); 

- kontejnerë për magazinimin dhe transportin e mallrave, prej metali (Kl. 6), jo prej metali 

(Kl. 20); 

- aparate të vogla për grirje, bluarje, shtypje ose grimcim, të cilat drejtohen nga energjia 

elektrike (Kl. 7); 

- brisqe dhe aparate rroje, prerëse flokësh dhe thonjve, pajisje elektrike dhe jo elektrike për 

manikyr dhe pedikyr, për shembull, komplete manikyrash, dërrasa zmerile, thithëse për 

kutikulat (Kl. 8); 

- takëm tavoline (Kl. 8) dhe vegla prerëse me dorë për përdorim në kuzhinë, për shembull, 

grirëse perimesh, prerëse picash, prerëse djathi (Kl. 8); 

- krehje morrash, kruajtëse gjuhësore (Kl. 10); 

- enë gatimi, elektrike (Kl. 11); 

- pasqyra tualeti (Kl. 20); 

- mallra të caktuara prej qelqi, porcelani dhe enë balte që klasifikohen sipas funksionit ose 

qëllimit të tyre, për shembull, porcelani për proteza dentare (Kl. 5), thjerrëza syzesh (Kl. 9), 

lesh xhami për izolim, qelqi akrilik ose organik , gjysmë të përpunuara (Kl. 17), tjegulla 

prej balte (Kl. 19), xhami ndërtimi (Kl. 19), fibra qelqi për përdorim tekstili (Kl. 22).  

37  Shërbime ndërtimi; shërbimet e instalimit dhe riparimit; nxjerrjen e minierave, shpimin 

e naftës dhe gazit. 

Shënim shpjegues 

Klasa 37 përfshin kryesisht shërbimet në fushën e ndërtimit, si dhe shërbimet që përfshijnë 
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rivendosjen e objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë 

e tyre fizike ose kimike. 

Kjo klasë përfshin në veçanti: 

- ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si 

dhe shërbime në fushën e ndërtimit, për shembull, lyerja e brendshme dhe e jashtme, 

suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve të ngrohjes dhe mbulimi i çatisë; 

- ndërtimi i anijeve; 

- marrja me qira e veglave të ndërtimit, makinerive dhe pajisjeve, për shembull, marrja me 

qira e buldozerëve, marrja me qira e vinçave; 

- shërbime të ndryshme riparimi, për shembull, ato në fushën e energjisë elektrike, pajisjeve 

kompjuterike, mobiljeve, instrumenteve, veglave; 

- shërbime të ndryshme restaurimi, për shembull, restaurimi i ndërtesave, restaurimi i 

mobiljeve dhe restaurimi i veprave të artit; 

- shërbimet e mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa 

ndryshuar asnjë nga vetitë e tij, për shembull, mirëmbajtjen e mobiljeve, mirëmbajtjen e 

automjeteve, mirëmbajtjen e pishinave dhe mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike; 

- pastrimi i objekteve të ndryshme, për shembull, xhamat, automjetet, veshjet, si dhe 

pastrimi dhe shtypja e rrobave. 

Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti: 

- ruajtja fizike e mallrave (Kl. 39); 

- transformimi i një objekti ose lënde që përfshin një proces ndryshimi në vetitë e tij 

thelbësore, për shembull, prerja, ngjyrosja, izolimi nga zjarri i rrobave (Kl. 40), derdhja, 

shtrimi, trajtimi i metalit (Kl. 40), zakoni rrobaqepësi, rrobaqepësi, qëndisje (Kl. 40), ruajtje 

e ushqimit dhe pijeve (Kl. 40); 

- instalimi, mirëmbajtja dhe përditësimi i softuerit kompjuterik (Kl. 42), krijimi dhe hostimi 

i faqeve të internetit (Kl. 42); 

- Shërbimet e hartimit të ndërtimit dhe arkitekturës (Kl. 42). 
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(511) 9  Syze; syze dielli; syze kundër shkëlqimit; syze për sporte; syze noti; këllëf për 

syze; korniza për syze; kuti për syze.  

14    Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 
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argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.  

18    Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për 

udhëtim; ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe 

saraç; kularë, rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si 

dhe çanta plazhi; çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; 

shkopinjë bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa 

(artikuj lëkure); valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga 

lëkura; thes lëvizës për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe 

kartoni i mbështjellë me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta 

dokumentash; çanta shkolle dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta 

shkolle; çanta kozmetike (jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; 

këllëfe për ombrella; lecka shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e 

vogël shpine; dosje për nota muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për 

paketim; gërsheta lëkure, fije lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe 

ombrella; batanije për kuaj; mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza 

për ombrella; veshoke (pajime të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për 

ecje; rripa për supe (rripa), nga lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me 

rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga 

lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, 

rripa për pajime të kuajve; rripa nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; 

copëza lëkure për mobilje; rripa lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; 

fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; 

gojëza për kafshë (pajime për kuaj); kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof 

me qime; lëkurë antilope, përpos për qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta 

rrjete për pazar; qeska nga lëkura, për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; 

shtrënguese për shala; këllëfe për letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula 

nga lëkura”.  

24     Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 

peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 
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artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.  

25  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; peceta nga 

tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura (jo 

nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”. Rroba, 

mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe çiklistë, përparëse jo nga 

letra, shirita për kokë, (mbathje), robdeshambër, mbathje për larje, kapele për larje dhe 

sandale; qafore (përparëse); mbrojtëse të jakës, qizme për sport dhe këpucë për plazh; 

kapele (mbathje); shall, rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); bikine të lagështa për 

skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për mbathje; shall i madh gëzofi, 

shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje); mbathje rezistente ndaj ujit; rrip korse; 

mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof (mbathje); pizhama, lidhëse për 

këpucë; këpucë me take; rroba për foshnje të porsalindura; (mbathje), xhaketa, kravata 

(mbathje); dorëza pa gishta, veshore (mbathje për veshët), thembra të brendshme, pranga; 

manzheta (mbathje), mbulesë mbrojtëse për fustan, mbathje për plazh; xhepa për mbathje; 

prodhim i tekstileve, kravata, fustana, këmisha, pantolla, të brendshme për meshkuj, të 

brendshme për femra, 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 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

148 

 

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”. 

26     Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1190 

(220) 09/08/2022 

(300) 018745623  08/08/2022  EU 

(731) Vetropack Holding AG  

Schützenmattstr. 48 8180 Bülach 

(540)  echovai 
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Switzerland, CH 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(511) 7  Makina për prodhimin e enëve të qelqit; makineri për prodhimin e shisheve dhe 

kontejnerëve të qelqit; Makina për përpunimin e qelqit; Makina për përpunimin e shisheve 

dhe enëve të qelqit.  

21  : Shishe; shishe qelqi; kontejnerë dhe ambalazhe prej qelqi; kontejnerë dhe ambalazhe 

prej qelqi për industrinë e pijeve dhe industrinë ushqimore.  

40  Kalitje xhami; kalitje xhami e shisheve dhe enëve prej qelqi; Sigurimi i informacionit 

në lidhje me marrjen me qira të makinerive dhe aparateve për prodhimin e enëve të qelqit; 

Sigurimi i informacionit në lidhje me dhënien me qira të makinerive dhe aparateve për 

prodhimin e enëve të qelqit për kalitjen e shisheve të qelqit dhe kontejnerëve të qelqit; 

dhënia me qira e makinave të prodhimit të qelqit; marrja me qira e makinave për prodhimin 

e shisheve të qelqit dhe kontejnerëve të qelqit; dhënia me qira e makinave për përpunimin e 

qelqit; marrja me qira e makinerive për përpunimin e shisheve të qelqit dhe enës së qelqit.  

42  Zhvillimi dhe dizajnimi i shisheve; Zhvillimi dhe dizajnimi i shisheve të qelqit, 

kontejnerëve dhe ambalazheve prej qelqi; Shërbimet e analizës dhe kërkimit industrial; 

Konsulencë në lidhje me inxhinierinë dhe teknologjinë për prodhimin e ambalazheve prej 

qelqi; Konsulencë dhe asistencë në lidhje me analizën e paketimit dhe mbushjes së 

shisheve, metodat e paketimit dhe mbylljes së shisheve..  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime katering; Dhënia me qira e 

enëve të qelqit; Marrja me qira e enëve të qelqit, përkatësisht shisheve dhe enëve prej qelqi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1191 

(220) 10/08/2022 

(731) CONSERVATION OF GLOBAL 

ENERGY SH.P.K Magjistralja Pejë-

Prishtinë km i trete p.n , KS 

(591) e kalter & e bardhe 

(740)  Avokat Edon Bibaj Adresa: Sheshi 

Nëna Terezë, Hy 32-1a Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2 Bojra, verniqe, llaqe;ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së 

drurit;ngjyrues;acide;rrëshira natyrore të papërpunuara;metale në formë fletësh dhe pluhuri 

për bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët. 

9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për 

mësimdhënie;aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, 
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grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit;aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve;transportues të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi;makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedhë;kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të 

dhëna;aparate për të fikur zjarrin. 

11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare. 

32 Lloje birre;ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike;pije dhe lëngje 

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

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1192 

(220) 10/08/2022 

(731) BEL 2, allee de Longchamp, 92510 

Suresnes, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  NURISHH  

 

 
     

 

(511) 29  Produktet e qumshtit dhe zevendesuesit e produkteve te qumeshtit zevendesues 

djathi qumesht gjalpe, djathe, krem djathi, specialitete djathi, kos, gjalpe, djathe, krem 

djathi specialitete djathi dhe kos te bazuar ne perberes bimore, proteina qumeshtite formuar 

me teksture per perdorim si zevendesues qumeshti; hirre vajra bimore per ushqim; vaj 

kokosi per ushqim; preparate kulinare, gatime dhe shperndarje per lyerje te bazuara ne 

produkte qumeshti dhe zevendesues te produkteve te qumeshtitdjath qumesht gjalpe kos 

pije me baze qumeshti; qumesht soje pije te bazuara ne produktet e qumeshtit dhe 

zevendesues te produkteve te qumeshtit; pije me baze qumeshti bimor ,preparate per 

prodhimin e pijeve te bazuara ne produktet e qumeshtit ose zevendesuesit e tyre kremues 

per pije; pije zevendesuese te qumeshtit; qumesht arre kokosi, zevendesues te mishit me 

baze bimore, alternativa djathi me baze bimore ;alternativa qumeshtit me baze bimore, 

embelsirat e bazuara ne qumesht , qumesht bimor dhe zevendeues te produkteve te 

qumeshtit.  

30  Kos te ngrire te bazuar ne perberes bimor (akull ushqimor) salca (ereza) salce per 

sallate majoneze, kokraa, me baze qumeshti, qumeshti bimor dhe zevendesues te 

produkteve te qumeshtit per ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1193 

(220) 10/08/2022 

(300) AM 10542/2022  17/03/2022  AT 

(731) Wienerberger AG Wienerbergerplatz 

1, 1100 Wien, Austria, AT 

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

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

(540)  CONTITON 
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Prishtinë 
 

(511) 19  Tjegulla për çati, jo prej metali; Pëlhura për çati; Nënshtresa për çati; Mbulesa 

çatie, jo nga metali; Oxhak me ventilim (jo metalik-); Tjegulla në forma lakore (pentiles), 

jo prej metali; Ulluqe çatie, jo nga metali; Dërrasa çatie; Mbulesa çatie, jo nga metali; Enë 

për oxhak, jo prej metali; Kapele për oxhak, jo prej metali; Dhe për tjegulla; Tjegulla; 

Vezullim i çatisë, jo ngametali; Çati, jo prej metali  

37  Shërbimet e çatisë; Instalimi i çatisë; Rivendosja e kulmeve; Puna e riparimit të çatisë; 

Riparimet e çatisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1194 

(220) 10/08/2022 

(300) AM 10545/2022  17/03/2022  AT 

(731) Wienerberger AG Wienerbergerplatz 

1, 1100 Wien, Austria, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  VENETON 

 

 

 

 
     

 

(511) 19  Tjegulla për çati, jo prej metali; Pëlhura për çati; Nënshtresa për çati; Mbulesa 

çatie, jo nga metali; Oxhak me ventilim (jo metalik-); Tjegulla në forma lakore (pentiles), 

jo prej metali; Ulluqe çatie, jo nga metali; Dërrasa çatie; Mbulesa çatie, jo nga metali; Enë 

për oxhak, jo prej metali; Kapele për oxhak, jo prej metali; Dhe për tjegulla; Tjegulla; 

Vezullim i çatisë, jo ngametali; Çati, jo prej metali  

37  Shërbimet e çatisë; Instalimi i çatisë; Rivendosja e kulmeve; Puna e riparimit të çatisë; 

Riparimet e çatisë.” 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1195 

(220) 10/08/2022 

(300) AM 10546/2022  17/03/2022  AT 

(731) Wienerberger AG 

Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien, Austria, 

AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  PLANOTON 

 

 
     

 

(511) 19  Tjegulla për çati, jo prej metali; Pëlhura për çati; Nënshtresa për çati; Mbulesa 

çatie, jo nga metali; Oxhak me ventilim (jo metalik-); Tjegulla në forma lakore (pentiles), 

jo prej metali; Ulluqe çatie, jo nga metali; Dërrasa çatie; Mbulesa çatie, jo nga metali; Enë 

për oxhak, jo prej metali; Kapele për oxhak, jo prej metali; Dhe për tjegulla; Tjegulla; 

Vezullim i çatisë, jo ngametali; Çati, jo prej metali  

37  Shërbimet e çatisë; Instalimi i çatisë; Rivendosja e kulmeve; Puna e riparimit të çatisë; 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

152 

 

Riparimet e çatisë.” 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1196 

(220) 10/08/2022 

(300) AM 10548/2022  17/03/2022  AT 

(731) Wienerberger AG Wienerbergerplatz 

1, 1100 Wien, Austria, AT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  RENOTON 

 

 

 

 
     

 

(511) 19  Tjegulla për çati, jo prej metali; Pëlhura për çati; Nënshtresa për çati; Mbulesa 

çatie, jo nga metali; Oxhak me ventilim (jo metalik-); Tjegulla në forma lakore (pentiles), 

jo prej metali; Ulluqe çatie, jo nga metali; Dërrasa çatie; Mbulesa çatie, jo nga metali; Enë 

për oxhak, jo prej metali; Kapele për oxhak, jo prej metali; Dhe për tjegulla; Tjegulla; 

Vezullim i çatisë, jo ngametali; Çati, jo prej metali  

37  Shërbimet e çatisë; Instalimi i çatisë; Rivendosja e kulmeve; Puna e riparimit të çatisë; 

Riparimet e çatisë.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1197 

(220) 10/08/2022 

(300) AM 10960/2022  25/05/2022  AT 

(731) Wienerberger AG Wienerbergerplatz 

1, 1100 Wien, Austria, AT 

(591) E kuqe dhe e zeze. 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Tjegulla për çati, jo prej metali; Pëlhura për çati; Nënshtresa për çati; Mbulesa 

çatie, jo nga metali; Oxhak me ventilim (jo metalik-); Tjegulla në forma lakore (pentiles), 

jo prej metali; Ulluqe çatie, jo nga metali; Dërrasa çatie; Mbulesa çatie, jo nga metali; Enë 

për oxhak, jo prej metali; Kapele për oxhak, jo prej metali; Dhe për tjegulla; Tjegulla; 

Vezullim i çatisë, jo ngametali; Çati, jo prej metali  

37  Shërbimet e çatisë; Instalimi i çatisë; Rivendosja e kulmeve; Puna e riparimit të çatisë; 

Riparimet e çatisë.”  
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(210) KS/M/ 2022/1198 

(220) 10/08/2022 

(300) AM 10549/2022  17/03/2022  AT 

(731) Wienerberger AG Wienerbergerplatz 

1, 1100 Wien, Austria, AT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SENSATON 

 

 
     

 

(511) 19  Tjegulla për çati, jo prej metali; Pëlhura për çati; Nënshtresa për çati; Mbulesa 

çatie, jo nga metali; Oxhak me ventilim (jo metalik-); Tjegulla në forma lakore (pentiles), 

jo prej metali; Ulluqe çatie, jo nga metali; Dërrasa çatie; Mbulesa çatie, jo nga metali; Enë 

për oxhak, jo prej metali; Kapele për oxhak, jo prej metali; Dhe për tjegulla; Tjegulla; 

Vezullim i çatisë, jo ngametali; Çati, jo prej metali.”  

37  Shërbimet e çatisë; Instalimi i çatisë; Rivendosja e kulmeve; Puna e riparimit të çatisë; 

Riparimet e çatisë.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1199 

(220) 10/08/2022 

(300) AM 10923/2022  19/05/2022  AT 

(731) Wienerberger AG 

Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien, Austria, 

AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Tjegulla për çati, jo prej metali  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1200 

(220) 10/08/2022 

(731) Wienerberger AG Wienerbergerplatz 

1, 1100 Wien, Austria, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  TRADITON 
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(511) 19  Tjegulla për çati, jo prej metali; Pëlhura për çati; Nënshtresa për çati; Mbulesa 

çatie, jo nga metali; Oxhak me ventilim (jo metalik-); Tjegulla në forma lakore (pentiles), 

jo prej metali; Ulluqe çatie, jo nga metali; Dërrasa çatie; Mbulesa çatie, jo nga metali; Enë 

për oxhak, jo prej metali; Kapele për oxhak, jo prej metali; Dhe për tjegulla; Tjegulla; 

Vezullim i çatisë, jo ngametali; Çati, jo prej metali.”  

37  Shërbimet e çatisë; Instalimi i çatisë; Rivendosja e kulmeve; Puna e riparimit të çatisë; 

Riparimet e çatisë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1201 

(220) 11/08/2022 

(731) SPEEEX SH.P.K   

Prishtinë, Rr. UCK-së, nr. 208 , KS 

(591) Portokalle, Pembe, Vjollcë, Kaltër, 

Gjelbër, Verdhë, Zezë dhe e Bardhë 

(740)  Avokat Apolona Syla 

Mati I B Relax 5Hy-2-2 zyre –Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  350131 

administrimi i programeve të besnikërisë konsumatore 

350128 

administrimi i programeve të fluturimeve të shpeshta 

350154 

asistencë administrative për t'iu përgjigjur thirrjeve për tenderë / asistencë administrative në 

përgjigje të kërkesave për propozime [RFPs] 

350095 

përpunimi administrativ i porosive të blerjes 

350069 

shërbime administrative për zhvendosjen e bizneseve 

350039 

reklamimi / publiciteti 

350047 

shërbime të agjencive reklamuese / shërbime të agjencive publicitare 

350077 

reklamimi me porosi me postë 

350104 

prodhimi i filmave reklamues 

350070 

dhënia me qira e hapësirës reklamuese 

350087 

marrja me qira e kohës së reklamimit në mediat e komunikimit 

350178 

shërbime reklamimi për të krijuar identitetin e markës për të tjerët 

350130 

shërbimet e kujtesës së takimeve [funksionet e zyrës] 

350129 
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shërbimet e caktimit të takimeve [funksionet e zyrës] 

350171 

organizimi i abonimeve në shërbimet e mbledhjes elektronike të tarifave [ETC] për të tjerët 

350030 

ankandeve 

350003 

postimi i faturave 

350125 

marrja me qira e tabelave [pllakat reklamuese] 

350015 

kontabiliteti / kontabiliteti 

350048 

shërbime këshillimore për menaxhimin e biznesit 

350032 

vlerësimet e biznesit 

350017 

auditimi i biznesit 

350029 

shërbimet e ekspertëve për efikasitetin e biznesit 

350002 

pyetje biznesive 

350136 

shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me përputhjen e investitorëve të mundshëm 

privatë me sipërmarrësit që kanë nevojë për financim 

350033 

hetimet e biznesit 

350018 

konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe organizimin 

350001 

ndihmë për menaxhimin e biznesit 

350020 

konsulencë për menaxhimin e biznesit 

350115 

menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të pavarura 

350124 

menaxhim biznesi i programeve të rimbursimit për të tjerët / menaxhim biznesi i 

programeve të rimbursimit për të tjerët 

350105 

menaxhimi i biznesit të sportistëve 

350036 

konsulencë për organizimin e biznesit 

350118 

shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projekte ndërtimi 

350041 

hulumtim biznesi 

350062 
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konsulencë profesionale biznesi 

350065 

ofrimi i informacionit të biznesit 

350119 

ofrimi i informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe interneti 

350166 

shërbime konsulence biznesi për transformimin dixhital 

350167 

shërbime të ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me përputhjen e profesionistëve të 

ndryshëm me klientët 

350096 

administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

350006 

shërbimet e agjencive të informacionit komercial 

350114 

shërbimet e ndërmjetësimit tregtar 

350159 

shërbimet e lobimit komercial 

350025 

asistencë për menaxhimin komercial ose industrial 

350110 

ofrimi i informacionit të kontaktit komercial dhe biznesor 

350093 

ofrimi i informacionit dhe këshillave komerciale për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve 

350142 

shërbimet konkurruese të inteligjencës 

350080 

përmbledhja e informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike 

350100 

përpilimi i statistikave 

350135 

përpilimi i indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamuese 

350061 

menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve 

350172 

zhvillimin e ngjarjeve komerciale 

350139 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit të reklamave 

350138 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit të marrëdhënieve me publikun 

350164 

profilizimi i konsumatorit për qëllime komerciale ose marketingu 

350157 

shërbimet e komunikimit të korporatave 

350007 
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analiza e çmimit të kostos 

350086 

kërkimi i të dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët 

350173 

shërbimet e përpunimit të të dhënave [funksionet e zyrës] 

350023 

demonstrimi i mallrave 

350121 

zhvillimi i koncepteve të reklamimit 

350024 

reklamimi me postë direkte 

350008 

shpërndarja e çështjeve reklamuese 

350028 

shpërndarja e mostrave 

350016 

hartimi i pasqyrave të llogarive 

350063 

parashikimi ekonomik 

350012 

shërbimet e agjencisë së punësimit 

350064 

organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese 

350005 

sherbime agjencish import-eksporti 

350180 

marketing me ndikim 

350151 

menaxhimin e përkohshëm të biznesit 

350101 

shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi 

350143 

shërbimet e inteligjencës së tregut 

350031 

studimet e tregut 

350106 

marketingu 

350155 

marketingu në kuadrin e publikimit të softuerit 

350051 

hulumtim marketing 

350156 

shërbimet e marrëdhënieve me median 

350049 

modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve 

350116 
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negocimin dhe përfundimin e transaksioneve tregtare për palët e treta 

350140 

negocimin e kontratave të biznesit për të tjerët 

350084 

reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik 

350146 

shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile të shkarkueshme  

37  370031 

mbikëqyrjen e ndërtimit të ndërtesave 

370054 

izolues ndërtimi 

370115 

ndërtimi i tezgave dhe dyqaneve të panaireve 

370042 

vulosje e ndërtesës / izolim nga lagështia [ndërtesë] 

370131 

konsulencë ndërtimi 

370029 

ndërtim* 

370104 

duke ofruar informacione për ndërtimin 

370155 

instalimi me porosi i pjesëve të jashtme, të brendshme dhe mekanike të automjeteve 

[akordim] 

370036 

prishjen e ndërtesave 

370116 

instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike  

38  380044 

duke siguruar akses në bazat e të dhënave 

380041 

marrja me qira e kohës së aksesit në rrjetet globale kompjuterike 

380021 

transmetimit të televizionit kabllor 

380022 

komunikimet me telefon celular 

380023 

komunikimet me terminale kompjuterike 

380030 

komunikimet nga rrjetet me fibra optike / komunikimet nga rrjetet me fibra optike 

380008 

komunikimet me telegrame 

380010 

komunikimet me telefon 

380024 

transmetimi i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit 
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380036 

Shërbimet e tabelës elektronike të buletinit [shërbimet e telekomunikacionit] 

380056 

shërbimet e gjeolokacionit [shërbimet e telekomunikacionit] 

380027 

ofrimin e informacionit në fushën e telekomunikacionit 

380043 

ofrimi i dhomave të bisedave në internet 

380004 

dërgimi i mesazhit 

380050 

ofrimi i forumeve online 

380028 

shërbime paging [radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik] 

380035 

transmetim satelitor 

380055 

marrja me qira e telefonave inteligjentë 

380051 

transmetimi i të dhënave 

380042 

ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e teleshopingut 

380033 

marrja me qira e pajisjeve të telekomunikacionit 

380037 

sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik 

380038 

shërbimet e rrugës dhe kryqëzimit të telekomunikacionit 

380039 

shërbimet e telekonferencës 

380007 

shërbimet telegrafike 

380009 

shërbimet telefonike 

380034 

marrja me qera e telefonave 

380005 

transmetim televiziv 

380011 

shërbimet e teleksit 

380047 

transmetimi i skedarëve dixhitalë 

380025 

transmetimi i postës elektronike 

380046 

transmetimi i kartolinave përshëndetëse në internet 
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380054 

transmetimi i podkasteve 

380006 

transmetimi i telegrameve 

380040 

sigurimi i aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike 

380053 

transmetim video sipas kërkesës 

380049 

shërbimet e videokonferencave 

380045 

shërbimet e postës zanore 

380048 

transmetim pa tel 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1202 

(220) 11/08/2022 

(731) Excellent Market Ltd. 

Room 2202, 22/f, Arion Commercial 

Centre, 2-12 Queen’s Road West 

Hong Kong, HK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  eazzzy 

 

 
     

 

(511) 20  Mbulesa shtrati (përveç lirit ); dyshekë; shtroje (dyshekë) gjumi; jastëkë dhe 

mbështetës; shtretër; mobilje që shëndrohen në shtretër; karrige të konvertueshme; 

komodina; tavolina fundore; shtesa dysheku (mbi dyshek).  

24  Veshje për banjë; mbulesa krevati dhe batanije; mbështetës shtrati.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1205 

(220) 12/08/2022 

(731) ÖZ-KA LASTİK VE KAUÇUK 

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Mahmutpaşa Mah.  Kanalyolu Cad. No:18  

Kullar Kocaeli TURKEY, TR 

(591) Krem (beige) dhe zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Gomat e brendshme dhe të jashtme për rrotat e automjeteve; Goma pa tub; 

Komplete për fiksimin e gomave të përbëra nga copëza gomash me letër ngjitëse, e cila 
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gjendet në pjesën e brendshme të gomës dhe valvula gomash për automjete.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1206 

(220) 12/08/2022 

(731) Neubria Ltd Hamilton House Church 

Street Altrincham W A 14 4DR , UK 

 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)  NEUBRIA 

 

 
     

 

(511) 5  Vitaminat dhe suplementet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1207 

(220) 12/08/2022 

(731) HA-BURGER me administrator 

z.Hekuran Dylazeka Me adrese Tirane 

Rruga “ Myslym Shyri”, pallati 20, 

Shkalla1, Kati 1.Tirane, AL, AL 

(526) HAMBURGER 

(591) E kuqe; e bardhe ; e zezë; e verdhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira; çokollatë; akullore, sorbeta dhe akuj të 

tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, erëza, bimë të 

konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; pije me kafe, kakao, çokollatë ose bazë çaji; 

drithërat e përgatitur për konsum njerëzor, pica, pite, sandviçë; aromat, përveç vajrave 

thelbësorë, për ushqim ose pije.  

32  Birra; birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e fortë 

(stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra jo-alkoolike; birra 

me pak kalori dhe birra me pak alkool; pije nga ekstraktet e hops (humulus 

lupulus);përzierje e birrës me lëngje të frutave; ekstrakte te frutave; shandy (përzirje e 

birrës me limonadë);përzirje e birrës me pijeve jo-alkoolike; uji mineral; ujë i pijshëm; ujë i 

tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dioksid karboni; limonada; pije të aromatizuara 

me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve të frutave; pijet jo- alkoolike të lëngjeve 

të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; nektaret; pijet jo-alkoolike, me shije të 

birrës; pijet jo-alkoolike me shije të ananasit; pijet jo alkoolike me shije të limonit; shurupet 

dhe përgatitjet e tjera për bërjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me 

qumësht, produktet e qumështit ose ëmbëlsirat prej qumështi; pijet dhe lëngjet e pemëve; 

pijet jo- alkoolike të pemëve ose pijet me pemë; pijet jo-alkoolike te fermentuara  
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33  Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije; liker, aperitivë 

*,pije alkoolike që përmbajnë fruta, raki, pije të distiluara, esenca alkoolike, ekstrakte 

frutash, alkoolike, pije alkoolike të distiluara me bazë kokrrizash, liker mente, rum, vodkë, 

uiski, vere.  

35  Reklamim, Publicitet; Drejtim i sipërmarrjeve tregtare, Administrim tregtare, 

Menaxhim biznesi, Administrim biznesi, shërbime të shitjes online me pakicë dhe shumicë 

të produkteve ushqimore.  

43  Shërbime bari; Shërbime kafeterie; Shërbime kateringu për ushqime dhe pije; Shërbime 

hotelerie; Shërbime restoranti; Shërbime restoranti me vete-shërbim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1208 

(220) 12/08/2022 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591) E kuqe e ndritshme, e bardhë,  

e zezë, ari  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çokollatë; kakao; bonbone; biskota; vafle; ëmbëlsirat; prodhime  ëmbëlsirash, 

desertë çokollate ; desertë akulloresh; desertë të gatshme [brumëra]; desertë të gatshme 

[prodhime pastiçerie]; desertë të gatshme [me bazë çokollate] 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1209 

(220) 12/08/2022 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

ndritshme, kafe, e bardhë, hiri, bezhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çokollatë; kakao; bonbone; biskota; vafle; ëmbëlsirat; prodhime  ëmbëlsirash, 

desertë çokollate ; desertë akulloresh; desertë të gatshme [brumëra]; desertë të gatshme 

[prodhime pastiçerie]; desertë të gatshme [me bazë çokollate] 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1210 

(220) 12/08/2022 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

(540)   
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Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591) bezhë 

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

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

Prishtinë 
 

     

 

(511) 30  Çokollatë; kakao; bonbone; biskota; vafle; ëmbëlsirat; prodhime  ëmbëlsirash, 

desertë çokollate ; desertë akulloresh; desertë të gatshme [brumëra]; desertë të gatshme 

[prodhime pastiçerie]; desertë të gatshme [me bazë çokollate]  

35  Reklamime; reklama  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1211 

(220) 12/08/2022 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(591) e kuqe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çokollatë; kakao; bonbone; biskota; vafle; ëmbëlsirat; prodhime  ëmbëlsirash, 

desertë çokollate ; desertë akulloresh; desertë të gatshme [brumëra]; desertë të gatshme 

[prodhime pastiçerie]; desertë të gatshme [me bazë çokollate]  

35  Reklamime; reklama 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1212 

(220) 12/08/2022 

(731) Emirhan Morkaya rr. "Vellerzerit 

Maliqi " nr 18, 60000 Gjilan - Kosove, KS 

(740)  Avokat Amir Zymberi SH.P.K  

Rr. “Marie Shllaku”, pa nr., 60000 Gjilan – 

Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore; aparate dhe instrumente detare; aparate dhe 

instrumente vëzhgimi; aparate dhe instrumente fotografimi; aparate dhe instrumente 

kinematografike; aparate dhe instrumente optike; aparate dhe instrumente peshuese; aparate 
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dhe instrumente matëse; aparate dhe instrumente sinjalizuese; aparate dhe instrumente 

kontrolluese [mbikëqyrja]; aparate dhe instrumente jetë-shpëtuese; aparate dhe instrumente 

për mësimdhënie; aparate dhe instrumente për përçimin e elektricitetit; aparate dhe 

instrumente për ndryshimin e elektricitetit; aparate dhe instrumente për transformimin e 

elektricitetit; aparate dhe instrumente për akumulimin e elektricitetit; aparate dhe 

instrumente për rregullimin e elektricitetit; aparate dhe instrumente për kontrollimin e 

elektricitetit; aparate për incizimin e zërit; aparate për transmetimin e zërit; aparate për 

riprodhimin e zërit; aparate për incizimin e imazheve; aparate për transmetimin e imazheve; 

aparate për riprodhimin e imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe incizuese; 

kompakt discqe; DVD; media dixhitale incizuese; mekanizma për aparate që funksionojnë 

me monedha; regjistrues të të hollave; makina llogaritëse; pajisje për përpunimin e të 

dhënave; kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate për shuarjen e zjarrit; përmbajtje e 

incizuar; pajisje të teknologjisë informative dhe audiovizuele; magneta, magnetizues dhe 

demagnetizues; pajisje për trajtim që përdorin elektricitetin; aparate, instrumente dhe kabllo 

për elektricitet; pajisje optike, zmadhues dhe korrigjues; pajisje të sigurisë, sigurimit, 

mbrojtjes dhe sinjalizimit; pajisje për zhytje; pajisje për navigim, udhëzim, gjurmim, 

shënjim dhe bërjen e hartave; instrumente, indikatorë dhe kontrollues për matje, zbulim dhe 

monitorim; aparate të hulumtimit shkencor dhe laboratorik, aparate dh simulatorë edukativ; 

telefona mobil; SIM kartela; softuer për telefona mobil; programe kompjuterike për lojra 

ndërvepruese multimediale; media pllejer portativ; data bartës të lëzueshëm nga makinat; 

programe kompjuterike [programe], të incizuara; softuer për lojra kompjuterike; veshje 

mbrojtëse [parzmore trupi]; syze mbrojtëse; maska mbrojtëse; helmeta mbrojtëse; syze; 

syze dielli; syze për sport; Korniza për syze; lente/thjerrëza për syze; kufje; mbështjellëse 

për telefona të mençur (smartfona); këllëfe për telefona të mençur (smartfona); shkop për 

foto selfi [monopod që mbahen në dorë]; syze të mençura; ora të mençura; çorapë ere për 

tregimin e drejtimit të erës; shenja ndriçuese; tabela elektronike të njoftimit; zmadhues zëri; 

ndjekës të aktiviteteve e që mund të vishen.  

14   Metale të çmuara; aliazhe nga metalet e çmuara; stoli të çmuara; gurë të çmuar; 

instrumente orëmatëse; instrumente kronometrike; gru i çmuar, rruza dhe metale të çmuara, 

dhe imitime të tyre; instrumente të matjes së kohës; orë dore; aksesor – zbukurues të dorës 

dhe të qafës; kuti të stolive dhe kuti për orë dore; vepra arti nga metalet e çmuara; varëse 

për qelsa [xhingla ose medaliona.  

35  Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit/klientit; administrimi i 

programeve të shpeshta të fletushkave të reklamave; ndihmë administrative për t’iu 

përgjigjur thirrjeve/kërkesave për oferta / ndihmë administrative për t’iu përgjigjur 

kërkesave për propozime [RFP]; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; shërbime 

administrative për referime mjekësore; shërbime administrative për zhvendosjen (ndërrimin 

e lokacionit) e bizneseve; reklamimi / publiciteti; shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së publicitetit; reklamimi me porosi me postë; prodhimi i filmave 

reklamues; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në 

media të komunikimit; shërbime të rikujtimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e 

caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shitja në ankande; vendosja/postimi i posterave; 

marrja me qira e billbordeve [tabelave e reklamimit]; mbajtja e librave / kontabiliteti; 

shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit; 

shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; kërkimet e biznesit; shërbime ndërmjetëse 
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(ndërmjetësuese) të biznesit që lidhen me takimin/përputhjen e investitorëve privatë 

potencial me sipërmarrësit që kanë nevojë për financimi; kërkime e biznesit; menaxhimi i 

biznesit dhe konsulencë e organizatave; ndihmë/asistencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të 

pavarura; menaxhimi i biznesit të hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve 

interpretues/performues; menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët; 

menaxhimin e biznesit të sporteve/sportistëve; konsulencë e organizatave 

afariste/biznesore; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e 

ndërtimit; hulumtim biznesi; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi/ofrimi i 

informacionit të biznesit; sigurimi/ofrimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në 

internet (webfaqe); administrimi komercial/afatist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të agjencisë së informacionit tregtar/afarist; shërbime të 

ndërmjetësimit tregtar/afarist; shërbime të lobimit tregtar/afarist; asistencë për menaxhimin 

tregtar/afarist ose industrial; sigurimi/ofrimi i informacionit për kontaktet tregtare dhe 

afariste; sigurimi/ofrimi i informacionit dhe këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të inteligjencës konkurruese; përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; përpilimi i 

indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamimi; menaxhimi i skedarëve 

(fajllave) të kompjuterizuar; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet me publikun; profilizimi 

i konsumatorit për qëllime komerciale/tregtare ose marketing (reklama); shërbime të 

komunikimit të korporatave; analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët 

(fajllat) e kompjuterave për të tjerët; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i koncepteve të 

reklamimit; reklamimi i drejtpërdrejtë nëpërmjet postës; shpërndarja e përmbatjeve të 

reklamimit/reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; auditimi financiar; shërbime të regjistrit të dhuratave; shërbime të agjencisë 

import-eksport; menaxhimin e afarizmit të përkohshëm; faturimi; shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; 

marketing në kuadrin e botimit të softuerëve (programeve kompjuterike); hulumtimi i 

marketingut; shërbime të marrëdhënieve mediatike; modelimi për reklamim ose promovim 

të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i 

kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të klipit (pjesëve të prera) të lajmeve; 

rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; makina për zyre dhe pajisje me qira; marrja 

me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet (online) në 

një rrjet kompjuterik; shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të 

shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; shërbime të shitjes me pakicë në internet për 

muzikë dixhitale që mund të shkarkohet; shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile 

telefonike që mund të shkarkohen; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; sondazh i opinioneve/mendimeve; reklamimi në natyrë (jashtë); 

menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; 

paguaj për klikim reklamimi; përgatitja e pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; 

rekrutimi i personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja me qira e makinave fotokopjuese; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

për krahasimin e çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 
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shërbimeve për bizneset e tjera]; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; testime psikologjike për zgjedhjen e personelit; 

marrëdheniet me publikun; botimi i teksteve të publicitetit/reklamimit; qiramarrja e 

materialeve për reklamim; reklamimi në radio; regjistrimi i komunikimeve dhe të dhënave 

të shkruara; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara 

nga galeritë e artit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e furrës; marrja me 

qira e stendave/rafteve të shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; skenarizimi për qëllime 

reklamimi; optimizimi i motorëve të kërkimit (webfaqeve për kërkim) për promovimin e 

shitjeve; shërbimet e sekretarisë; ndreqja e dritareve të dyqaneve (me qëllim reklamimi); 

stenografi; kërkimi i sponsorizimit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; marketing i shënjaur/targetuar; shërbimet e deklarimit të taksave; përgatitja e 

taksave (deklaratave tatimore); shërbimet e telemarketingut; përgjigjja telefonike për 

abonuesit e padisponueshëm/paqasshëm; shërbime të ndërprerësve/komutatorëve 

telefonikë; prodhimi i programeve për teleshop; reklamimi televiziv; organizimi i panaireve 

tregtare; transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës]; daktilografim; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; azhurnimi/përditësimi i 

materialit reklamues; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; sigurimi i rishikimeve/vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; marrja me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime komerciale 

ose reklamimi; optimizimi i trafikut në internet; shërbime të shitjes me shumicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; përpunim teksti; 

shkrimi i curriculum vitae (cv) për të tjerët; shkrimi i teksteve të publicitetit.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe të bukurisë për njerëz; 

kujdes higjienik dhe të bukurisë për kafshë; shërbime bujqësore, të akuakulturës, 

hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime akuakulturës; shërbime të kujdesit shëndetësor për 

kafshë; shërbime të zakonit të kujdesit për kafshë; shërbime të kujdesit shëndetësor për 

kafshë; stomatologji; shërbime farmaceutike; shërbime të okulistëve; shërbime të shëndetit 

mendor; higjienë dhe kujdes të bukurisë për njerëz; art trupi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1214 

(220) 12/08/2022 

(731) Arben Arllati Kishnareke, Gllogoc, 

KS 

(591) e bardhe e kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

42  sherbime shkencore dhe teknologjike hulumtimet dhe dizajnet qe ka te beje me to 

analiza industriale dhe sherbimet e hulumtimit dizajnimi dhe krijimi i harduereve dhe 
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softuereve kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1215 

(220) 15/08/2022 

(731) Velinor AG c/o Dr. iur. Adrian von 

Segesser Kapellplatz 1 6004 Luzern 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin dhe parandalimin e 

kancerit; preparate farmaceutike dhe substanca për trajtimin e neuroblastomës.”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1216 

(220) 15/08/2022 

(731) Salvus d.o.o. Toplička cesta 100 

49240 Donja Stubica, HR 

(591) E zezë, e bardhë, kafe e mbyllët, kafe, 

kafe e lehtë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte kozmetike, parfumeri, sapune; vajra esencialë, kremra për flokë; 

produkte të kujdesit dentar.  

5  Produkte farmaceutike; shtesa dietike për konsum njerëzor; shtesa dietike për qëllime 

mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore; substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor; ushqim për nevoja të veçanta ushqimore; ushqim për qëllime të veçanta 

mjekësore; ushqim për bebe; dezinfektuesit.    

44  Shërbime mjekësore; shërbime farmaceutike; shërbime për përgatitjen e preparateve 

farmaceutike; kujdesi higjienik dhe kujdesi për bukurinë për njerëzit. 
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(210) KS/M/ 2022/1217 

(220) 15/08/2022 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(591) Ngjyrë e kaltër, e gjelbër, vjollcë, 

kafe, e verdhë, e kuqe, e zezë dhe e bardhë.  

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri 

Rr. Isa Kastrati, kompleksi Erta, ndertesa 

A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  biskota integrale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1218 

(220) 15/08/2022 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(591) Ngjyrë e kaltër, e gjelbër, kafe, e 

verdhë, e kuqe dhe e bardhë.  

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri 

Rr. Isa Kastrati, kompleksi Erta, ndertesa 

A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota Integrale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1219 

(220) 15/08/2022 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(591) Ngjyrë e kaltër, ngjyrë kafe e hapur 

dhe mbyllur, e verdhë, e kuqe dhe e bardhë.  

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 

(540)   
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(511) 30  Biskota Integrale.  

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1220 

(220) 15/08/2022 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(591) Ngjyrë e kaltër, ngjyrë kafe e hapur 

dhe mbyllur, e verdhë, e kuqe dhe e bardhë.  

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota Integrale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1221 

(220) 15/08/2022 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(591) Ngjyrë e kaltër, ngjyrë kafe e hapur 

dhe mbyllur, e verdhë, portokalli, e kuqe 

dhe e bardhë.  

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota integrale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1222 

(220) 15/08/2022 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(591) Ngjyrë e kaltër, ngjyrë kafe, e verdhë, 

(540)   
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e kuqe dhe e bardhë.  

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

     

 

(511) 30  Biskota Integrale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1223 

(220) 16/08/2022 

(731) Fisnik Ismaili GEO TOP SH.P.K  

Lipjan, Gumnasellë, Rr. Bujaria 99, nr.24., 

KS 

(526) Harta e Kosoves 

(591) E zezë, Kafe, Bardhë 

(740)  Fisnik Ismaili GEO TOP SH.P.K  

ipjan, Gumnasellë, Rr. Bujaria 99, nr.24. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Ndërtimin e ndërtesave, riparim, shërbimet e instalimit  

42  Veprimtari arkitektonike; keshillime në ndërtimtari; dizajn industriale; sherbime 

inxhinjerike; kontrolla e kualitetit; projektime te kontsrukcioneve; dizajnimi i hapësirave të 

brendëshme (interierit); dizajnimi i paisjeve programore kompjuterike; shqyrtime materiali; 

studime projektuese (teknike); hulumtim dhe zhvillim (për të tjerët); hulumtime në leminë e 

industrise së drurit, teknikës së makinave dhe ndërtimtari; hulumtime teknike; mbikqyrje 

teknike, shërbime gjeodezike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1224 

(220) 16/08/2022 

(731) POINT S FRANCE 9 RUE CURIE 

69006 LYON FRANCE, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  POINT S 

 

 
     

 

(511) 12  Automjete; automjete elektrike, automjete hibride, skuter elektrik, biçikleta 

elektrike; motoçikleta; skuter me motor; biçikleta katërshe; biçikleta me motor; motorë 

elektrikë për automjete tokësore, motorë dhe motorë për automjete tokësore, shufra lidhëse 

për automjete tokësore, përveç pjesëve të motorëve dhe motorëve, kofano për automjete; 
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bashkime për automjete tokësore, kartera për automjete tokësore (përveç motorëve dhe 

motorëve), shufra rrotullimi për automjete; boshtet e transmisionit për automjete, boshtet e 

automjeteve dhe boshtet e rrotave, shasia për automjetet, konvertuesit e çift rrotullues për 

automjetet tokësore, ingranazhet për automjetet, ingranazhet e reduktimit për automjetet, 

kutitë e shpejtësisë për automjetet tokësore, friksione për automjetet; zinxhirë transmisioni 

për automjete, zinxhirë lëvizës për automjete, karroca për automjete, parakolp për 

automjete, fiksime për rimorkio për automjete; amortizatorë për automjete; rrota rezervë 

për automjete;  kofano për automjete, motorë, dyer për automjete, kofano automjetesh, 

mbulesa për automjete; tapiceri për automjete, mbulesa të sediljeve për automjete, sedilje 

automjetesh, mbulesa për sedilje për automjete, mbështetëse për kokë për ulëse të 

automjeteve; bartës të bagazheve për automjete, rafte për ski për automjete; timonë për 

automjete, mbulesa për timon; tapa për rezervuarët e benzinës (gazit) të automjeteve; 

pasqyra të pamjes së pasme; xhamat e përparme për automjete, fshirëset e xhamit të 

përparmë, xhamat për automjete, xhamat anësore dhe xhamat e pasmë, xhamat e diellit për 

automjetet, xhamat errësuese për automjete; mbrojtëse diellore për përdorim në automjete; 

strhët e xhamave të dritareve të përshtatura për automjete; Rrota automjeti, goma, tuba të 

brendshëm për goma, ngjitëse gome për riparimin e tubave të brendshëm; veshje riparimi 

për tubat e brendshëm, rrethoret e rrotave të automjeteve, cilindrat e rrotave, kapakët e 

shpërndarësve, gomat për rrotat e automjeteve, rrotullat e frenave, peshat e ekuilibrit për 

rrotat e automjeteve, valvulat për gomat e automjeteve, pajisjet kundër rrëshqitjes për 

gomat e automjeteve, sipërfaqe për rishtresim të gomave, kunja mbyllëse për goma, shtresa 

për rishtresim të gomave; thumba për goma; zinxhirë kundër rrëshqitjes për gomat e 

automjeteve; Pajisje kundër verbimit për automjete, tregues të drejtimit për susta të 

pezullimit të automjeteve, Krahë sinjalizues për automjete; susta për thithjen e goditjeve; 

amortizatorë për automjete dhe pjesët e tyre, amortizatorë me suspension për automjete, 

susta për suspension për automjete; frenat e automjeteve, këpucët e frenave, kabllot, 

bateritë, shufrat dhe veshjet për automjete, disqet e frenave dhe këpucët e frenave për 

automjetet; qarqe hidraulike për automjete; rripa sigurie për automjete, airbag për automjete 

(pajisje sigurie), sedilje sigurie për automjete, sedilje sigurie për fëmijë për automjete, 

parzmore sigurie për sediljet e automjeteve; aparate kundër vjedhjes për automjete, alarme 

kundër vjedhjes për automjete, alarme për lëvizje mbrapsht për automjete, bori për 

automjete; filtra ajri, vaji dhe karburanti; pasqyra të pasme; sinjalizues kthesash për 

automjete; pjesë rezevrë për automjete; pjesë zëvëndësimi për automjete; pjesë dhe pajisje 

të përshtatura posaçërisht për përdorim me automjete; pajisje kundër ndotjes për motorët e 

automjeteve; pompa ajri [aksesorë automjetesh]; Transmisione për automjete; mekanizma 

shtytëse për automjete; rripa transmisioni për automjete tokësore; çati prej metali për 

automjete; tabela e panelit të aparaturave të  automobilave; Veshje për automjete; veshjet e 

sediljeve për automjete.”   

35  Reklamim, radio, televizion dhe reklama me postë direkte; reklamimi online në rrjetet e 

telekomunikacionit në mbarë botën ose private si interneti dhe/ose intraneti; asistencë dhe 

konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe organizimin; konsulencë në lidhje me 

menaxhimin, strategjinë dhe organizimin e bizneseve dhe personelit; promovimi i shitjeve 

për të tjerët, promovimi tregtar i të gjitha llojeve dhe në veçanti me shpërndarjen e 

materialeve reklamuese (fletëpalosje, prospekte, materiale të shtypura) për anëtarët e një 

rrjeti profesionistësh në fushat e mirëmbajtjes, servisimit dhe riparimit të automjeteve, 

automjete elektrike, automjete hibride, skuter elektrik, biçikleta elektrike; konsulencë në 
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lidhje me menaxhimin dhe organizimin e hapësirave të shitjes; marrëdhëniet me publikun; 

funksionet e zyrës; shpërndarja e materialeve reklamuese (fletëpalosje, prospekte, materiale 

të shtypura); organizimi i panaireve, shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve për qëllime 

reklamimi ose promovimi; sondazhet e opinionit; informacion dhe konsulencë në lidhje me 

promovimin e shitjeve për të tjerët dhe reklamat; menaxhimi i dosjeve dhe bazave të të 

dhënave të kompjuterizuara, funksionimi i bazave të të dhënave komerciale dhe 

administrative në fushën e automjeteve tokësore, mirëmbajtjes, riparimit dhe kontrollit të 

automjeteve tokësore; abonimet në të gjitha mediat e informacionit në formën e 

publikimeve, elektronike ose të tjera, botime dixhitale, produkte audiovizuale ose produkte 

multimediale, nëse janë ose jo për përdorim ndërveprues; administrimi i faqeve të portaleve 

në internet që u mundëson përdoruesve të marrin informacione dhe këshilla në fushën e 

mirëmbajtjes, servisit dhe riparimit të automjeteve, automjeteve elektrike, automjeteve 

hibride, skuterave elektrike, biçikletave elektrike; administrimi i faqeve të portaleve në 

internet, duke u mundësuar anëtarëve të një rrjeti profesionistësh në fushat e mirëmbajtjes, 

servisimit dhe riparimit të automjeteve të marrin informacion mbi prokurimin e pjesëve dhe 

aksesorëve për automjete, automjete elektrike, automjete hibride, skutera elektrike, 

elektrike biçikleta; menaxhimin e shërbimeve të asistencës on-line në internet; shërbimet e 

shitjes me pakicë dhe shërbimet e porosive me postë për pjesë zëvëndësuese dhe aksesorë 

për automjete, automjete elektrike, automjete hibride, skuter elektrikë, biçikleta elektrike; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe porosi me postë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: pjesë 

zëvëndësuese dhe aksesorë për automjete, konkretisht motorë elektrikë për automjete, 

motorë dhe motorë makine për automjete, shufra lidhëse për automjete, përveç pjesëve të 

motorëve dhe motorëve të makinave, kofano për automjete, kanxha lidhëse për automjete, 

kartera për komponentët e automjeteve (përveç motorëve), shufra përdredhëse për 

automjete, bosht transmisioni për automjete, boshte dhe shpërndarës për automjete, shasi 

për automjete; shërbimet e shitjes me pakicë dhe porosi me postë, në lidhje me mallrat e 

mëposhtme: konvertuesit e rrotullimit për automjete motorike, ingranazhet për automjete, 

Konvertuesit e rrotullimit dhe transmisionet për automjetet motorike, butonat e levës së 

marsheve për automjetet, ingranazhet e drejtimit për automjetet, zinxhirët e transmisionit 

për automjetet, zinxhirët e drejtimit të automjeteve, karroca për automjete, parakolp për 

automjete, fiksime të rimorkiove për automjete, amortizatorë për automjete, rrota rezervë 

për automjete; shërbime të shitjes me pakicë dhe porosi me postë, në lidhje me mallrat e 

mëposhtme: kofano për motorët e automjeteve, dyer për automjete, kofano për automjete, 

mbulesa automjetesh, tapiceri për automjete, veshje për sedilje për automjete, karrige 

automjetesh, dekorime për kroskot e automjeteve, mbulesa sediljeje për automjete, 

mbështetëse koke për sedilje automjetesh, rafte për bagazhe për automjete, rafte për ski për 

automjete, timoni për automjete, mbulesa për timon; shërbimet e porosive të shitjes me 

pakicë dhe postë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: pjesë këmbimi dhe aksesorë për 

makina, motoçikleta, skuter motorik, biçikleta me motor, biçikleta me katër rrota, rimorkio 

automjetesh, motorë me energji elektrike të automjeteve në tokë, motorë dhe motorë 

makinash për automjete tokësore, bateri për automjete; shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

porositë me postë, në lidhje me mallrat e mëposhtëm: starterë për automobila, ingranazhe 

reduktuese për automjete, rrota të lira për automjete tokësore, shasi për automjete, drita 

sinjalizuese të automjeteve, ngjitës gome për riparimin e tubave të brendshëm, veshje 

riparimi për tuba të brendshëm; Shërbime të shitjes me pakicë dhe porosi me postë, në 

lidhje me mallrat e mëposhtme: amortizatorë për suspension automjetesh, disqe frenimi dhe 
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këpucë frenimi për automjete, tapiceri për automjete prej lëkure dhe imitime lëkure, sedilje 

sigurie për fëmijë, për automjete; shërbimet e shitjes me pakicë dhe porositë me postë, në 

lidhje me mallrat e mëposhtëm: tapa për rezervuarët e benzinës [gazin] automjetesh, 

pasqyret për pamjen e pasme, ndarëset për automjetet, larëset e ndarësve, dritaret për 

automjetet, pasqyrat anësore dhe të pamjes së pasme, mbrojtësit e diellit për përdorim në 

automjete, rripat për automjete, rrota për automjete, goma të forta për rrota automjetesh, 

tuba të brendshëm për goma pneumatike, rrethore për rrota automjetesh, cilindra të rrotave 

të frenave, mbulesa për rrota, goma për rrota automjetesh, pesha për balancimin e rrotave të 

automjeteve; shërbimet e shitjes me pakicë dhe porositë me postë, në lidhje me mallrat e 

mëposhtme: valvola për gomat e automjeteve, pajisjet kundër rrëshqitjes për gomat e 

automjeteve, shtresat për rishtresimin e gomave (gomat), spikat për gomat [gomat], 

zinxhirët kundër rrëshqitjes për gomat e automjeteve, automjetet (pajisje kundër shkëlqimit 

vërbues për -), sinjalizues pulsues për automjete, susta për thithjen e goditjeve, amortizatorë 

për automjete dhe pjesët e tyre, susta për suspensionin e automjeteve, frenat e automjeteve; 

shërbimet e shitjes me pakicë dhe porosive me postë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: 

segmentet e frenave të automjeteve, kabllot, çikrikët, shufrat, veshjet dhe këpucët, qarqet 

hidraulike për automjete, rripat e sigurisë për automjetet, jastekët me ajër të sigurisë për 

automjetet (pajisjet e sigurisë), sediljet e sigurisë për përdorim në automjete, parzmore me 

rripa (të sigurisë-) për sediljet e automjeteve, pajisje kundër vjedhjes për përdorim në 

automjete, alarme për ecje mbrapsht për automjete; shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

porositë me postë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: bori për automjete, pjesë rezervë, 

pjesë zëvëndësuese, pjesë dhe aksesorë të projektuar posaçërisht për automjete, pajisje 

kundër ndotjes për motorët e automjeteve, pompa ajri (aksesorë automjetesh), radiatorë 

(ftohës) për motorët e automjeteve, tapa për radiatorët e automjeteve, kursyesit e 

karburantit për automjetet motorike; shërbimet e shitjes me pakicë dhe porositë me postë, 

në lidhje me mallrat e mëposhtëm: shkarkuesit për automjete, mekanizma lëvizës për 

automjete, mekanizma shtytëse për automjete, nyje për rrotat e automjeteve, rripa për 

motorë dhe motorë automjetesh, kulme metalike për automjete, pulte për automobila; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe porosi me postë, në lidhje me mallrat e mëposhtëm: 

goma, të forta, për rrota automjetesh, vaj dhe yndyra industriale; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe porosi me postë, në lidhje me mallrat e mëposhtëm: vajra motorikë, lubrifikantë, 

benzinë (karburante), karburante, karburante për automjete motorike; shërbimet e 

vlerësimit të kostos; afishimi i faturave; përditësimi i materialit reklamues; prezantimi i 

mallrave në të gjitha llojet e mediave të telekomunikacionit, për qëllime të shitjes me 

pakicë; menaxhimi i biznesit; Shërbimet e ofruara nga një franshizer, përkatësisht asistencë 

për menaxhimin e biznesit; ndihmë, konsulencë dhe konsulencë, në lidhje me fushat e 

mëposhtme: në organizimin dhe menaxhimin e biznesit, menaxhimin, strategjinë, 

organizimin dhe menaxhimin e ndërmarrjeve dhe individëve, biznesin e zonave të shitjes.”   

37  Mirëmbajtja, riparimi, rregullimi i akordimit, riparimi i tërësishëm, pastrimi dhe 

servisimi i automjeteve motorike, automjeteve elektrike, automjeteve hibride, skuterëve 

elektrikë, asistencës së biçikletave elektrike në rast të prishjeve (riparimit) të automjeteve; 

konsulencë dhe informacion në lidhje me mirëmbajtjen, riparimin dhe servisimin e 

automjeteve; instalimi dhe ndërrimi i rrethoreve të rrotave, gypave të shkarkimit, 

amortizatorëve, gomave, baterive, frenave dhe pjesëve dhe aksesorëve të tjerë për 

automjete, automjete elektrike, automjete hibride, skuterë elektrikë, biçikleta elektrike, 

montimi dhe vendosja e rrethoreve të rrotave, gypave të shkarkimit, amortizatorëve , 
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gomave, baterive, frenave dhe pjesëve të tjera dhe aksesorëve për automjete, automjete 

elektrike, automjete hibride, skuterë elektrikë, biçikleta elektrike; konsulencë dhe 

informacion në lidhje me instalimin, zëvendësimin, montimin dhe vendosjen e rrethoreve të 

rrotave, gypave të shkarkimit, amortizatorëve, gomave, baterive, frenave dhe pjesëve dhe 

aksesorëve të tjerë për automjete, automjete elektrike, automjete hibride, skuterë elektrikë, 

biçikleta elektrike; ndërrimi i vajit për motorët dhe motorët e mjeteve tokësore; rishtresimi i 

gomave, vullkanizimi i gomave, konsulenca dhe informacioni në lidhje me rishtresimin dhe 

vullkanizimin e gomave; larja dhe pastrimi i automjeteve, lubrifikimi i automjeteve; 

konsulencë dhe informacion në lidhje me larjen, pastrimin dhe lubrifikimin e automjeteve; 

lyerje, lustrim dhe shkëlqim të automjeteve; trajtim kundër ndryshkut për automjete, 

konsulencë dhe informacion në lidhje me trajtimin kundër ndryshkut për automjete; 

instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve dhe aparateve për ndriçimin, ngrohjen, 

ventilimin, kontrollin e klimës dhe kondicionimin e automjeteve; konsulencë dhe 

informacion në lidhje me instalimin, mirëmbajtjen, riparimin dhe servisimin e pajisjeve dhe 

aparateve për ndriçimin, ngrohjen, ventilimin, kontrollin e klimës dhe kondicionimin e 

automjeteve; stacione shërbimi; akordim i mjeteve motorike për përgatitjen e vlerësimeve, 

konsulencë dhe konsulencë profesionale në fushat e mirëmbajtjes, riparimit dhe servisimit 

të automjeteve dhe në fushën e pjesëve dhe aksesorëve për automjete; shërbimet e 

mbështetjes teknike; konsulencë dhe informacion në fushën e lyerjes, lustrimit dhe 

shkëlqimit të automjeteve; shërbimet e asistencës teknike; shërbime të mbështetjes teknike, 

në lidhje me rinovimin, riparimin (prishjen), akordimin, rregullimin, mirëmbajtjen e 

automjeteve, automjeteve elektrike, automjeteve hibride, skuterëve elektrikë, biçikletave 

elektrike, pastrim dhe servisim të automjeteve, automjeteve elektrike, automjeteve hibride, 

skuterëve elektrikë, biçikletave elektrike, veturave, motoçikletave, skuterëve me motor, 

biçikletave me motor, biçikletave me katër rrota; këshilla dhe konsulencë profesionale, në 

lidhje me fushat e mëposhtme: mirëmbajtjen e automjeteve, riparimin e automjeteve, 

remontin e automjeteve dhe mirëmbajtjen e automjeteve; këshilla profesionale dhe 

konsulencë në lidhje me zgjedhjen, zëvendësimin dhe instalimin e pjesëve dhe pajisjeve të 

automjeteve.”   

42  Konsulencë teknike në lidhje me sigurinë e automjeteve, kontrollin e cilësisë së 

automjeteve, diagnostikimin dhe monitorimin e automjeteve; asistencë teknike në lidhje me 

një faqe interneti të asistencës online në lidhje me mirëmbajtjen, riparimin, servisimin dhe 

mirëmbajtjen e automjeteve dhe në lidhje me pjesët dhe pajisjet e automjetit; kontrolli 

teknik, prodhimi i fletëve dhe shënimeve të të dhënave teknike dhe prodhimi i 

fletëpalosjeve informative që synojnë të ofrojnë informacion për anëtarët e një rrjeti 

profesionistësh në fushat e mirëmbajtjes, riparimit dhe servisimit të automjeteve dhe në 

fushën e pjesëve dhe aksesorëve për automjete; prodhimi i fletëve dhe shënimeve të të 

dhënave teknike dhe prodhimi i fletëpalosjeve informative të destinuara për të ofruar 

informacion për konsumatorët në fushat e mirëmbajtjes, riparimit dhe servisimit të 

automjeteve dhe në fushën e pjesëve dhe aksesorëve për projekte studimi teknike të 

automjeteve, materiale testuese për automjete, kërkime mekanike; ngritja dhe zhvillimi i 

shërbimeve të asistencës online në fushat e servisimit, riparimit, rishikimit dhe 

mirëmbajtjes së automjeteve; instalimi i softuerit që mundëson përgatitjen e fletëve, 

manualeve teknike dhe fletëve me këshilla për abonentët e një rrjeti profesional dhe/ose për 

konsumatorët në fushat e servisimit, riparimit, rishikimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve 

dhe në fushën e pjesëve rezervë dhe aksesorëve për automjete, automjete elektrike, 
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automjete hibride, skuter elektrike, biçikleta elektrike.”  
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(511) 12  Automjete; automjete elektrike, automjete hibride, skuter elektrik, biçikleta 

elektrike; motoçikleta; skuter me motor; biçikleta katërshe; biçikleta me motor; motorë 

elektrikë për automjete tokësore, motorë dhe motorë për automjete tokësore, shufra lidhëse 

për automjete tokësore, përveç pjesëve të motorëve dhe motorëve, kofano për automjete; 

bashkime për automjete tokësore, kartera për automjete tokësore (përveç motorëve dhe 

motorëve), shufra rrotullimi për automjete; boshtet e transmisionit për automjete, boshtet e 

automjeteve dhe boshtet e rrotave, shasia për automjetet, konvertuesit e çift rrotullues për 

automjetet tokësore, ingranazhet për automjetet, ingranazhet e reduktimit për automjetet, 

kutitë e shpejtësisë për automjetet tokësore, friksione për automjetet; zinxhirë transmisioni 

për automjete, zinxhirë lëvizës për automjete, karroca për automjete, parakolp për 

automjete, fiksime për rimorkio për automjete; amortizatorë për automjete; rrota rezervë 

për automjete;  kofano për automjete, motorë, dyer për automjete, kofano automjetesh, 

mbulesa për automjete; tapiceri për automjete, mbulesa të sediljeve për automjete, sedilje 

automjetesh, mbulesa për sedilje për automjete, mbështetëse për kokë për ulëse të 

automjeteve; bartës të bagazheve për automjete, rafte për ski për automjete; timonë për 

automjete, mbulesa për timon; tapa për rezervuarët e benzinës (gazit) të automjeteve; 

pasqyra të pamjes së pasme; xhamat e përparme për automjete, fshirëset e xhamit të 

përparmë, xhamat për automjete, xhamat anësore dhe xhamat e pasmë, xhamat e diellit për 

automjetet, xhamat errësuese për automjete; mbrojtëse diellore për përdorim në automjete; 

strhët e xhamave të dritareve të përshtatura për automjete; Rrota automjeti, goma, tuba të 

brendshëm për goma, ngjitëse gome për riparimin e tubave të brendshëm; veshje riparimi 

për tubat e brendshëm, rrethoret e rrotave të automjeteve, cilindrat e rrotave, kapakët e 

shpërndarësve, gomat për rrotat e automjeteve, rrotullat e frenave, peshat e ekuilibrit për 

rrotat e automjeteve, valvulat për gomat e automjeteve, pajisjet kundër rrëshqitjes për 

gomat e automjeteve, sipërfaqe për rishtresim të gomave, kunja mbyllëse për goma, shtresa 

për rishtresim të gomave; thumba për goma; zinxhirë kundër rrëshqitjes për gomat e 

automjeteve; Pajisje kundër verbimit për automjete, tregues të drejtimit për susta të 

pezullimit të automjeteve, Krahë sinjalizues për automjete; susta për thithjen e goditjeve; 

amortizatorë për automjete dhe pjesët e tyre, amortizatorë me suspension për automjete, 

susta për suspension për automjete; frenat e automjeteve, këpucët e frenave, kabllot, 

bateritë, shufrat dhe veshjet për automjete, disqet e frenave dhe këpucët e frenave për 

automjetet; qarqe hidraulike për automjete; rripa sigurie për automjete, airbag për automjete 

(pajisje sigurie), sedilje sigurie për automjete, sedilje sigurie për fëmijë për automjete, 

parzmore sigurie për sediljet e automjeteve; aparate kundër vjedhjes për automjete, alarme 

kundër vjedhjes për automjete, alarme për lëvizje mbrapsht për automjete, bori për 
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automjete; filtra ajri, vaji dhe karburanti; pasqyra të pasme; sinjalizues kthesash për 

automjete; pjesë rezevrë për automjete; pjesë zëvëndësimi për automjete; pjesë dhe pajisje 

të përshtatura posaçërisht për përdorim me automjete; pajisje kundër ndotjes për motorët e 

automjeteve; pompa ajri [aksesorë automjetesh]; Transmisione për automjete; mekanizma 

shtytëse për automjete; rripa transmisioni për automjete tokësore; çati prej metali për 

automjete; tabela e panelit të aparaturave të  automobilave; Veshje për automjete; veshjet e 

sediljeve për automjete.”   

35  Reklamim, radio, televizion dhe reklama me postë direkte; reklamimi online në rrjetet e 

telekomunikacionit në mbarë botën ose private si interneti dhe/ose intraneti; asistencë dhe 

konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe organizimin; konsulencë në lidhje me 

menaxhimin, strategjinë dhe organizimin e bizneseve dhe personelit; promovimi i shitjeve 

për të tjerët, promovimi tregtar i të gjitha llojeve dhe në veçanti me shpërndarjen e 

materialeve reklamuese (fletëpalosje, prospekte, materiale të shtypura) për anëtarët e një 

rrjeti profesionistësh në fushat e mirëmbajtjes, servisimit dhe riparimit të automjeteve, 

automjete elektrike, automjete hibride, skuter elektrik, biçikleta elektrike; konsulencë në 

lidhje me menaxhimin dhe organizimin e hapësirave të shitjes; marrëdhëniet me publikun; 

funksionet e zyrës; shpërndarja e materialeve reklamuese (fletëpalosje, prospekte, materiale 

të shtypura); organizimi i panaireve, shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve për qëllime 

reklamimi ose promovimi; sondazhet e opinionit; informacion dhe konsulencë në lidhje me 

promovimin e shitjeve për të tjerët dhe reklamat; menaxhimi i dosjeve dhe bazave të të 

dhënave të kompjuterizuara, funksionimi i bazave të të dhënave komerciale dhe 

administrative në fushën e automjeteve tokësore, mirëmbajtjes, riparimit dhe kontrollit të 

automjeteve tokësore; abonimet në të gjitha mediat e informacionit në formën e 

publikimeve, elektronike ose të tjera, botime dixhitale, produkte audiovizuale ose produkte 

multimediale, nëse janë ose jo për përdorim ndërveprues; administrimi i faqeve të portaleve 

në internet që u mundëson përdoruesve të marrin informacione dhe këshilla në fushën e 

mirëmbajtjes, servisit dhe riparimit të automjeteve, automjeteve elektrike, automjeteve 

hibride, skuterave elektrike, biçikletave elektrike; administrimi i faqeve të portaleve në 

internet, duke u mundësuar anëtarëve të një rrjeti profesionistësh në fushat e mirëmbajtjes, 

servisimit dhe riparimit të automjeteve të marrin informacion mbi prokurimin e pjesëve dhe 

aksesorëve për automjete, automjete elektrike, automjete hibride, skutera elektrike, 

elektrike biçikleta; menaxhimin e shërbimeve të asistencës on-line në internet; shërbimet e 

shitjes me pakicë dhe shërbimet e porosive me postë për pjesë zëvëndësuese dhe aksesorë 

për automjete, automjete elektrike, automjete hibride, skuter elektrikë, biçikleta elektrike; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe porosi me postë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: pjesë 

zëvëndësuese dhe aksesorë për automjete, konkretisht motorë elektrikë për automjete, 

motorë dhe motorë makine për automjete, shufra lidhëse për automjete, përveç pjesëve të 

motorëve dhe motorëve të makinave, kofano për automjete, kanxha lidhëse për automjete, 

kartera për komponentët e automjeteve (përveç motorëve), shufra përdredhëse për 

automjete, bosht transmisioni për automjete, boshte dhe shpërndarës për automjete, shasi 

për automjete; shërbimet e shitjes me pakicë dhe porosi me postë, në lidhje me mallrat e 

mëposhtme: konvertuesit e rrotullimit për automjete motorike, ingranazhet për automjete, 

Konvertuesit e rrotullimit dhe transmisionet për automjetet motorike, butonat e levës së 

marsheve për automjetet, ingranazhet e drejtimit për automjetet, zinxhirët e transmisionit 

për automjetet, zinxhirët e drejtimit të automjeteve, karroca për automjete, parakolp për 

automjete, fiksime të rimorkiove për automjete, amortizatorë për automjete, rrota rezervë 
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për automjete; shërbime të shitjes me pakicë dhe porosi me postë, në lidhje me mallrat e 

mëposhtme: kofano për motorët e automjeteve, dyer për automjete, kofano për automjete, 

mbulesa automjetesh, tapiceri për automjete, veshje për sedilje për automjete, karrige 

automjetesh, dekorime për kroskot e automjeteve, mbulesa sediljeje për automjete, 

mbështetëse koke për sedilje automjetesh, rafte për bagazhe për automjete, rafte për ski për 

automjete, timoni për automjete, mbulesa për timon; shërbimet e porosive të shitjes me 

pakicë dhe postë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: pjesë këmbimi dhe aksesorë për 

makina, motoçikleta, skuter motorik, biçikleta me motor, biçikleta me katër rrota, rimorkio 

automjetesh, motorë me energji elektrike të automjeteve në tokë, motorë dhe motorë 

makinash për automjete tokësore, bateri për automjete; shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

porositë me postë, në lidhje me mallrat e mëposhtëm: starterë për automobila, ingranazhe 

reduktuese për automjete, rrota të lira për automjete tokësore, shasi për automjete, drita 

sinjalizuese të automjeteve, ngjitës gome për riparimin e tubave të brendshëm, veshje 

riparimi për tuba të brendshëm; Shërbime të shitjes me pakicë dhe porosi me postë, në 

lidhje me mallrat e mëposhtme: amortizatorë për suspension automjetesh, disqe frenimi dhe 

këpucë frenimi për automjete, tapiceri për automjete prej lëkure dhe imitime lëkure, sedilje 

sigurie për fëmijë, për automjete; shërbimet e shitjes me pakicë dhe porositë me postë, në 

lidhje me mallrat e mëposhtëm: tapa për rezervuarët e benzinës [gazin] automjetesh, 

pasqyret për pamjen e pasme, ndarëset për automjetet, larëset e ndarësve, dritaret për 

automjetet, pasqyrat anësore dhe të pamjes së pasme, mbrojtësit e diellit për përdorim në 

automjete, rripat për automjete, rrota për automjete, goma të forta për rrota automjetesh, 

tuba të brendshëm për goma pneumatike, rrethore për rrota automjetesh, cilindra të rrotave 

të frenave, mbulesa për rrota, goma për rrota automjetesh, pesha për balancimin e rrotave të 

automjeteve; shërbimet e shitjes me pakicë dhe porositë me postë, në lidhje me mallrat e 

mëposhtme: valvola për gomat e automjeteve, pajisjet kundër rrëshqitjes për gomat e 

automjeteve, shtresat për rishtresimin e gomave (gomat), spikat për gomat [gomat], 

zinxhirët kundër rrëshqitjes për gomat e automjeteve, automjetet (pajisje kundër shkëlqimit 

vërbues për -), sinjalizues pulsues për automjete, susta për thithjen e goditjeve, amortizatorë 

për automjete dhe pjesët e tyre, susta për suspensionin e automjeteve, frenat e automjeteve; 

shërbimet e shitjes me pakicë dhe porosive me postë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: 

segmentet e frenave të automjeteve, kabllot, çikrikët, shufrat, veshjet dhe këpucët, qarqet 

hidraulike për automjete, rripat e sigurisë për automjetet, jastekët me ajër të sigurisë për 

automjetet (pajisjet e sigurisë), sediljet e sigurisë për përdorim në automjete, parzmore me 

rripa (të sigurisë-) për sediljet e automjeteve, pajisje kundër vjedhjes për përdorim në 

automjete, alarme për ecje mbrapsht për automjete; shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

porositë me postë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: bori për automjete, pjesë rezervë, 

pjesë zëvëndësuese, pjesë dhe aksesorë të projektuar posaçërisht për automjete, pajisje 

kundër ndotjes për motorët e automjeteve, pompa ajri (aksesorë automjetesh), radiatorë 

(ftohës) për motorët e automjeteve, tapa për radiatorët e automjeteve, kursyesit e 

karburantit për automjetet motorike; shërbimet e shitjes me pakicë dhe porositë me postë, 

në lidhje me mallrat e mëposhtëm: shkarkuesit për automjete, mekanizma lëvizës për 

automjete, mekanizma shtytëse për automjete, nyje për rrotat e automjeteve, rripa për 

motorë dhe motorë automjetesh, kulme metalike për automjete, pulte për automobila; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe porosi me postë, në lidhje me mallrat e mëposhtëm: 

goma, të forta, për rrota automjetesh, vaj dhe yndyra industriale; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe porosi me postë, në lidhje me mallrat e mëposhtëm: vajra motorikë, lubrifikantë, 
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benzinë (karburante), karburante, karburante për automjete motorike; shërbimet e 

vlerësimit të kostos; afishimi i faturave; përditësimi i materialit reklamues; prezantimi i 

mallrave në të gjitha llojet e mediave të telekomunikacionit, për qëllime të shitjes me 

pakicë; menaxhimi i biznesit; Shërbimet e ofruara nga një franshizer, përkatësisht asistencë 

për menaxhimin e biznesit; ndihmë, konsulencë dhe konsulencë, në lidhje me fushat e 

mëposhtme: në organizimin dhe menaxhimin e biznesit, menaxhimin, strategjinë, 

organizimin dhe menaxhimin e ndërmarrjeve dhe individëve, biznesin e zonave të shitjes.”   

37  “Mirëmbajtja, riparimi, rregullimi i akordimit, riparimi i tërësishëm, pastrimi dhe 

servisimi i automjeteve motorike, automjeteve elektrike, automjeteve hibride, skuterëve 

elektrikë, asistencës së biçikletave elektrike në rast të prishjeve (riparimit) të automjeteve; 

konsulencë dhe informacion në lidhje me mirëmbajtjen, riparimin dhe servisimin e 

automjeteve; instalimi dhe ndërrimi i rrethoreve të rrotave, gypave të shkarkimit, 

amortizatorëve, gomave, baterive, frenave dhe pjesëve dhe aksesorëve të tjerë për 

automjete, automjete elektrike, automjete hibride, skuterë elektrikë, biçikleta elektrike, 

montimi dhe vendosja e rrethoreve të rrotave, gypave të shkarkimit, amortizatorëve , 

gomave, baterive, frenave dhe pjesëve të tjera dhe aksesorëve për automjete, automjete 

elektrike, automjete hibride, skuterë elektrikë, biçikleta elektrike; konsulencë dhe 

informacion në lidhje me instalimin, zëvendësimin, montimin dhe vendosjen e rrethoreve të 

rrotave, gypave të shkarkimit, amortizatorëve, gomave, baterive, frenave dhe pjesëve dhe 

aksesorëve të tjerë për automjete, automjete elektrike, automjete hibride, skuterë elektrikë, 

biçikleta elektrike; ndërrimi i vajit për motorët dhe motorët e mjeteve tokësore; rishtresimi i 

gomave, vullkanizimi i gomave, konsulenca dhe informacioni në lidhje me rishtresimin dhe 

vullkanizimin e gomave; larja dhe pastrimi i automjeteve, lubrifikimi i automjeteve; 

konsulencë dhe informacion në lidhje me larjen, pastrimin dhe lubrifikimin e automjeteve; 

lyerje, lustrim dhe shkëlqim të automjeteve; trajtim kundër ndryshkut për automjete, 

konsulencë dhe informacion në lidhje me trajtimin kundër ndryshkut për automjete; 

instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve dhe aparateve për ndriçimin, ngrohjen, 

ventilimin, kontrollin e klimës dhe kondicionimin e automjeteve; konsulencë dhe 

informacion në lidhje me instalimin, mirëmbajtjen, riparimin dhe servisimin e pajisjeve dhe 

aparateve për ndriçimin, ngrohjen, ventilimin, kontrollin e klimës dhe kondicionimin e 

automjeteve; stacione shërbimi; akordim i mjeteve motorike për përgatitjen e vlerësimeve, 

konsulencë dhe konsulencë profesionale në fushat e mirëmbajtjes, riparimit dhe servisimit 

të automjeteve dhe në fushën e pjesëve dhe aksesorëve për automjete; shërbimet e 

mbështetjes teknike; konsulencë dhe informacion në fushën e lyerjes, lustrimit dhe 

shkëlqimit të automjeteve; shërbimet e asistencës teknike; shërbime të mbështetjes teknike, 

në lidhje me rinovimin, riparimin (prishjen), akordimin, rregullimin, mirëmbajtjen e 

automjeteve, automjeteve elektrike, automjeteve hibride, skuterëve elektrikë, biçikletave 

elektrike, pastrim dhe servisim të automjeteve, automjeteve elektrike, automjeteve hibride, 

skuterëve elektrikë, biçikletave elektrike, veturave, motoçikletave, skuterëve me motor, 

biçikletave me motor, biçikletave me katër rrota; këshilla dhe konsulencë profesionale, në 

lidhje me fushat e mëposhtme: mirëmbajtjen e automjeteve, riparimin e automjeteve, 

remontin e automjeteve dhe mirëmbajtjen e automjeteve; këshilla profesionale dhe 

konsulencë në lidhje me zgjedhjen, zëvendësimin dhe instalimin e pjesëve dhe pajisjeve të 

automjeteve.”   

42  Konsulencë teknike në lidhje me sigurinë e automjeteve, kontrollin e cilësisë së 

automjeteve, diagnostikimin dhe monitorimin e automjeteve; asistencë teknike në lidhje me 
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një faqe interneti të asistencës online në lidhje me mirëmbajtjen, riparimin, servisimin dhe 

mirëmbajtjen e automjeteve dhe në lidhje me pjesët dhe pajisjet e automjetit; kontrolli 

teknik, prodhimi i fletëve dhe shënimeve të të dhënave teknike dhe prodhimi i 

fletëpalosjeve informative që synojnë të ofrojnë informacion për anëtarët e një rrjeti 

profesionistësh në fushat e mirëmbajtjes, riparimit dhe servisimit të automjeteve dhe në 

fushën e pjesëve dhe aksesorëve për automjete; prodhimi i fletëve dhe shënimeve të të 

dhënave teknike dhe prodhimi i fletëpalosjeve informative të destinuara për të ofruar 

informacion për konsumatorët në fushat e mirëmbajtjes, riparimit dhe servisimit të 

automjeteve dhe në fushën e pjesëve dhe aksesorëve për projekte studimi teknike të 

automjeteve, materiale testuese për automjete, kërkime mekanike; ngritja dhe zhvillimi i 

shërbimeve të asistencës online në fushat e servisimit, riparimit, rishikimit dhe 

mirëmbajtjes së automjeteve; instalimi i softuerit që mundëson përgatitjen e fletëve, 

manualeve teknike dhe fletëve me këshilla për abonentët e një rrjeti profesional dhe/ose për 

konsumatorët në fushat e servisimit, riparimit, rishikimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve 

dhe në fushën e pjesëve rezervë dhe aksesorëve për automjete, automjete elektrike, 

automjete hibride, skuter elektrike, biçikleta elektrike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1226 

(220) 16/08/2022 

(731) J&B LIMITED 3rd floor, yam raj 

,Building,   Market Square, P.O. Box 3175, 

Road TOWN, TORTOLA, British Virgin 

Islands, GB 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare; puro, filtera cigaresh, llula për pirje duhani, qese duhani, kavanoza 

duhani, çakmakë për duhanpirës, cigare që përmbajnë zëvendësues duhani, jo për qëllime 

mjeksore, kuti (kuti cigaresh), bimë për pirje me tymosje. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1227 

(220) 16/08/2022 

(731) J&B LIMITED 3rd floor, yam raj 

,Building,   Market Square, P.O. Box 3175, 

Road TOWN, TORTOLA, British Virgin 

Islands, GB 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadan i A1. 

Nr. 5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 34  Cigare; puro, filtera cigaresh, llula për pirje duhani, qese duhani, kavanoza 

duhani, çakmakë për duhanpirës, cigare që përmbajnë zëvendësues duhani, jo për qëllime 

mjeksore, kuti (kuti cigaresh), bimë për pirje me tymosje. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1228 

(220) 16/08/2022 

(731) Balthazar Whisky Distillers Pty Ltd. 

5 Mindanao Court Armadale Victoria 3143 

, AU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BALTHAZAR 

 

 
     

 

(511) 33  Viski  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1229 

(220) 16/08/2022 

(731) Bumbu Rum Company LLC 

383 W. Broadway 5th Floor New York, 

New York 10012, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BUMBU 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës); Preparate alkoolike për prodhimin e pijeve  
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(210) KS/M/ 2022/1230 

(220) 16/08/2022 

(731) Violet Fog International LLC  

383 W. Broadway, 5th Fl. 

New York, N.Y. 10012, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MCQUEEN AND THE VIOLET 

FOG 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës); Preparate alkoolike për prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1231 

(220) 16/08/2022 

(731) Sovereign Brands, L.L.C. 

1300 Old Skokie Valley Road  

Highland Park Illinois (USA), 60035, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  HOLY GHOST 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës); Vera; Preparate alkoolike për prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1232 

(220) 18/08/2022 

(731) Andra Group l.l.c Rruga Agim B. 

Celaj, p.n, Pejë, Kosovë, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

(540)  CASA EFFICIENTE  

 

 
     

 

(511) 2  Ngjyra; Bojëra; Substanca për bojë; llak; Konservues për përdorim kundër 

korrozionit; kalbjes dhe përkeqësimit të drurit; ngjyrues; tretës për substanca boje ngjyrues 

për likerë; substanca lidhëse për këpucët; substanca boje kundër zjarrit; lëndë riparuese; 

sintetikë (resin) natyral të papërpunuar; metale në formë flete dhe pluhuri për piktorët; 

dekoruesit; printuesit dhe artistët; graso kundër gërryerjes; pasta printerash (Ngjyrë); 

Ngjyrë printimi; toner; Ngjyrë kartrixhes për printera kompjuterikë; toner kartrixhes (të 

mbushur) për printera; pajisje faksi dhe fotokopje; substance boje; shkëlqyes (substanca 

boje; llak); veshje druri (substanca boje); ngjyrosës për pije; substanca lidhëse për ushqime; 

letra për t’u vendosur në vezët e e Pashkëve; nën veshje për shasitë e mjeteve; tretës për 

llak; substancë e miksuar me ujë dhe ngjitës për dekorim;   

7  Makineri për përpunim e metalit; drurit; plastikës; makineri tekstili; makineri për 

industrinë bujqësore makineri për industrinë e pijeve; makineri për industritë kimike; 

makineri mineral-punuese; makineri për ndërtim; makineri paketuese dhe vegla makinerish; 

motora (me përjashtim të automjeteve tokësore); pjesë për lidhje me transmetim (me 

përjashtim të automjeteve tokësore); instrumenta bujqësore të ndryshme nga ato që 
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punohen me dorë; makineri vending automatike; paisje kuzhine dhe elektro-shtëpiake; 

pastrues me avull; paisje kuzhine elektrike universale; mikser elektrikë për qëllime 

shtëpiake; thika elektrike; paisje kuzhine elektrike për prerje; hapje;  grirje; shtrydhje; 

hapës elektrik I kanaqeve; shtrydhës elektrikë frutash për shfrytëzim shtëpiak; bluarës 

kafeje (tjerë nga ata që punojnë me dorë); mulli (për bluarje) për qëllime shtëpiake; tjerë 

nga ata që punojnë me dorë; makineri për brumë; aparate elektrike për saldim; rrahësa 

elektrikë për qëllime shtëpiake; makineri për prodhimin e brumrave të ngrënshëm; makineri 

për prerjen e bukës; grirës mishi; rrahës elektrikë; makineri për heqjen e lëkurës; zgara për 

perime; makineri për vendosjen e etiketave; aparat për përgatitjen e pijeve të gazuara; 

makineri dhe aparate elektrike për lustrim me dyllë; presa rrotulluese me avull për tekstile; 

makineri shtrydhëse për lavanderi; larës pjatash; fshesë korenti dhe aksesorë për fshesa me 

korent; në vecanti qeskat e fshesës me korent; makineri larëse; makinë tharëse rrobash; 

makineri dhe aparate për lustrim; makineri për hekurosje; makineri qepëse; pedal për 

makineri qepëse; larës me presion të lartë; makinë kositëse bari; sharra (makineri); kazane 

për plehrat; makineri dhe aparate për larjen me shampo të tapeteve; mobilje me susta dhe 

veshje me tapet; sharra elektrike; hekura saldimi (që punojnë me gaz); vegla për makineritë 

elektrike; në mënyrë të veçantë makineri shpimi; makinë shpimi me valë; kaçavida; pjesë 

makinerish për përpunim metalesh; druri dhe plastike; sharra zinxhirë; aparate elektrikë për 

ngjitje me zamkë; aparate (makineri) për ngjitje me shirit; makineri qepëse; dinamo; aparat 

spërkatës për bojë; makineri për fryrje; gjeneratorë elektrikë; makineri (aparate) ngritëse; 

makineri elektrike për lustrim; jo për qëllime shtëpiake; lustrues këpucësh elektrikë; 

gërshërë elektrike për krasitje; presa (makineri) elektrike; makineri bluarëse; makineri 

prerëse për qëllime industrial; makineri për hapjen e vrimave; makineri salduese elektrike; 

makineri grirëse; instrumenta bujqësorë dhe të kopshtarisë; paisje ajrosëse për akuariume; 

aparate për funksionimin e ashensorave; inkubatorë për vezë;  

8  Pajisje manuale të cilat mund të operohen me dorë; pajisje që operohen me dorë që 

përdoren në hortikulturë, bujqësi dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; aparateve dhe 

automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi; makinë rroje; 

komplet ngrënieje; pjata argjendi; aplikime për depilim (elektrikë/ joelektrikë); komplet 

manikyresh (elektrikë /jo elektrikë); limë (vegla); shkëlqyes dhe zbutës thonjsh (elektrikë/jo 

elektrikë); qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë); mjete për 

ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë; jo elektrikë); shtrirës flokësh; lëmues thonjsh 

(elektrikë/jo elektrikë); prerës thonjsh (elektrikë/joelektrikë); komplet pedikyri; mjete të 

përkujdesjes së këmbëve (të cilat janë nën klasën 8); pinca; ondulues qerpikësh; makinë 

rroje (elektrike/joelektrike); çanta për makina rroje; çanta për mjete rrojeje; brisqe rroje; 

makina rroje; mjete për prerje me dorë; grrirjeje; shtypjeje ose hapjeje; vegla të përdorshme 

me duar për bujqësi; hortikulturë dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; mjete dhe 

automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të harkëzuar (të vegjël); biçak të 

harkëzuar; vegla për kopshte (të operueshme me duar); gërshërë kopshtarie që operohen me 

duar; hendekhapës (vegla dore); çekiça (vegla dore); hapëse vere (vegla dore); pinca; sharra 

(vegla dore); kuadër për sharra dore; leva; mjete për përkufizimin e kopshteve (mjete 

metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte); prerës; vegla prerjeje; kaçavida; lëmues 

mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për duar); mjete për përdorim me duar për 

dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata; kazma; fryrëse zjarri; makinë rrojeje; 

krasitëse pemësh; krasitëse shkurresh; makina shpimi; kunja shpimi (vegël dore); hapëse 

vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika; hapëse kanaçesh; makina shpimi; kaçavida të 
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vogla; çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për prerje të imët (vegël dore); prerës 

perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues; vaporizatorë; shiringa për sprucimet 

kundër insekteve; thikë gjuetie; shata (vegël dore); instrumenta për validimin e biletave; 

prerës djathi në fleta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); makina prerje të drurit; vegla 

çarjeje (vegël dore); satër; mistri; kosa; mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit 

në gjilpërë; piskatore; gozhdëheqës; arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e 

bimëve; aparate për vrasjen e parazitëve bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse 

që operohen me duar; prerëse picash (jo elektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për 

teh; mjete gdhendjeje (vegla dore); instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete 

për grirje dhe sharrim; lopata metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; 

morsa; morseta për marangozë dhe vozagji; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; 

lopata; kazma; punto (vegla dore); tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; 

mprehës thikash; gurë mprehës; mbajtës të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë 

elektrikë; prerës ngjitësesh;   

11  Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; ngrohës akuariumi; llamba uji; skara; pajisje dhe 

instalime për banjo; ngrohës për banjo; ngrohës shtrati; aparate për ftohje lëngjesh; drita 

biçiklete; batanije elektrike për ngrohje; bojlerë; përkatësisht për ngrohje dhe bojlerë uji; 

tostera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës kafeje; 

pjekës kafeje; kontejnerë frigoriferikë; soba; aparate dhe instalime gatimi; enë gatimi 

elektrike; instalime ftohëse për lëngje dhe ujë; instalime ajrimi për duhanin; jastëk ngrohje 

(vata); rregullues rryme (ngrohës); friteza elektrike të thella; aparate dezinfektues; bombola 

spërkatëse dezinfektuese për tualete; aparate distilimi; tharrëse flokësh; filtra për ujë të 

pijshëm; aparate tharjeje për tagji dhe foragjere; llamba elektrike; fenerë Kinezë; freskuese 

(ajër-kondicionues); freskuese elektrike; ngrohës (elektrikë) për shishe të ushqyeri; 

instalime për ujë me presion; burime dekorative; ngrirës; pjekës frutash; ndezës gazi; pllaka 

metalike për pjekje ushqimi; aparate pjekjeje; aparate tharrës dore për pastrim dhomash; 

pajisje për dush me ajër të nxehtë; furra me ajër të nxehtë; pjata ngrohëse; shishe për ujë të 

nxehtë; numra ndriçues për shtëpi; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 

prozhektorë; llamba të mbuluara; llamba oxhaqesh; llamba qelqi; llamba glob; llamba 

reflektore; abazhurë; llamba; mbajtëse abazhuri; fenerë për ndriçim; tharëse elektrike 

lavanderie; poça; ndriçuesa; furra me mikrovalë; instalime ftohjeje për qumështin; mikser 

rubinetash për tubacionet e ujit; pjata-ngrohës; projektorë të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; 

tenxhere elektrike për gatim me presion; enë uji me presion; radiatorë elektrikë; kabina 

frigoriferike; dhoma frigoriferike; pjekës; aparate pjekjeje (enë gatimi); pajisje për pjekje; 

pajisje për pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë për përdorim në grilat e 

barbekjusë; llamba sigurie; kabina dushi; dushe; lavamanë për larje me dorë; priza për 

dritat elektrike; kolektorë diellorë (për ngrohje); tualete; ulëse për tualet; kapakë tualeti; 

tualete portative; urinuese; hekura elektrikë për pjekje; tiganë ngrohës; lavamanë; ngrohës 

uji; aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; sterilizues uji; pastrues elektrikë të ajrit; 

pajisje anti-verbuese për autoveturat (pajisje dritash); pajisje anti-shkëlqyese për automjetet 

(pajisje dritash); llamba me hark; autoklava (soba elektrike me presion); tuba banjoje; 

pajisje mbrojtëse të projektuara për instalime ndriçimi; shpërndarës drite; ndezës me fërkim 
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për ndezjen e gazit; drita për mjetet motorike; drita për automjete; soba; soba (aparate 

ngrohëse); gatuese orizi; aspiratorë për kuzhinat; perde dushi; instalime dushi; aparate për 

rrezitje; makineri për bërjen e bukës; bukë-thekëse; batanije elektrike; jo për qëllime 

mjekësore; aparate për ushqimet organike dehidratuese; pajisje shkrirëse; ngrohëse; 

kondicionerë; aparate për shkrirjen e dritareve për automjete; reflektorë për automjete; 

fenerë për automjete; priza për dritat elektrike; filtra (pjesë instalimesh shtëpiake ose 

industriale); ngohëse këmbësh (elektrike ose jo-elektrike); flakëdhënës gazi; bojlerë gazi; 

llamba me gaz; aparate për përpunimin e gazit; aparate me avull për fytyrën (sauna); llamba 

për ndriçim; ngrohës uji; elementë ngrohës; kupa radiatori; radiatorë ngrohës; pajisje 

elektrike për të bërë kos; vende për të bërë zjarr në shtëpi; lagështues për radiatorët e 

ngrohjes qëndrore; freskuese elektrike për përdorim personal; instalime sauna për banjë; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;   

19  Materiale ndërtimore jometalikë; veçanërisht çimento dhe kordonë tjerë hidraulik 

joorganik; materiale të ngurta natyrore dhe sintetike; beton; beton i gatshëm i përzier; llaç, 

prodhime të betonit ose llaçit; Korniza te dritareve jo nga metalet, parket te dyshemeve, 

dyer dhe korniza jo nga metalet, panel për objekte jo metalik; Xhama (objekteve); granit; 

veshjet e brendshme te mureve (jo nga metalet); Tuba, ulluqe, kanal i posaçëm, ulluqe dhe 

tuba të poshtme, tuba instalimi, si dhe ato për ndarje, kapak oxhaku, materiale ndërtimore, 

gurë natyrorë dhe artificial, çimento, karton për çati, materiale për mbulim për çati, pllaka, 

teneqe për çati, kulm, gurë ulluku, mbështjellje të mureve dhe tavaneve me ndonjë material 

të përshtatshëm, pllaka, trotuare në çdo sipërfaqe të përshtatshme materiale ndërtimore me 

ose pa sipërfaqe të mirë, të buta, me hulli, të përvijuara, të zhubrosura; dritare të portave, 

shtëpi e lëvizshme, oxhaqe, govatë për pikim, tuba për shkarkimin e shtyllave drejtuese në 

materiale të përshtatshme, pllaka rrugore, tuba për lavabo; prodhime të çimentos dhe 

asbestit apo lidhëse tjera, me ose pa shtuar rërë apo material që përmbajnë kuarc, bitum dhe 

asbest ose me apo pa materiale shtesë për ndërtimin e aplikimeve, izolimit, projektim 

elektrik aerodinamik për veshjen e brendshme të aparateve për prodhimin dhe 

konstruktimin e mobileve; produkte të asbestit dhe lidhëse hidraulike në kombinim me dru, 

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale 14 materiale fijezore, kashtë, 

kallam, shajakë, torfë, për suvatim taracash, për përdorim në ndërtimtari, izolimin dhe 

veshje elektrike dhe për prodhimin e mobileve; produkte të materialeve që përmbajnë 

asbest me shtresë gome, shtresë për mure dhe dysheme, mur izolues, ndarës i xixave, asbest 

i derdhur dhe formësuar, në kombinim me lidhëse hidraulike; produkte të asbestit; thuk, 

llaç për ndërtim  

21  Enë dhe paisje të ndryshme shtëpiake ose kuzhine; Qelqe të papërpunuar ose gjysëm të 

përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Artikuj prej qelqi; porcelani dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tët tjera; Mbulesa akuarioumi; Kosha plehrash; Tiganë; 

Mbajtëse buke; kanistra buke; shtëpiake; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse hekuri; Furça 

tualeti; Pjata për gjalp; Tenxhere të nxehta; jo të ngrohura në mënyrë elektrike; Mbyllëse 

për kapakë tenxhereje; Aparatura për heqje të erës së keqe për përdorim personal; Kupa për 

vezë; Kova; Pajisje për largim makjazhi; Aparatura për heqje pluhuri (jo elektrike); 

Makineri shpërndarëse aerosoli; jo për qëllime mjeksore; Furça për vetulla; Banjo të fëmijë; 

të mbartshme; Pajisje ngrohëse për shishet e ushqimit; jo-elektrike; Kupa; Pajisje për ujitje; 

Fshesa; Mbajtëse për lule dhe bimë [rregullim lulesh]; Shiringa për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Kuti të luleve; Vazo lulesh; Coha për ujitje lulesh; Furça për kruajtje; Krëhëra dhe 
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sfungjerë; Furça (me përjashtim të atyre për lyerje); Materiale për bërje furçash; Artikuj për 

qëllime pastrimi; Lesh çeliku; Poçe qelqi [damixhanë]; Furça elektrike; përjashtuar pjesët e 

makinerive; Krëhëra elektrikë; Shkopinj për të ngrënë; Gracka për minj; Mbrojtëse 

shisheje; Kulesa për qëllime shtëpiake; Pagure; Shishe; Hapëse shisheje; Pallaska për të 

vrarë miza; Kallëpë për kuba akulli; Pajisje për skuqje; jo-elektrike; Shtrypëse frutash (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Govatë për ushqim kafshësh; Furça rroje; Mbajtëse për 

furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Rende (pajisje shtëpiake); Rrahësa (jo 

elekrike); Lugë për përzierje (pajisje kuzhine); Trazues për koktej; Shpërndarësa kripe; 

Shpatulla (pajisje kuzhine); Mbushje gërruese për qëllime të kuzhinës; Rrahëse vezësh (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autokllava (Enë gatimi 

me presion), jo elektrike; Lugë për tiganisje; për përdorim në kuzhinë; Lugë për të veshur 

këpucët; Furça për këpucë; Pajisje për lushtrim me dyll; jo-elektrike; për këpucë; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Pjata; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Pjata për sapunë; Pajisje për shpërndarje sapuni; Sita (pajisje shtëpiake); Rrathë 

për peshqirë; Kullesa (pajisje shtëpiake); Kumbarà; Qese të zbukuruara të pastiçierit (qese 

për pasta); Furça për larje pjatash; Lesh çeliku për pastrim; Shufra dhe unaza për të var 

peshqirët; Coha për heqje pluhuri (lecka); Fshirëse pluhurash prej puplash; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Govata ushqimi për kafshë 

shoqëruese; Tabaka për qëllime shtëpiake; Takëme për tavolinë; të ndryshme nga thika; 

pirunj dhe lugë; Kuti çaji; Ibrikë çaji; Kullesa çaji; Rrahësa tapeti; që nuk janë makineri; 

Mbajtëse letre higjenike; Shpërndarës automatik letre higjenike; Vazo; Kuti ftohje jo 

elektrike të mbartshëm; Kafazë për kafshë shoqëruese; Hinka; Enë për pije; Kallama për të 

pirë; Korita ushqimi; Mbulesa të dërrasave të hekurosjes; të formëzuara; Vazo; Govata për 

larje të zogjve në kafaz; Kafazë për zogj; Unaza ku qëndrojnë zogjtë; Forma vaferi; jo-

elektrike; Kapëse rrobash; Varëse për tharje për rrobat e lara; Varëse rrobash; për tharje; 

Pjata tryeze një përdorimëshe; Furça dhëmbësh; Furça dhëmbësh elektrike;  për qëllime 

dentare; Kruesë dhëmbësh; Mbajtëse për kruese dhëmbësh; Përzierës kuzhine; jo-elektrikë; 

Ҫajnik për kafe; jo-elektrikë; Mulli kafeje; që punon me dorë; Mashtrapa; Krëhëra; Krëhëra 

me dhëmbë të mëdha për flok; Këllëfë për krëhër; Kavanozë për ëmbëlsira; Fikëse qirinjsh; 

Rrath për qirinj; Tezga për veshje; Tenxhere gatimi; Pajisje gatimi; jo-elektrike; Kosha për 

përdorim shtëpiak; Turjela tapash; Vegla kozmetike; Forma për kek [kallëpë]; Enë kuzhine; 

Pajisje kuzhine; Sete tenxheresh për gatim; Pajisje për ftohje ushqimi; që përmbajnë lëngje 

për shkëmbim nxehtësie; për qëllime shtëpiake; Shishe frigoriferike; Ҫanta izotermike; 

Doreza për kopshtari; Enë për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë; Bidonë për ujitje; Tasa 

qelqi; Skara [pajisje gatimi]; Pompa lavamanësh për pastrim të kanaleve të bllokuar; 

Mbajtëse picetash; Pajisje për qëllime shtëpiake; Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë 

gërryes për kruajtje të lëkurës; Pajisje elektrike për joshje dhe vrasje të insekteve; Gracka 

për insekte; Enë të izoluara me nxehtësi; Shishe termosi; Enë të izoluara me të nxehtë për 

perime; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Filtra për kafe; jo-elektrikë; Mbajtëse 

qirinjsh; Tundësa; Përzierësa; jo-elektrikë; për qëllime shtëpiake; Fshirëse pluhruash për 

mobilje; Shtupa për dysheme; Mullinj për qëllime shtëpiake; që vihen në punë me dorë; 

Aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Makineri për makarona 

që vihen në punë me dorë; Kupa prej letre ose plastike; Kuti për shpërndarje të peshqirëve 

prej letre; Kosha për letra; Pllakëza prej letre; Spërkatësë parfumi; Aparatura për shkëlqim 

me dyll (jo elektrike); Mulli piperi, që vihen në punë me dorë; Poçe për piper; Kosha për 

piknik të pajisur, duke përfshirë dhe pjata; Prerës ëmbëlsirash [biskota]; Aparatura dhe 
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makineri për lustrim; për qëllime shtëpiake (jo elektrike); Doreza për lustrim; Lëkurë që 

lustron; Materiale lustrimi për shkëlqim (përjashtuar përgatitjet); letrën dhe gurët; Kuti për 

të futur ushqimin e drekës; Kuti pudre; Pufe pudre; Instrumenta për pastrim; që vihen në 

punë me dorë; Shtupa për kruajtje; Lecka për pastrim; Shtupa për pastrim; Impjante ujitje;   

35  Reklamim; menaxhim biznesi; shërbime të tregtisë me pakicë; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë me porosi postare; administrim biznesi; funksione zyre; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë online nëpërmjet internetit dhe programeve teleshopping në sektorët e ushqimit; 

ushqimit gjysëm – lluksi; pijeve alkoolike; pijeve jo alkoolike; prodhimeve të duhanit; 

artikujve të dyqaneve me ushqime të shëndetshme; artikujve farmaceutikë; kozmetikëve; 

artikujve të dyqaneve të parfumeve; ilaҫeve; të mallrave të sektorit të shëndetit; artikujve 

sanitarë; preparateve për larje; preparateve për pastrim e shkëlqim; artikujve shtëpiakë; 

enëve të kuzhinës; qelqeve; mallrave qeramikë; mallrave prej porcelani; artikujve plastikë; 

artikuj të tregut (Ti marosh vetë); artikuj (Ti marosh vet); artikujve prej metali; artikujve 

prej letre; kinkalerive; materialeve të shtypura; artikujve për zyrë; artikujve për hobi; 

artikujve zbukurues; artikujve sezonalë; artikujve për pushime; artikujve për festa; 

zbukurimeve tematike; artikujve shkollorë; kamerave; artikujve fotografikë; aksesorëve 

fotografikë; argjendarive; orëve të dorës dhe të murit; instrumentave muzikorë; mallrave 

për bërjen e ҫantave; mallrave të takëmeve të kuajve; mobileve; mallrave mobiluese; 

mallrave zbukuruese; veshjeve; këpucëve; ҫantave të shpinës; aksesorëve; mjeteve të 

shikimit; ҫadrave; ҫadrave të diellit; mallrave tekstile; tekstileve shtëpiake; artikujve në 

lidhje me qepjen; tendave; shtresave të ndryshme; artikujve të udhëtimit; lodrave; artikujve 

sportivë; aparateve sportivë; aparateve të fitnesit; artikujve të lëkurës; artikujve për 

kamping; artikujve për kafshë; qirinjve; artikujve për kopshtin; artikujve për ndërtim; 

artikujve për hobi; mjeteve; mjeteve për enët e kuzhinës; aksesorëve të mjeteve; 

biҫikletave; artikujve për biҫikletat; aksesorëve për biҫikletat; kompjuterëve; aksesorëve të 

kompjutërëve; softëare-ve të kompjutëreve; mallrave elektrikë; mallrave elktronikë; 

përcjellësvetë regjistrimit të zërit; përcjellësve të të dhënave; regjistruesve të CD-ve; 

regjistruesve të DVD-ve; mjeteve multimedia; aksesorëve multimedia; mjeteve të 

telekomunikacionit; makinave; mjeteve;  karburanteve për ndriçim; karburante; kombinimi 

i mallrave të lartpërmëndur për palët e treta me qëllim shitjeje; kombinimi i mallrave për 

palët e treta me qëllim prezantimi; prezantimi i mallrave nëpërmjet njoftimit për mediat; 

për qëllime të shitjes me pakicë; operimi i një agjensie importi dhe eksporti; organizimi i 

panaireve dhe shfaqjeve të tregëtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; përgatitja dhe 

drejtimi i panaireve dhe/ose shfaqjeve të tregtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; 

agjensitë publicitare; planifikimi i mjeteve publicitare; prezantimit i shoqërive në internet 

dhe në mediat e tjera; publikimi i materialeve të shtypura (Online) për qëllime publiciteti; 

marketing i drejtpërdrejtë; reklamim i drejtpërdrejtë; përgatitja e reklamave; përgatitja e 

reklamave për të tjerët; reklamimi radiofonik dhe televiziv; publikimi i teksteve publicitare; 

shërbimet e faqosjes për qëllime reklamimi; marketing; mardhëniet me publikun; reklamimi 

online në rrjet kompjuterik; dërgimi i faturave; shpërndarja e reklamave për të tjerët; 

shpërndarja e materialit të reklamave; shpërndarja e reklamave për të tjerët me internet; 

shkruajtja e teksteve publicitare; promocioni i shitjes për të tjerët; publikimi i teksteve 

publicitare; reklamimi me postë të zakonshme; shpërndarja e materialit të reklamës 

(fletëpalosje; broshura; materiale të shtypura; modele); demostrimi i mallrave me qëllim 

publiciteti; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; hulumtimi i tregut; organizimi dhe 

drejtimi i shfaqjeve publicitare; kërkim sponsorizimi; sponsorizimi me anë reklamimi; 
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sistemimi të dhënave të kontakteve për qëllime publiciteti; reklamim në internet për të 

tjerët; dhënie me qera të hapësirës reklamuese; gjithashtu në internet; këshillim profesional 

i biznesit; konsultim i ndërmarrjesje dhe i menaxhimi; konsultim për organizim biznesi; 

konsultim organizues; planifikimi dhe monitorimi i zhvillimit të biznesit në aspektet 

organizative; zhvillimi i koncepteve të shfrytëzimit të pasurive të paluajtshme në bazë të 

aspekteve të menaxhim-biznesit (menaxhim i objektit); agjensi punësimit; rekrutim 

personeli; konsultim personeli; administrimi i personelit; konsultim për menaxhimin e 

personelit; testime psikologjike për përzgjedhjen e personelit; pjesëmarrje tek stafi në 

ҫështjet operative që lidhen me menaxhimin e personelit; shërbime prokurimi për të tjerët 

(blerja e mallrave apo sherbimeve për bizneset e tjera); shërbime gjatë ankandeve; 

gjithashtu në internet; organizimi i shërbimeve për lidhjen dhe përfundimin e 

transaksioneve tregtare për të tjerët; gjithashtu në kuadër të tregtise elektronike (e-

commerce); shërbimet për kontratat për të tjerët për blerjen dhe shitjen e mallrave dhe për 

kryerjen e sherbimeve, në veҫanti të shërbimeve për kontratata telekomunikacionit; të 

kontratave të furnizimit të zileve për celularët; të kontratave për kryerjen e mirëmbajtjes 

dhe riparimit; të kontratave për dërgimin e luleve dhe bimeve; të kontratave të furnizimit 

me energji elektrike; shërbimet e kontratave për të tjerët për kryerjen e shërbimeve 

trajnuese; shërbimeve të abonimeve për publikimet e të tjerëve; në veҫanti abonimi i 

gazetave; shërbimet e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; 

shërbimet për kontaktet tregtare dhe industriale; gjithashtu në internet; shërbimet për 

organizimin e kontakteve të biznesit; analizat e kostos së ҫmimeve; sherbimet për 

krahasimin e ҫmimeve; mbledhja; sistemimi; mirëmbajtja dhe përditësimi i bazës së të 

dhënave në kompjuter; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; informim dhe keshillim 

tregtar për konsumatorët; shërbime për klipet e lajmeve; përpilimi i informacioneve në 

bazën e të dhënave në kompjuter; përpunimi administrativ të porosive blerëse; përpilimi i 

ҫmimit dhe informacionit statistikor për tregtinë dhe tregun; sigurimi i informacionit mbi 

ҫështjet e menaxhimit organizativ dhe të biznesit në lidhje me tregtinë me pakicë; sigurimi i 

informacionit mbi tregjet reklamuese; dyqanet e këshillave të konsumatorëve; shërbimet e 

fotokopjes; shërbimet për veshjen e vitrinave të dyqaneve; dhënia me qera e pajisjeve dhe 

mjeteve të zyrës; dhenia me qera e pajisjeve të fotokopjes; dhenia me qera e pajisjeve për 

shitje; dhenia me qera ee kabinave të shitjeve; konceptimi; organizimi dhe drejtimi i 

nevojave të konsumatorëve; dhe masat për ruajtjen e konsumatorëve; në veҫanti të 

dërgesave postare; të uljes së ҫmimeve; të programeve të letrave me vlerë dhe të bonuseve; 

drejtimi i lojrave dhe konkurrencës për ҫmime si masa reklamuese; drejtimi i programeve të 

bonuseve dhe të besueshmërise si programe të ruajtejs së konsumatorëve për qëllime 

marketing; ndihmë dhe përkujdesje ndaj konsumatorëve me anën e reklamimit me porosi 

postare; shërbimet përmes qëndrave të thirrjes; konkretisht sherbim kujdesi nëpërmjet 

lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit 

administrativ të porosive blerëse; marrjes së kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve në 

telefon; këshillim organizues nëpërmjet qendrave të thirrjes telefonike; operimi i një qendre 

thirrjeje; konkretisht shërbimi i kujdesit nëpërmjet lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe 

të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit administrativ të porosive blerëse; 

marrjes së pyetjeve dhe ankesave të konsumatorëve në telefon; marrja dhe dhënia me qera e 

pajisjeve dhe mobiljeve të dyqaneve; pajisjet dhe mjetet e zyrave; aparatet fotokopjuese; 

pajisjet për shitje; kasat e dyqaneve; sirtarët e parave; kabinat e shitjes; hapësira 

reklamuese; shërbimet e sekretarisë; shërbimet për kontratat mbi ruajtjen dhe paketimin e 
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mallrave; shërbimet për ҫështjen e kartave të konsumatorëve pa pagesë apo pa funksion 

zbritës për të tjerët; si dhe për ҫështjen e kartave të konsumatorëve si persona të identifikuar 

të blerjes; të dyja të përshtatshme për programet e dhurata dhe bonuseve. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1233 

(220) 18/08/2022 

(731) Andra Group l.l.c Rruga Agim B. 

Celaj, p.n, Pejë, Kosovë, KS 

(591) E Gjelbërt, E Kuqe, E Zezë, e Bardhë 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Ngjyra; Bojëra; Substanca për bojë; llak; Konservues për përdorim kundër 

korrozionit; kalbjes dhe përkeqësimit të drurit; ngjyrues; tretës për substanca boje ngjyrues 

për likerë; substanca lidhëse për këpucët; substanca boje kundër zjarrit; lëndë riparuese; 

sintetikë (resin) natyral të papërpunuar; metale në formë flete dhe pluhuri për piktorët; 

dekoruesit; printuesit dhe artistët; graso kundër gërryerjes; pasta printerash (Ngjyrë); 

Ngjyrë printimi; toner; Ngjyrë kartrixhes për printera kompjuterikë; toner kartrixhes (të 

mbushur) për printera; pajisje faksi dhe fotokopje; substance boje; shkëlqyes (substanca 

boje; llak); veshje druri (substanca boje); ngjyrosës për pije; substanca lidhëse për ushqime; 

letra për t’u vendosur në vezët e e Pashkëve; nën veshje për shasitë e mjeteve; tretës për 

llak; substancë e miksuar me ujë dhe ngjitës për dekorim;   

7  Makineri për përpunim e metalit; drurit; plastikës; makineri tekstili; makineri për 

industrinë bujqësore makineri për industrinë e pijeve; makineri për industritë kimike; 

makineri mineral-punuese; makineri për ndërtim; makineri paketuese dhe vegla makinerish; 

motora (me përjashtim të automjeteve tokësore); pjesë për lidhje me transmetim (me 

përjashtim të automjeteve tokësore); instrumenta bujqësore të ndryshme nga ato që 

punohen me dorë; makineri vending automatike; paisje kuzhine dhe elektro-shtëpiake; 

pastrues me avull; paisje kuzhine elektrike universale; mikser elektrikë për qëllime 

shtëpiake; thika elektrike; paisje kuzhine elektrike për prerje; hapje;  grirje; shtrydhje; 

hapës elektrik I kanaqeve; shtrydhës elektrikë frutash për shfrytëzim shtëpiak; bluarës 

kafeje (tjerë nga ata që punojnë me dorë); mulli (për bluarje) për qëllime shtëpiake; tjerë 

nga ata që punojnë me dorë; makineri për brumë; aparate elektrike për saldim; rrahësa 

elektrikë për qëllime shtëpiake; makineri për prodhimin e brumrave të ngrënshëm; makineri 

për prerjen e bukës; grirës mishi; rrahës elektrikë; makineri për heqjen e lëkurës; zgara për 

perime; makineri për vendosjen e etiketave; aparat për përgatitjen e pijeve të gazuara; 

makineri dhe aparate elektrike për lustrim me dyllë; presa rrotulluese me avull për tekstile; 

makineri shtrydhëse për lavanderi; larës pjatash; fshesë korenti dhe aksesorë për fshesa me 

korent; në vecanti qeskat e fshesës me korent; makineri larëse; makinë tharëse rrobash; 

makineri dhe aparate për lustrim; makineri për hekurosje; makineri qepëse; pedal për 

makineri qepëse; larës me presion të lartë; makinë kositëse bari; sharra (makineri); kazane 

për plehrat; makineri dhe aparate për larjen me shampo të tapeteve; mobilje me susta dhe 

veshje me tapet; sharra elektrike; hekura saldimi (që punojnë me gaz); vegla për makineritë 

elektrike; në mënyrë të veçantë makineri shpimi; makinë shpimi me valë; kaçavida; pjesë 
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makinerish për përpunim metalesh; druri dhe plastike; sharra zinxhirë; aparate elektrikë për 

ngjitje me zamkë; aparate (makineri) për ngjitje me shirit; makineri qepëse; dinamo; aparat 

spërkatës për bojë; makineri për fryrje; gjeneratorë elektrikë; makineri (aparate) ngritëse; 

makineri elektrike për lustrim; jo për qëllime shtëpiake; lustrues këpucësh elektrikë; 

gërshërë elektrike për krasitje; presa (makineri) elektrike; makineri bluarëse; makineri 

prerëse për qëllime industrial; makineri për hapjen e vrimave; makineri salduese elektrike; 

makineri grirëse; instrumenta bujqësorë dhe të kopshtarisë; paisje ajrosëse për akuariume; 

aparate për funksionimin e ashensorave; inkubatorë për vezë;  

8  Pajisje manuale të cilat mund të operohen me dorë; pajisje që operohen me dorë që 

përdoren në hortikulturë, bujqësi dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; aparateve dhe 

automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi; makinë rroje; 

komplet ngrënieje; pjata argjendi; aplikime për depilim (elektrikë/ joelektrikë); komplet 

manikyresh (elektrikë /jo elektrikë); limë (vegla); shkëlqyes dhe zbutës thonjsh (elektrikë/jo 

elektrikë); qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë); mjete për 

ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë; jo elektrikë); shtrirës flokësh; lëmues thonjsh 

(elektrikë/jo elektrikë); prerës thonjsh (elektrikë/joelektrikë); komplet pedikyri; mjete të 

përkujdesjes së këmbëve (të cilat janë nën klasën 8); pinca; ondulues qerpikësh; makinë 

rroje (elektrike/joelektrike); çanta për makina rroje; çanta për mjete rrojeje; brisqe rroje; 

makina rroje; mjete për prerje me dorë; grrirjeje; shtypjeje ose hapjeje; vegla të përdorshme 

me duar për bujqësi; hortikulturë dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; mjete dhe 

automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të harkëzuar (të vegjël); biçak të 

harkëzuar; vegla për kopshte (të operueshme me duar); gërshërë kopshtarie që operohen me 

duar; hendekhapës (vegla dore); çekiça (vegla dore); hapëse vere (vegla dore); pinca; sharra 

(vegla dore); kuadër për sharra dore; leva; mjete për përkufizimin e kopshteve (mjete 

metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte); prerës; vegla prerjeje; kaçavida; lëmues 

mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për duar); mjete për përdorim me duar për 

dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata; kazma; fryrëse zjarri; makinë rrojeje; 

krasitëse pemësh; krasitëse shkurresh; makina shpimi; kunja shpimi (vegël dore); hapëse 

vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika; hapëse kanaçesh; makina shpimi; kaçavida të 

vogla; çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për prerje të imët (vegël dore); prerës 

perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues; vaporizatorë; shiringa për sprucimet 

kundër insekteve; thikë gjuetie; shata (vegël dore); instrumenta për validimin e biletave; 

prerës djathi në fleta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); makina prerje të drurit; vegla 

çarjeje (vegël dore); satër; mistri; kosa; mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit 

në gjilpërë; piskatore; gozhdëheqës; arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e 

bimëve; aparate për vrasjen e parazitëve bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse 

që operohen me duar; prerëse picash (jo elektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për 

teh; mjete gdhendjeje (vegla dore); instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete 

për grirje dhe sharrim; lopata metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; 

morsa; morseta për marangozë dhe vozagji; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; 

lopata; kazma; punto (vegla dore); tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; 

mprehës thikash; gurë mprehës; mbajtës të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë 

elektrikë; prerës ngjitësesh;   

11  Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 
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aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; ngrohës akuariumi; llamba uji; skara; pajisje dhe 

instalime për banjo; ngrohës për banjo; ngrohës shtrati; aparate për ftohje lëngjesh; drita 

biçiklete; batanije elektrike për ngrohje; bojlerë; përkatësisht për ngrohje dhe bojlerë uji; 

tostera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës kafeje; 

pjekës kafeje; kontejnerë frigoriferikë; soba; aparate dhe instalime gatimi; enë gatimi 

elektrike; instalime ftohëse për lëngje dhe ujë; instalime ajrimi për duhanin; jastëk ngrohje 

(vata); rregullues rryme (ngrohës); friteza elektrike të thella; aparate dezinfektues; bombola 

spërkatëse dezinfektuese për tualete; aparate distilimi; tharrëse flokësh; filtra për ujë të 

pijshëm; aparate tharjeje për tagji dhe foragjere; llamba elektrike; fenerë Kinezë; freskuese 

(ajër-kondicionues); freskuese elektrike; ngrohës (elektrikë) për shishe të ushqyeri; 

instalime për ujë me presion; burime dekorative; ngrirës; pjekës frutash; ndezës gazi; pllaka 

metalike për pjekje ushqimi; aparate pjekjeje; aparate tharrës dore për pastrim dhomash; 

pajisje për dush me ajër të nxehtë; furra me ajër të nxehtë; pjata ngrohëse; shishe për ujë të 

nxehtë; numra ndriçues për shtëpi; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 

prozhektorë; llamba të mbuluara; llamba oxhaqesh; llamba qelqi; llamba glob; llamba 

reflektore; abazhurë; llamba; mbajtëse abazhuri; fenerë për ndriçim; tharëse elektrike 

lavanderie; poça; ndriçuesa; furra me mikrovalë; instalime ftohjeje për qumështin; mikser 

rubinetash për tubacionet e ujit; pjata-ngrohës; projektorë të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; 

tenxhere elektrike për gatim me presion; enë uji me presion; radiatorë elektrikë; kabina 

frigoriferike; dhoma frigoriferike; pjekës; aparate pjekjeje (enë gatimi); pajisje për pjekje; 

pajisje për pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë për përdorim në grilat e 

barbekjusë; llamba sigurie; kabina dushi; dushe; lavamanë për larje me dorë; priza për 

dritat elektrike; kolektorë diellorë (për ngrohje); tualete; ulëse për tualet; kapakë tualeti; 

tualete portative; urinuese; hekura elektrikë për pjekje; tiganë ngrohës; lavamanë; ngrohës 

uji; aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; sterilizues uji; pastrues elektrikë të ajrit; 

pajisje anti-verbuese për autoveturat (pajisje dritash); pajisje anti-shkëlqyese për automjetet 

(pajisje dritash); llamba me hark; autoklava (soba elektrike me presion); tuba banjoje; 

pajisje mbrojtëse të projektuara për instalime ndriçimi; shpërndarës drite; ndezës me fërkim 

për ndezjen e gazit; drita për mjetet motorike; drita për automjete; soba; soba (aparate 

ngrohëse); gatuese orizi; aspiratorë për kuzhinat; perde dushi; instalime dushi; aparate për 

rrezitje; makineri për bërjen e bukës; bukë-thekëse; batanije elektrike; jo për qëllime 

mjekësore; aparate për ushqimet organike dehidratuese; pajisje shkrirëse; ngrohëse; 

kondicionerë; aparate për shkrirjen e dritareve për automjete; reflektorë për automjete; 

fenerë për automjete; priza për dritat elektrike; filtra (pjesë instalimesh shtëpiake ose 

industriale); ngohëse këmbësh (elektrike ose jo-elektrike); flakëdhënës gazi; bojlerë gazi; 

llamba me gaz; aparate për përpunimin e gazit; aparate me avull për fytyrën (sauna); llamba 

për ndriçim; ngrohës uji; elementë ngrohës; kupa radiatori; radiatorë ngrohës; pajisje 

elektrike për të bërë kos; vende për të bërë zjarr në shtëpi; lagështues për radiatorët e 

ngrohjes qëndrore; freskuese elektrike për përdorim personal; instalime sauna për banjë; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;   

19  Materiale ndërtimore jometalikë; veçanërisht çimento dhe kordonë tjerë hidraulik 

joorganik; materiale të ngurta natyrore dhe sintetike; beton; beton i gatshëm i përzier; llaç, 

prodhime të betonit ose llaçit; Korniza te dritareve jo nga metalet, parket te dyshemeve, 

dyer dhe korniza jo nga metalet, panel për objekte jo metalik; Xhama (objekteve); granit; 
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veshjet e brendshme te mureve (jo nga metalet); Tuba, ulluqe, kanal i posaçëm, ulluqe dhe 

tuba të poshtme, tuba instalimi, si dhe ato për ndarje, kapak oxhaku, materiale ndërtimore, 

gurë natyrorë dhe artificial, çimento, karton për çati, materiale për mbulim për çati, pllaka, 

teneqe për çati, kulm, gurë ulluku, mbështjellje të mureve dhe tavaneve me ndonjë material 

të përshtatshëm, pllaka, trotuare në çdo sipërfaqe të përshtatshme materiale ndërtimore me 

ose pa sipërfaqe të mirë, të buta, me hulli, të përvijuara, të zhubrosura; dritare të portave, 

shtëpi e lëvizshme, oxhaqe, govatë për pikim, tuba për shkarkimin e shtyllave drejtuese në 

materiale të përshtatshme, pllaka rrugore, tuba për lavabo; prodhime të çimentos dhe 

asbestit apo lidhëse tjera, me ose pa shtuar rërë apo material që përmbajnë kuarc, bitum dhe 

asbest ose me apo pa materiale shtesë për ndërtimin e aplikimeve, izolimit, projektim 

elektrik aerodinamik për veshjen e brendshme të aparateve për prodhimin dhe 

konstruktimin e mobileve; produkte të asbestit dhe lidhëse hidraulike në kombinim me dru, 

Buletini Zyrtar Nr. 99 i Agjencisë për Pronësi Industriale 14 materiale fijezore, kashtë, 

kallam, shajakë, torfë, për suvatim taracash, për përdorim në ndërtimtari, izolimin dhe 

veshje elektrike dhe për prodhimin e mobileve; produkte të materialeve që përmbajnë 

asbest me shtresë gome, shtresë për mure dhe dysheme, mur izolues, ndarës i xixave, asbest 

i derdhur dhe formësuar, në kombinim me lidhëse hidraulike; produkte të asbestit; thuk, 

llaç për ndërtim  

21  Enë dhe paisje të ndryshme shtëpiake ose kuzhine; Qelqe të papërpunuar ose gjysëm të 

përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Artikuj prej qelqi; porcelani dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tët tjera; Mbulesa akuarioumi; Kosha plehrash; Tiganë; 

Mbajtëse buke; kanistra buke; shtëpiake; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse hekuri; Furça 

tualeti; Pjata për gjalp; Tenxhere të nxehta; jo të ngrohura në mënyrë elektrike; Mbyllëse 

për kapakë tenxhereje; Aparatura për heqje të erës së keqe për përdorim personal; Kupa për 

vezë; Kova; Pajisje për largim makjazhi; Aparatura për heqje pluhuri (jo elektrike); 

Makineri shpërndarëse aerosoli; jo për qëllime mjeksore; Furça për vetulla; Banjo të fëmijë; 

të mbartshme; Pajisje ngrohëse për shishet e ushqimit; jo-elektrike; Kupa; Pajisje për ujitje; 

Fshesa; Mbajtëse për lule dhe bimë [rregullim lulesh]; Shiringa për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Kuti të luleve; Vazo lulesh; Coha për ujitje lulesh; Furça për kruajtje; Krëhëra dhe 

sfungjerë; Furça (me përjashtim të atyre për lyerje); Materiale për bërje furçash; Artikuj për 

qëllime pastrimi; Lesh çeliku; Poçe qelqi [damixhanë]; Furça elektrike; përjashtuar pjesët e 

makinerive; Krëhëra elektrikë; Shkopinj për të ngrënë; Gracka për minj; Mbrojtëse 

shisheje; Kulesa për qëllime shtëpiake; Pagure; Shishe; Hapëse shisheje; Pallaska për të 

vrarë miza; Kallëpë për kuba akulli; Pajisje për skuqje; jo-elektrike; Shtrypëse frutash (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Govatë për ushqim kafshësh; Furça rroje; Mbajtëse për 

furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Rende (pajisje shtëpiake); Rrahësa (jo 

elekrike); Lugë për përzierje (pajisje kuzhine); Trazues për koktej; Shpërndarësa kripe; 

Shpatulla (pajisje kuzhine); Mbushje gërruese për qëllime të kuzhinës; Rrahëse vezësh (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autokllava (Enë gatimi 

me presion), jo elektrike; Lugë për tiganisje; për përdorim në kuzhinë; Lugë për të veshur 

këpucët; Furça për këpucë; Pajisje për lushtrim me dyll; jo-elektrike; për këpucë; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Pjata; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Pjata për sapunë; Pajisje për shpërndarje sapuni; Sita (pajisje shtëpiake); Rrathë 

për peshqirë; Kullesa (pajisje shtëpiake); Kumbarà; Qese të zbukuruara të pastiçierit (qese 

për pasta); Furça për larje pjatash; Lesh çeliku për pastrim; Shufra dhe unaza për të var 

peshqirët; Coha për heqje pluhuri (lecka); Fshirëse pluhurash prej puplash; Hekur i 
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këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Govata ushqimi për kafshë 

shoqëruese; Tabaka për qëllime shtëpiake; Takëme për tavolinë; të ndryshme nga thika; 

pirunj dhe lugë; Kuti çaji; Ibrikë çaji; Kullesa çaji; Rrahësa tapeti; që nuk janë makineri; 

Mbajtëse letre higjenike; Shpërndarës automatik letre higjenike; Vazo; Kuti ftohje jo 

elektrike të mbartshëm; Kafazë për kafshë shoqëruese; Hinka; Enë për pije; Kallama për të 

pirë; Korita ushqimi; Mbulesa të dërrasave të hekurosjes; të formëzuara; Vazo; Govata për 

larje të zogjve në kafaz; Kafazë për zogj; Unaza ku qëndrojnë zogjtë; Forma vaferi; jo-

elektrike; Kapëse rrobash; Varëse për tharje për rrobat e lara; Varëse rrobash; për tharje; 

Pjata tryeze një përdorimëshe; Furça dhëmbësh; Furça dhëmbësh elektrike;  për qëllime 

dentare; Kruesë dhëmbësh; Mbajtëse për kruese dhëmbësh; Përzierës kuzhine; jo-elektrikë; 

Ҫajnik për kafe; jo-elektrikë; Mulli kafeje; që punon me dorë; Mashtrapa; Krëhëra; Krëhëra 

me dhëmbë të mëdha për flok; Këllëfë për krëhër; Kavanozë për ëmbëlsira; Fikëse qirinjsh; 

Rrath për qirinj; Tezga për veshje; Tenxhere gatimi; Pajisje gatimi; jo-elektrike; Kosha për 

përdorim shtëpiak; Turjela tapash; Vegla kozmetike; Forma për kek [kallëpë]; Enë kuzhine; 

Pajisje kuzhine; Sete tenxheresh për gatim; Pajisje për ftohje ushqimi; që përmbajnë lëngje 

për shkëmbim nxehtësie; për qëllime shtëpiake; Shishe frigoriferike; Ҫanta izotermike; 

Doreza për kopshtari; Enë për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë; Bidonë për ujitje; Tasa 

qelqi; Skara [pajisje gatimi]; Pompa lavamanësh për pastrim të kanaleve të bllokuar; 

Mbajtëse picetash; Pajisje për qëllime shtëpiake; Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë 

gërryes për kruajtje të lëkurës; Pajisje elektrike për joshje dhe vrasje të insekteve; Gracka 

për insekte; Enë të izoluara me nxehtësi; Shishe termosi; Enë të izoluara me të nxehtë për 

perime; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Filtra për kafe; jo-elektrikë; Mbajtëse 

qirinjsh; Tundësa; Përzierësa; jo-elektrikë; për qëllime shtëpiake; Fshirëse pluhruash për 

mobilje; Shtupa për dysheme; Mullinj për qëllime shtëpiake; që vihen në punë me dorë; 

Aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Makineri për makarona 

që vihen në punë me dorë; Kupa prej letre ose plastike; Kuti për shpërndarje të peshqirëve 

prej letre; Kosha për letra; Pllakëza prej letre; Spërkatësë parfumi; Aparatura për shkëlqim 

me dyll (jo elektrike); Mulli piperi, që vihen në punë me dorë; Poçe për piper; Kosha për 

piknik të pajisur, duke përfshirë dhe pjata; Prerës ëmbëlsirash [biskota]; Aparatura dhe 

makineri për lustrim; për qëllime shtëpiake (jo elektrike); Doreza për lustrim; Lëkurë që 

lustron; Materiale lustrimi për shkëlqim (përjashtuar përgatitjet); letrën dhe gurët; Kuti për 

të futur ushqimin e drekës; Kuti pudre; Pufe pudre; Instrumenta për pastrim; që vihen në 

punë me dorë; Shtupa për kruajtje; Lecka për pastrim; Shtupa për pastrim; Impjante ujitje  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; shërbime të tregtisë me pakicë; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë me porosi postare; administrim biznesi; funksione zyre; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë online nëpërmjet internetit dhe programeve teleshopping në sektorët e ushqimit; 

ushqimit gjysëm – lluksi; pijeve alkoolike; pijeve jo alkoolike; prodhimeve të duhanit; 

artikujve të dyqaneve me ushqime të shëndetshme; artikujve farmaceutikë; kozmetikëve; 

artikujve të dyqaneve të parfumeve; ilaҫeve; të mallrave të sektorit të shëndetit; artikujve 

sanitarë; preparateve për larje; preparateve për pastrim e shkëlqim; artikujve shtëpiakë; 

enëve të kuzhinës; qelqeve; mallrave qeramikë; mallrave prej porcelani; artikujve plastikë; 

artikuj të tregut (Ti marosh vetë); artikuj (Ti marosh vet); artikujve prej metali; artikujve 

prej letre; kinkalerive; materialeve të shtypura; artikujve për zyrë; artikujve për hobi; 

artikujve zbukurues; artikujve sezonalë; artikujve për pushime; artikujve për festa; 

zbukurimeve tematike; artikujve shkollorë; kamerave; artikujve fotografikë; aksesorëve 

fotografikë; argjendarive; orëve të dorës dhe të murit; instrumentave muzikorë; mallrave 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

193 

 

për bërjen e ҫantave; mallrave të takëmeve të kuajve; mobileve; mallrave mobiluese; 

mallrave zbukuruese; veshjeve; këpucëve; ҫantave të shpinës; aksesorëve; mjeteve të 

shikimit; ҫadrave; ҫadrave të diellit; mallrave tekstile; tekstileve shtëpiake; artikujve në 

lidhje me qepjen; tendave; shtresave të ndryshme; artikujve të udhëtimit; lodrave; artikujve 

sportivë; aparateve sportivë; aparateve të fitnesit; artikujve të lëkurës; artikujve për 

kamping; artikujve për kafshë; qirinjve; artikujve për kopshtin; artikujve për ndërtim; 

artikujve për hobi; mjeteve; mjeteve për enët e kuzhinës; aksesorëve të mjeteve; 

biҫikletave; artikujve për biҫikletat; aksesorëve për biҫikletat; kompjuterëve; aksesorëve të 

kompjutërëve; softëare-ve të kompjutëreve; mallrave elektrikë; mallrave elktronikë; 

përcjellësvetë regjistrimit të zërit; përcjellësve të të dhënave; regjistruesve të CD-ve; 

regjistruesve të DVD-ve; mjeteve multimedia; aksesorëve multimedia; mjeteve të 

telekomunikacionit; makinave; mjeteve;  karburanteve për ndriçim; karburante; kombinimi 

i mallrave të lartpërmëndur për palët e treta me qëllim shitjeje; kombinimi i mallrave për 

palët e treta me qëllim prezantimi; prezantimi i mallrave nëpërmjet njoftimit për mediat; 

për qëllime të shitjes me pakicë; operimi i një agjensie importi dhe eksporti; organizimi i 

panaireve dhe shfaqjeve të tregëtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; përgatitja dhe 

drejtimi i panaireve dhe/ose shfaqjeve të tregtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; 

agjensitë publicitare; planifikimi i mjeteve publicitare; prezantimit i shoqërive në internet 

dhe në mediat e tjera; publikimi i materialeve të shtypura (Online) për qëllime publiciteti; 

marketing i drejtpërdrejtë; reklamim i drejtpërdrejtë; përgatitja e reklamave; përgatitja e 

reklamave për të tjerët; reklamimi radiofonik dhe televiziv; publikimi i teksteve publicitare; 

shërbimet e faqosjes për qëllime reklamimi; marketing; mardhëniet me publikun; reklamimi 

online në rrjet kompjuterik; dërgimi i faturave; shpërndarja e reklamave për të tjerët; 

shpërndarja e materialit të reklamave; shpërndarja e reklamave për të tjerët me internet; 

shkruajtja e teksteve publicitare; promocioni i shitjes për të tjerët; publikimi i teksteve 

publicitare; reklamimi me postë të zakonshme; shpërndarja e materialit të reklamës 

(fletëpalosje; broshura; materiale të shtypura; modele); demostrimi i mallrave me qëllim 

publiciteti; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; hulumtimi i tregut; organizimi dhe 

drejtimi i shfaqjeve publicitare; kërkim sponsorizimi; sponsorizimi me anë reklamimi; 

sistemimi të dhënave të kontakteve për qëllime publiciteti; reklamim në internet për të 

tjerët; dhënie me qera të hapësirës reklamuese; gjithashtu në internet; këshillim profesional 

i biznesit; konsultim i ndërmarrjesje dhe i menaxhimi; konsultim për organizim biznesi; 

konsultim organizues; planifikimi dhe monitorimi i zhvillimit të biznesit në aspektet 

organizative; zhvillimi i koncepteve të shfrytëzimit të pasurive të paluajtshme në bazë të 

aspekteve të menaxhim-biznesit (menaxhim i objektit); agjensi punësimit; rekrutim 

personeli; konsultim personeli; administrimi i personelit; konsultim për menaxhimin e 

personelit; testime psikologjike për përzgjedhjen e personelit; pjesëmarrje tek stafi në 

ҫështjet operative që lidhen me menaxhimin e personelit; shërbime prokurimi për të tjerët 

(blerja e mallrave apo sherbimeve për bizneset e tjera); shërbime gjatë ankandeve; 

gjithashtu në internet; organizimi i shërbimeve për lidhjen dhe përfundimin e 

transaksioneve tregtare për të tjerët; gjithashtu në kuadër të tregtise elektronike (e-

commerce); shërbimet për kontratat për të tjerët për blerjen dhe shitjen e mallrave dhe për 

kryerjen e sherbimeve, në veҫanti të shërbimeve për kontratata telekomunikacionit; të 

kontratave të furnizimit të zileve për celularët; të kontratave për kryerjen e mirëmbajtjes 

dhe riparimit; të kontratave për dërgimin e luleve dhe bimeve; të kontratave të furnizimit 

me energji elektrike; shërbimet e kontratave për të tjerët për kryerjen e shërbimeve 
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trajnuese; shërbimeve të abonimeve për publikimet e të tjerëve; në veҫanti abonimi i 

gazetave; shërbimet e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; 

shërbimet për kontaktet tregtare dhe industriale; gjithashtu në internet; shërbimet për 

organizimin e kontakteve të biznesit; analizat e kostos së ҫmimeve; sherbimet për 

krahasimin e ҫmimeve; mbledhja; sistemimi; mirëmbajtja dhe përditësimi i bazës së të 

dhënave në kompjuter; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; informim dhe keshillim 

tregtar për konsumatorët; shërbime për klipet e lajmeve; përpilimi i informacioneve në 

bazën e të dhënave në kompjuter; përpunimi administrativ të porosive blerëse; përpilimi i 

ҫmimit dhe informacionit statistikor për tregtinë dhe tregun; sigurimi i informacionit mbi 

ҫështjet e menaxhimit organizativ dhe të biznesit në lidhje me tregtinë me pakicë; sigurimi i 

informacionit mbi tregjet reklamuese; dyqanet e këshillave të konsumatorëve; shërbimet e 

fotokopjes; shërbimet për veshjen e vitrinave të dyqaneve; dhënia me qera e pajisjeve dhe 

mjeteve të zyrës; dhenia me qera e pajisjeve të fotokopjes; dhenia me qera e pajisjeve për 

shitje; dhenia me qera ee kabinave të shitjeve; konceptimi; organizimi dhe drejtimi i 

nevojave të konsumatorëve; dhe masat për ruajtjen e konsumatorëve; në veҫanti të 

dërgesave postare; të uljes së ҫmimeve; të programeve të letrave me vlerë dhe të bonuseve; 

drejtimi i lojrave dhe konkurrencës për ҫmime si masa reklamuese; drejtimi i programeve të 

bonuseve dhe të besueshmërise si programe të ruajtejs së konsumatorëve për qëllime 

marketing; ndihmë dhe përkujdesje ndaj konsumatorëve me anën e reklamimit me porosi 

postare; shërbimet përmes qëndrave të thirrjes; konkretisht sherbim kujdesi nëpërmjet 

lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit 

administrativ të porosive blerëse; marrjes së kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve në 

telefon; këshillim organizues nëpërmjet qendrave të thirrjes telefonike; operimi i një qendre 

thirrjeje; konkretisht shërbimi i kujdesit nëpërmjet lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe 

të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit administrativ të porosive blerëse; 

marrjes së pyetjeve dhe ankesave të konsumatorëve në telefon; marrja dhe dhënia me qera e 

pajisjeve dhe mobiljeve të dyqaneve; pajisjet dhe mjetet e zyrave; aparatet fotokopjuese; 

pajisjet për shitje; kasat e dyqaneve; sirtarët e parave; kabinat e shitjes; hapësira 

reklamuese; shërbimet e sekretarisë; shërbimet për kontratat mbi ruajtjen dhe paketimin e 

mallrave; shërbimet për ҫështjen e kartave të konsumatorëve pa pagesë apo pa funksion 

zbritës për të tjerët; si dhe për ҫështjen e kartave të konsumatorëve si persona të identifikuar 

të blerjes; të dyja të përshtatshme për programet e dhurata dhe bonuseve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1234 

(220) 18/08/2022 

(731) LOTUS BAKERIES N.V. 

Gentstraat 1 9971 Lembeke, BE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BISCOFF 

 

 
     

 

(511) 30  Biskota; Ëmbëlsira; Ëmbëltore; Pastë e trashë për dekorim ëmbëlsirash 

(pastelitë); kek me xhenxhefil; Pastë (industriale); Biskota (biskota të karamelizuara); 

Lyerje si bazë të biskotave, Biskota (biskota të karamelizuara), Kafe dhe/ose çokollatë; 

Vafle; Akullore; Akull ushqimor; Çokollatë; Produkte me çokollatë. 
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(210) KS/M/ 2022/1235 

(220) 18/08/2022 

(731) KOMOT SHPK rr. Lubizhda pn, 

20000 Prizren, KS 

(591) E kaltër e mbyllët, e kaltër, e verdhë, 

bardhë, e kuqe 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike; shtesa dietike për konsum njerëzor; shtesa dietike për 

qëllime mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore; substanca dietike të 

përshtatura për përdorim mjekësor; ushqim për nevoja të veçanta ushqimore; ushqim për 

qëllime të veçanta mjekësore; ushqim për bebe; dezinfektuesit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1236 

(220) 18/08/2022 

(731) KOMOT SHPK rr. Lubizhda pn, 

20000 Prizren, KS 

(591) Vjollce, hiri, e bardhë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike; shtesa dietike për konsum njerëzor; shtesa dietike për 

qëllime mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore; substanca dietike të 

përshtatura për përdorim mjekësor; ushqim për nevoja të veçanta ushqimore; ushqim për 

qëllime të veçanta mjekësore; ushqim për bebe; dezinfektuesit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1237 

(220) 18/08/2022 

(731) NEXHI – COM SH.P.K. 

Fitore Salihu Zaskok-Ferizaj, KS 

(526) magic flips 

(540)   
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(591) E kuqe, e zeze, e bardhe, e kremt dhe 

e kafte 

 

 
 

     

 

(511) 29  Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe 

dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin) 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1238 

(220) 18/08/2022 

(731) NEXHI – COM SH.P.K. 

Fitore Salihu Zaskok-Ferizaj, KS 

(526) magic flips 

(591) E kuqe, e kaltert, e bardhe, e gjelbert, 

e kremt 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe 

dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin) 
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(210) KS/M/ 2022/1239 

(220) 18/08/2022 

(731) NEXHI – COM SH.P.K. 

Fitore Salihu Zaskok-Ferizaj, KS 

(526) magic flips 

(591) E kuqe, e bardhe, e zeze. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe 

dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1240 

(220) 18/08/2022 

(731) NEXHI – COM SH.P.K.Fitore Salihu 

Zaskok-Ferizaj, KS 

(526) magic flips 

(591) E kuqe, e zeze, e bardhe, e kafte, e 

kremt 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe 

dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)  
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(210) KS/M/ 2022/1241 

(220) 18/08/2022 

(731) Afrim Osmani Zona Industriale pnr 

10000 Prishtine - Kosove , KS 

(740)  Afrim Osmani Vellezerit Fazliunr 

275 Prishtine Kosova 
 

(540)  Alpen 

 

 
     

 

(511) 29  Mish nga shpezeve peshqit dhe leoje ekstrakte mishi fruta dhe perime dhe perime 

te konservuara, te ngrira, te thata dhe te gatuara, veze, qumesht dhe produktet e qumeshtit 

vajrave dhe yndyrave   

32  Birra, mineraledhe ujrat e gazuara, thjeshte dhe pije te tjera te buta (soft)me gaz 

karbonik. pije energjike, pije frutash dhe lengje frutash, shurupe dhe preparate te tjera per te 

bere pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1242 

(220) 18/08/2022 

(731) Kosova Trade Ntp Zona industriale 

p.nr 10000 Fushe Kosove - Republika e 

Kosoves, KS 

(591) Ngjyra e kaltert 

Ngjyra e bardhe 

(740)  Blina Fetahu Vllezrit Fazliu p.nr 

Prishtine Kosove 
 

(540)  TOPJOY 

 

 
     

 

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

te konservuara te ngrira te thata dhe te gatuara veze qumesht dhe produktet e qumeshtit 

vajrave dhe yndyrave   

32  Birra, minerale dhe ujrat e gazuara, thjeshte dhe pije te tjera te buta (soft) me gaz 

karbonik; pije energjike, pije frutash dhe lengje frutash , shurupe dhe preparate te tjera per 

te bere pije   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1243 

(220) 19/08/2022 

(731) BIGSTAR Gjakove SH.P.K  

Rr. Nëna Terezë nr. 473/2, Gjakovë, 

Republika e Kosovës, KS 

(526) BIGstar 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi 

Rr. Isa Boletini nr. 59, 10000 Prishtinë  
 

(540)  BIGstar 

 

 
     

 

(511) 18  Lëkura dhe imitimet e lëkurës, si dhe mallrat e prodhuara nga këto materiale dhe 

që nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofrat; valixhet dhe çantat për 

udhëtim; çadrat, çadrat e detit dhe shkopinjtë për ecje; kamxhikët, rripat dhe shalët.   
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25  Rrobat, këpucët, veshjet, kapelat (kësulat); veshjet për burra, gra dhe fëmijë; xhaketa, 

xhaketë sportive, pantallona, rroba, bluza, bluza me mangë te gjata, këmisha me jakë, 

këmishë, pulovër, fanellë, fanella sportive, jelekë, pantallona të gjera, fanella pa mëngë, 

pallto, xhup, xhup me kapelë, mushama, shall, mantel trupi, pizhame, veshje për fjetje, 

rroba për shtazani, uniformë për ushtrime, pantallona të shkurtra, bluza, nënkëmisha, 

fustane, funde, veshje të brendshme, çorape, rripa; kapela; mbathje.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë / shumicë në dyqane, përmes internetit, programeve 

kompjuterike, përmes postës dhe rrjeteve sociale të;  rrobave, këpucëve dhe veshjeve për 

kapela (kësulat); veshjeve për burra, gra dhe fëmijë; xhaketave, xhaketave sportive, 

pantallonave, rrobave, bluzave, bluzave me mangë te gjata, këmishave me jakë, këmishave, 

pulovërëve, fanellave, fanellave sportive, jelekëve, pantallonave të gjera, fanellave pa 

mëngë, palltove, xhupave, xhupave me kapelë, mushamave, shallëve, mantelave të trupit, 

pizhameve, veshjeve për fjetje, rrobave për shtazani, uniformave për ushtrime, pantallonave 

të shkurtra, bluzave, nënkëmishave, fustaneve, fundeve, veshjeve të brendshme, çorapeve, 

rripave; kapelave; mbathjeve; mbulesave të krevatit, përfshi jastëkët, mbulesave të shtratit, 

tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga 

lëkura, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë; shërbimeve të 

udhëheqjes të punës në lokale të shitjes, shitoreve të shitjes me pakicë dhe diskont, 

shërbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për palë të tretë, 

shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht informatat për 

prodhimet për klientë, informata këshilluese për kklientë dhe informatave shërbyese për ta; 

shërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë të treta, po ashtu nëpërmjet 

internetit; shërbime të menaxhimit të punës; shërbime të planifikimit të organizimit dhe 

mbikëqyrjes së zhvillimit të biznesit, rekrutim kuadrit; shërbime të konsultimit lidhur me 

organizimin e biznesit, shërbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, 

ofrim të shërbimeve për palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndërmarrje tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1244 

(220) 19/08/2022 

(731) BIGSTAR Gjakove SH.P.K  

Rruga Nena Tereze nr 473/2 Gjakove, , KS 

(591) e zeze, ngjyre portokalli  

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi  

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkura dhe imitimet e lëkurës, si dhe mallrat e prodhuara nga këto materiale dhe 

që nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofrat; valixhet dhe çantat për 

udhëtim; çadrat, çadrat e detit dhe shkopinjtë për ecje; kamxhikët, rripat dhe shalët.   
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25  Rrobat, këpucët, veshjet, kapelat (kësulat); veshjet për burra, gra dhe fëmijë; xhaketa, 

xhaketë sportive, pantallona, rroba, bluza, bluza me mangë te gjata, këmisha me jakë, 

këmishë, pulovër, fanellë, fanella sportive, jelekë, pantallona të gjera, fanella pa mëngë, 

pallto, xhup, xhup me kapelë, mushama, shall, mantel trupi, pizhame, veshje për fjetje, 

rroba për shtazani, uniformë për ushtrime, pantallona të shkurtra, bluza, nënkëmisha, 

fustane, funde, veshje të brendshme, çorape, rripa; kapela; mbathje.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë / shumicë në dyqane, përmes internetit, programeve 

kompjuterike, përmes postës dhe rrjeteve sociale të;  rrobave, këpucëve dhe veshjeve për 

kapela (kësulat); veshjeve për burra, gra dhe fëmijë; xhaketave, xhaketave sportive, 

pantallonave, rrobave, bluzave, bluzave me mangë te gjata, këmishave me jakë, këmishave, 

pulovërëve, fanellave, fanellave sportive, jelekëve, pantallonave të gjera, fanellave pa 

mëngë, palltove, xhupave, xhupave me kapelë, mushamave, shallëve, mantelave të trupit, 

pizhameve, veshjeve për fjetje, rrobave për shtazani, uniformave për ushtrime, pantallonave 

të shkurtra, bluzave, nënkëmishave, fustaneve, fundeve, veshjeve të brendshme, çorapeve, 

rripave; kapelave; mbathjeve; mbulesave të krevatit, përfshi jastëkët, mbulesave të shtratit, 

tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga 

lëkura, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë; shërbimeve të 

udhëheqjes të punës në lokale të shitjes, shitoreve të shitjes me pakicë dhe diskont, 

shërbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për palë të tretë, 

shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht informatat për 

prodhimet për klientë, informata këshilluese për kklientë dhe informatave shërbyese për ta; 

shërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë të treta, po ashtu nëpërmjet 

internetit; shërbime të menaxhimit të punës; shërbime të planifikimit të organizimit dhe 

mbikëqyrjes së zhvillimit të biznesit, rekrutim kuadrit; shërbime të konsultimit lidhur me 

organizimin e biznesit, shërbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, 

ofrim të shërbimeve për palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndërmarrje tjera. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1245 

(220) 19/08/2022 

(300) 10547/2022  17/03/2022  AT 

(731) Wienerberger AG Wienerbergerplatz 

1, 1100 Wien, Austria, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)        TWISTON 

 

 
     

 

(511) 19  Tjegulla për çati, jo prej metali; Pëlhura për çati; Nënshtresa për çati; Mbulesa 

çatie, jo nga metali; Oxhak me ventilim (jo metalik-); Tjegulla në forma lakore (pentiles), 

jo prej metali; Ulluqe çatie, jo nga metali; Dërrasa çatie; Mbulesa çatie, jo nga metali; Enë 

për oxhak, jo prej metali; Kapele për oxhak, jo prej metali; Dhe për tjegulla; Tjegulla; 

Vezullim i çatisë, jo nga metali; Çati, jo prej metali.”  

37  Shërbimet e çatisë; Instalimi i çatisë; Rivendosja e kulmeve; Puna e riparimit të çatisë; 

Riparimet e çatisë  
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(210) KS/M/ 2022/1246 

(220) 19/08/2022 

(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 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)  CARPLAY 

 

 
     

 

(511) 42  Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike, softuerëve dhe pajisjeve 

periferike; dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit, softuerit dhe pajisjeve periferike të realitetit 

virtual dhe të shtuar; këshillimin në projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike 

dhe pajisjeve periferike; dizajnimi dhe zhvillimi i videove dhe lojërave kompjuterike; 

dizajnimi dhe zhvillimi i bazave të të dhënave kompjuterike; dizajnimi dhe zhvillimi i 

softuerit të lojërave kompjuterike dhe softuerëve të realitetit virtual dhe të shtuar; 

programim kompjuterik; shërbimet e programimit kompjuterik për krijimin e videove dhe 

lojërave të realitetit virtual dhe të shtuar; shërbimet e programimit kompjuterik, kryesisht, 

krijimi i përmbajtjes për botët virtuale dhe platformat tredimensionale; dizajnimi i softuerit 

kompjuterik; analiza e sistemit kompjuterik; dizajni i sistemit kompjuterik; dizajn grafik 

kompjuterik; shërbimet e programimit kompjuterik për përpunimin e të dhënave; zhvillimi i 

platformave kompjuterike; zhvillimi i softuerit në kuadër të publikimit të softuerit; 

shërbimet e inxhinierisë softuerike për përpunimin e të dhënave; këshillim për inteligjencën 

artificiale; këshillim për sigurinë kompjuterike; këshillim për softuer kompjuterik; 

këshillim për teknologjinë kompjuterike; këshillim në fushën e kursimit të energjisë; 

këshillim teknologjik; hulumtime teknologjike; këshillim për sigurinë e rrjeteve 

telekomunikuese; këshillim për teknologjinë e telekomunikacionit; këshillim për dizajnin e 

faqeve të internetit; këshillim për sigurinë e të dhënave; këshillim për teknologjinë e 

informacionit; këshillim për sigurinë në internet; krijimi dhe dizajnimi i indekseve të 

informacionit të bazuar në uebsajt për të tjerët; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 

internetit për të tjerët; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm; softueri si shërbim (SaaS); 

platforma si shërbim (PaaS); infrastruktura si shërbim (IaaS); ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP); ofrimi i softuerit të zhvillimit të aplikacioneve që nuk shkarkohen; 

sigurimin e softuerit të pashkarkueshëm të përdorur në zhvillimin e aplikacioneve të tjera 

softuerike; ofrimi i softuerëve të pashkarkueshëm për konfigurimin, konfigurimin, 

funksionimin dhe kontrollin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, telefonave 

inteligjentë, orëve inteligjente, syzeve inteligjente, unazave inteligjente, altoparlantëve 

inteligjentë, qendrave inteligjente të shtëpisë, luajtësve audio dhe video dhe sistemeve të 

argëtimit në shtëpi; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm që përdoret për përpunimin e 

komandave zanore dhe krijimin e përgjigjeve audio ndaj komandave zanore; sigurimi i 

softuerit të pashkarkueshëm për të mundësuar përdorimin pa duar të një telefoni celular 

përmes njohjes së zërit; sigurimi i softuerit të pashkarkueshëm për njohjen e gjesteve; 

ofrimi i softuerit të identitetit të gjurmëve të gishtave të pashkarkueshëm; sigurimi i 

softuerit të njohjes së zërit që nuk mund të shkarkohet; sigurimi i softuerit të 

pashkarkueshëm për njohjen e imazheve; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm për njohjen e 

fytyrës; sigurimi i softuerit të identifikimit biometrik të pashkarkueshëm; sigurimi i 

softuerit të pashkarkueshëm për përpunimin, transmetimin dhe shfaqjen e tekstit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, audio vizuale dhe përmbajtjeve tjera multimediale; 
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sigurimi i softuerit të pashkarkueshëm për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, 

sinjalizimeve, njoftimeve dhe përkujtuesve; ofrimi i softuerëve të lojërave kompjuterike 

dhe video lojërave që nuk mund të shkarkohen; sigurimi i softuerit të realitetit virtual të 

pashkarkueshëm; ofrimi i softuerit të realitetit të shtuar që nuk shkarkohet; sigurimi i 

softuerit të pashkarkueshëm për t'u përdorur për të mundësuar kompjuterët, pajisjet celulare 

dhe telefonat celularë për të ofruar përvoja të realitetit virtual dhe realitetit të shtuar; 

sigurimi i softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm për ofrimin e informacionit gjeografik, 

hartave interaktive dhe imazheve satelitore dhe ajrore; sigurimi i skedarëve audio të 

pashkarkueshëm, skedarëve të imazheve, skedarëve video, skedarëve muzikorë dhe 

përmbajtjeve multimediale; sigurimi i regjistrimeve audio dhe vizuale të pashkarkueshme, 

podkasteve, librave, periodikëve, regjistrimeve muzikore, filmave, filmave dhe shfaqjeve 

televizive; shërbime kompjuterike cloud; konvertimi i programeve dhe të dhënave 

kompjuterike (përveç konvertimit fizik); shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ruajtja 

elektronike e të dhënave; kopje rezervë e të dhënave jashtë sajtit; pritjen e aplikacioneve 

multimediale dhe interaktive; instalimi i softuerit kompjuterik; mirëmbajtjen e softuerit 

kompjuterik; përditësimi i softuerit kompjuterik; shërbimet e mbështetjes teknike, 

diagnostikimi dhe zgjidhja e problemeve të problemeve të harduerit dhe softuerit 

kompjuterik, dhe shërbimet e tavolinës së ndihmës kompjuterike; monitorimi i sistemeve 

kompjuterike me akses në distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e 

aksesit të paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për 

të zbuluar prishjet; shërbimet e mbrojtjes nga viruset kompjuterike; rikuperimi i të dhënave 

kompjuterike; zhbllokimin e telefonave celularë; shërbimet e vërtetimit të përdoruesve për 

aplikacionet softuerike online; shërbimet e vërtetimit të përdoruesve që përdorin 

teknologjinë për transaksionet e tregtisë elektronike; parashikimi i motit; krijimi i një 

komuniteti on-line për përdoruesit e regjistruar për të formuar komunitete virtuale; testimi 

virtual i modeleve të produkteve të reja duke përdorur simulime kompjuterike; ofrimi i 

informacionit, këshillave dhe konsulencës në lidhje me kompensimin e karbonit; ofrimi i 

informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike; ofrimi i informacionit në lidhje me 

programimin kompjuterik; ofrimi i informacionit në lidhje me programet kompjuterike; 

ofrimi i informacionit të harduerit dhe softuerit kompjuterik online; shërbime shkencore 

dhe teknologjike; shërbimet e analizave dhe hulumtimeve industriale; hulumtime 

mjekësore; ofrimi i një faqe interneti me teknologji që u mundëson përdoruesve të 

ngarkojnë, ruajnë, ndajnë, shikojnë dhe postojnë imazhe, audio, video, revista në internet, 

blogje, podkaste dhe përmbajtje multimediale; sherbime hartografike; ofrimi i 

informacionit gjeografik; ofrimi i hartave gjeografike të pashkarkueshme në internet.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1247 

(220) 19/08/2022 

(300) 018662062  25/02/2022  EU 

(731) Tailwind Shipping Lines GmbH & 

Co. KG Stiftsbergstrasse 1 

74172 Neckarsulm, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Tailwind Shipping Lines 
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(511) 39  Transporti dhe shpërndarja e mallrave; shërbimet e transportit dhe ngarkesave dhe 

shërbime të bartjes; paketimi dhe ruajtja e mallrave; dhënia me qira e hapësirës, 

strukturave, njësive dhe kontejnerëve, për ruajtje dhe transport; shpedi (shpedicion) 

mallrash; shërbimet e transportit të ngarkesave; transport ngarkesash; transport me anije të 

ngarkesave; transporti ajror i ngarkesave; shërbime për trajtimin e ngarkesave të importit 

dhe eksportit; paketim i mallrave; informacioni i transportit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1248 

(220) 19/08/2022 

(300) Z-202270168  22/02/2022  SI 

(731) Nova Ljubljanska banka d.d. 

Ljubljana Trg republike 2, 1000 Ljubljana, 

Slovenija, SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për përçim, kyqje, transformim, akumulim, rregullim ose 

kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike, 

peshues, matëse, sinjaluzuese, kontrolluese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë shpëtuese) dhe  

mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim, 

konvertim dhe procesuim të zërit, imazheve dhe të dhënave; video regjistrim qe shfaqin 

animacione të incizuara në media elektronike; softuere për regjstrim, transformim, 

reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim, konvertim dhe procesuim te zërit, imazheve dhe 

të dhënave; aparate telefoni; aparate audio vizuale për mësimdhënie; media optike të 

dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela magnetike identiteti të koduara; media 

magnetike për regjistrim/të dhënash; enkoder magnetik; kartela me qarqe të integruara; 

disqe magnetike; shirita magnetike; sisteme operative, të incizuara; harduer dhe softuer 

kompjuteri  për përdorim me/përmbushjen e kërkesave për lidhje telefonike dhe transferim 

të të dhënave, përfshirë transferimin pa tel (wireless); memorie kompjuteri; pajisje dhe 

kompjuter për procesuim të dhënash; programe te regjistruara operative kompjuteri dhe/ose 

sisteme; programe të incizuara kompjuterike për qasje në data bazë; kompjuterë; programe 

të incizuara kompjuterike dhe data baza, posaqësrisht programe kompjuteri dhe data bazë të 

regjistruara në media magnetike ose media optike; flopy disqe; kompakt disqe; DVD disqe; 

paisje periferike për kompjuterë; softuer kompjuterik, i incizuar; programe kompjuteri (të 

shkarkueshëm); lexues (pajisje për procesuim të dhënash); lexues të bar kodeve; arkë 

regjistruese; makinë për numërim dhe klasifikim të parave; zile alarmi, elektrike; detektor 

monedhash të falsifikuara; softuer për për zhvillim të aplikacioneve për kompjuter personal, 

laptope dhe telefona celular (të mençur), tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të 

komunikimit; aplikime për kompjuter personal, laptop, telefonë të mençur, tablet elektronik 

ose paisje tjera mobile të telekominikimit; aplikimet për ofrimin e shërbimeve bankare për 

kompjuterë personal, laptopë, telefon te menur, tableta elektronikë ose pajisje të tjera 

mobile të komunikimit; aplikacione për realizimin e transaksioneve pagesore me telefon të 

mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të komunikimit; aplikacione për pagesa pa 
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kontakt me kartela pagese nëpërmjet POS terminaleve; aplikacione në lëmin e veprimeve 

mobile bankare  për telefonë të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të 

komunikimit.       

16  Materiale dhe publikime të printuara; kartela kreditore të printuara, kartela për pagesë, 

qeqe të udhëtimit, debit kartela, kartela lojaliteti jo të koduara; prospekte; broshura; gazeta;  

publikime periodike; shenja vendesh nga letra; ndihmesa për reklamim dhe propagandë në 

lëmin e financave, veprimeve bankare dhe sigurimeve (dokumente të printuara); materiale 

për mësimdhënie (pos aparateve), kartela indeksi (zyre); libër llogarish (libra); indekse; 

rekuizita zyre, pos mobilive; manualë (doracakë); pajisje zyrash; skeda (rekuizita zyrash); 

klishe; thumba (gjësende zyrash); buletine informative; skeda dokumentesh; letër; posterë; 

kartela njoftimi (zyrash); magazine (periodikë); vizatime; libra komik (humori); lapsa; 

furnizime shkollore; publikime të printuara; materiale të printuara; materiale për 

mësimdhënie (pos aparateve).     

35  : Egjenci Eksport-Importi; agjenci komerciale informimi; menaxhim biznesi; huazim i 

makinave dhe aparateve për zyra (me përjashtim të kompjuterëve); përgatitje e informatave 

statistikore; kontabilitet dhe libërmbajtje; hartim i deklaratave për llogari; auditim biznesi; 

auditim llogarishe; administrim biznesi; funksione zyre; përgatitje e taksave kthyese; 

konsulta profesionale biznesi; konsulta dhe shërbime ndërmjetësimi që kanë të bëjnë me 

blerje dhe shitje të kompanive dhe organizatave tjera në tregun vendor dhe tregjet e 

jashtme; menaxhim biznesi dhe shërbime këshilluese; konsulta për menaxhim personeli; 

shërbime në lëmin e besnikërisë dhe programeve tjera për klientë; konsulta të menaxhimit 

të biznesit; përgatitje të shtyllave (kolumnave) publicitare; reklamim i drejtpërdrejtë 

nëpërmjet postës elektronike; asistencë në menaxhimin industrial ose komercial; përditsim 

të materialeve reklamuese; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; vlerësime 

biznesi; hulumtime biznesi; kërkim biznesi; reklamim; shërbime marketingu shërbime 

konsultence në lëmin me marëdhëniet me publikun; shërbime lidhur me reklamimet; 

marëdhinie me publikun; reklamim televizioni; parashikime ekonomike; analiza të kostos 

së çmimit; informata biznesi; sondazh opinioni; menaxhim i skedave kompjuterike; 

përpilim dhe futje e të dhënave në bazën e kompjuterit; menazhim biznesi dhe administrim 

biznesi në lëmin e procesuim administrativ i të dhënave; procesuim administrativ i të 

dhënave; menaxhim kompjuterik i të dhënave nga data baza (shërbime administrative); 

menaxhim i kompjuterizuar i bazës së të dhënave (shërbime administrative); shërbime të 

jashtme (asistencë biznesi); sherbime te procesuimit te dhenave qe do te shfrytezohen për 

statistika; përgatitja e pasqyrës financiare.   

36  : Shërbime bankare; ofrim i shërbimeve të listura në klasën 36 nëpërmjet 

telekomunikimeve dhe mediave elektronike, përfshi lidhjet pa tel (wireless); shërbime 

bankare për palë juridike dhe individuale të ofruara nëpërmjet aplikacioneve për 

kompjutereve personal, laptope, telefonë celular, tabletë elektronik ose paisjeve tjera 

elektronike te komunikimit mobile; qështje financiare nëpërmjet aplikacioneve për 

kompjutereve personal, laptope, telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve tjera 

lektronike te komunikimit mobile; shërbime pagesash nëpërmjet kartelave të tansaksioneve 

për kompjutereve personal, laptope, telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve tjera 

lektronike te komunikimit mobile;  shërbime finaciare; planifikim financiar dhe konsulta 

duke analizuar rezultatet dhe kthimit të investimeve; shërbime të mbledhjes dhe analizës së 

informatave; hartim i planeve financiare për klientët; implementim dhe kryerje e planit 

financiar, gjegjësisht menaxhimi i aseteve financiare, investimeve kapitale dhe transfereve 
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elektronike të fondeve; përgatitjen dhe monitorimin e buxheteve në kuadër të procesit të 

ekzekutimit të planeve financiare; koordinimi në lidhje me planet financiare; planifikimi 

financiar për familjet; kryerje e operacioneve të rregullta bankare për klientët; shërbimet e 

menaxhimit financiar dhe konsulencës në lidhje me çështjet financiare; menaxhimi i 

aseteve financiare të klientëve; kryerja e shërbimeve individuale të menaxhimit për letrat 

me vlerë dhe asetet e fondeve të investimeve; investimet në shoqëritë investuese, fondet e 

përbashkëta, shoqëritë pensionale dhe fondet pensionale në tregun vendas dhe në tregjet e 

huaja të kapitalit;  konsulencë financiare në lidhje me planifikimin e taksave vendore dhe 

ndërkombëtare; konsulencë për investime; konsulencë për pasuri të paluajtshme në kuadër 

të konsulencës për investime; konsulencë financiare dhe asistencë në rregullimin e titullit të 

pronës në kuadër të realizimit të projekteve; ndërmjetësim në patundshmëri; ndërmjetësimi 

dhe sigurimi i informacionit financiar në lidhje me tregjet evropiane të kapitalit; konsultimi 

në lidhje me blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë; konsultimi mbi investimet dhe 

informacionin aktual dhe mbështetje analitike në lidhje me tregtimin në tregjet globale të 

kapitalit; konsultimi për pensionin (pensionet); konsultimi për sigurimin vullnetar shtesë 

pensional; menaxhimin financiar të marrjes së depozitave dhe të gjitha llojeve të 

kontributeve monetare nga personat fizikë dhe juridikë dhe shërbimet që kanë të bëjnë me 

depozitat dhe sigurimin e depozitave; kreditë/dhënia e kredive nga këto depozita për llogari 

të vet, duke përfshirë kreditë konsumatore, kreditë hipotekore dhe financimin e tregut 

komercial;  financimi; sponsorizimi financiar; investime kapitale; analiza e informacionit 

në lidhje me aftësinë kreditore të personave juridikë; negocim i kredisë; marrëveshjet e 

garancisë dhe garancisë, duke përfshirë pranimin dhe lëshimin e garancive, garancive dhe 

letrave të tjera me vlerë; instrumente për lëshim dhe  administrim të pagesave (kartela 

pagesore, kredi dhe kartelave debitore, qeqeve të udhëtimit, token (shenjave të vlerës), 

kambialeve); riblerje të qeqeve dhe kambialeve; verifikim të qeqeve; tregtimi i 

instrumenteve financiare; tregtimin e këmbimit valutor; shërbime financire; sherbime te 

kursimeve bankare; shërbime për ndërmjetësime finansiare;  agjenci akomodimi 

(apartamente dhe banesa);  ndërmjetësim doganor; shërbime sigurimi dhe ndërmjetësimi 

lidhur me sigurimet; konsulta dhe informata që kanë të bëjnë me sigurimet, përfshi 

asistencën në draft kërkesat; sigurim jetësor; sigurime ndërkombëtare, përfshirë asistencat 

ne udhëtim dhe asistencën shëndetsore; sigurim të depozitave, sigurim të pronës dhe 

sigurim personal; evaulim financiar (sigurime, veprime bankare, patundshmërisë); shërbime 

lidhur me sigurimet e shfrytëzuesve të huaj dhe vendor (depozitim, blerje, shitje, lëshime, 

menaxhim); shërbime ndërmjetësimi që janë në lidhje me letrat me vlerë; faktorizim; lizinë 

finasiare (lizinë); klering financiar; analiza financiare; vlerësime financiare; vlerësime 

fiskale; vlerësim i pronës dhe patundshmërisë;  menaxhim i patundshmërisë; lizinë e 

patundshmërisë; ndërmjetësijm i letrave me vlerë; listim i tregut të letrave me vlerë; 

ndërmjetësime (broker) pengu; shërbime mirëbesimi; depozitime me vlerë; shërbime të 

sigurimit të depozitimeve; menaxhim i kutive të sigurimit të depozitimeve dhe huazim i 

kasafortave; menaxhim i operacioneve pagesore; mbledhje e fondeve bamirëse; mbledhje të 

borxheve; mbledhje e qerasë; dhënie me qira të lokaleve afariste; menaxhim me mjetet e 

huaja pagesore; lëshim të kredive; lëshim i letrave me vlerë dhe kartave të kreditit; blerje, 

shitje dhe administrim i letrave me vlerë vendase dhe të huaja; pranimin dhe lëshimin e 

sigurimeve dhe garancive dhe miratim i angazhimeve të tjera për klientët e tyre, të cilat 

mund të përmbushen në mënyrë monetare; blerje e borxheve dhe borxheve të arkëtueshme; 

transfere parash; transferta të brendshme parash; monitorim i gjendjes aktuale të llogarisë 
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së transaksionit; sigurimi i informacionit financiar në formën e ekstrakteve të llogarisë së 

transaksionit; transfere elektronike të llogarive; transvere elektronike finasiare, përfshi 

transfere të derdhjeve valutore, monitorim i hyrjeve valutore, transvere të valutave nga 

transaksionet e llogarive të valutave të huaja; shpërndarje e të hyrave; monitorim i gjendjes 

aktuale të transkasioneve të llogarive valutore për të huaj; monitorim i lloagrive; sigurimi i 

informacionit financiar në lidhje me kurset e këmbimit, përfshirë listat e kursit të këmbimit 

për individët dhe listat e kursit të këmbimit për kompanitë; transaksionet e këmbimit 

valutor me softuer aplikimi; shërbimet e brokerimit financiar dhe përcjellja e informacionit 

mbi shërbimet bankare, operacionet e kartave të kreditit, gjendja e llogarisë së kursimit 

nëpërmjet postës elektronike; të gjitha shërbimet e lartëpërmendura, të listuara në klasën 

36, të siguruara nëpërmjet formës, on-line nga data baza e kompjuterit, nëpërmjet internetit 

dhe shërbimeve telekomunikuese, si dhe nëpërmjet një personelit bankar.    

38  Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbime telekomunikimi  lidhur me sistemet 

sinjalizuese dhe/ose mallrat elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për 

komunikim nëpërmjet nepermjet terminalit kompjuterik, telefonit, telefonit celular, postes 

elektronike, faksimilit; shërbimet e faqeve te radios dhe transmetimi nëpërmjet kabllit; 

transmetimi i mesazheve dhe imazheve i ndihmuar nga kompjuteri; transmetim i të 

dhënave, dokumeteve dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbime që mund të 

shpërndahen nëpërmjet nëpërmjet një shërbimi rrjeti të integruar telefonik, posaqërsiht 

transmision i fjalëve të folura, imazheve, tekstit dhe të dhënave; kominikim nëpërmjet një 

linje telefonike fikse ose mobile; informata për telekomunikimet; huazim i pasijeve 

telekomunikuese; transmetim stalitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; 

sigurimi i qasjes në aplikacionet në fushën e bankierise mobile dhe pagesa me karta pagese 

për telefone te mençur, tableta elektronikë ose pajisje të tjera të komunikimit celular; 

shërbimet e transmetimit të të dhënave të informacionit mbi shërbimet dhe transaksionet 

bankare përmes telefonit dhe mesazheve SMS; shërbimet e transmetimit të të dhënave të 

informacionit mbi shërbimet dhe transaksionet bankare përmes aplikacioneve në fushën e 

bankierise mobile për telefone te mençur, tableta ose pajisje të tjera të komunikimit celular.     

41  : Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; edukim dhe udhëzim në fushën e 

bankave; organizimi dhe mbajtja e kolokiumeve, konferencave, kongreseve, seminareve, 

simpoziumeve; informacion për ngjarjen; informacion arsimor; sigurimi i publikimeve 

elektronike të pashkarkueshme; organizimi i ngjarjeve kulturore dhe artistike; ekspozita arti 

për qëllime kulturore, arsimore ose komerciale; organizimi dhe realizimi i punëtorive 

(trajnimeve); orientim profesional (këshilla për arsimim ose trajnim); organizimi i 

shfaqjeve (shërbimet impresario).  

42  Qiradhënie të kompjuterëve; shërbime të programimit të kompjuterëve; shërbime të 

zhvillimit të web aplikimeve dhe aplikacioneve për kompjuterë personal, laptop, telefonë të 

mençur, tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimit; zhvillim i 

aplikimeve për shërbime mobile bankare për telefonë të mençur, tablet elektronik ose paisje 

tjera mobile të telekomunikimit; zhvillimi i aplikacioneve dhe softuerit për egzekutim të 

transaksioneve me kartela pagese nëpërmjet telefonit të mençur, tablet elektronik ose paisje 

tjera mobile të telekomunikimit; shërbime mirmbajtjeje për aplikacionet për shërbimet 

mobile bankare dhe shërbime për mbështjetje të konsumatorëve; shërbime mirmëbajtjeje 

për aplikacionet për realizimin e transkaksioneve nëpërmjet kartelave kreditore nëpërmjet 

telefonëve të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të telekomunikimit, 

mirëmbajtjes dhe shërbime të mbështetjes së konsumatorëve; programim i animacioneve 
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për kopjuter; shërbime  të dizajnit të artit grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e 

ueb faqeve për të tjerët; konvertim i  programeve dhe të dhënave të kompjuterit (të 

ndryshme nga konvertimi fizik); konvertim i të dhënave ose dokumenteve nga të dhëna 

fizike në të dhëna elektronike; kryerje e studimeve teknike të projektit; planifikimi i 

sistemeve kompjuterike; zhvillimin dhe dizajnimin e softuerit kompjuterik dhe sistemeve të 

informacionit dhe shërbime konsulence lidhur me to; projektim, krijim, mbajtje (host) dhe 

mirëmbajtje e rrjeteve kompjuterike, që përmbajnë materiale kërkimore dhe referuese në 

fushat e menaxhimit, financave, operacioneve bankare dhe lajmeve; dhënije me qira e 

programeve kompjuterike; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; mirëmbajtje e 

programeve kompjuterike; analiza e sistemeve kompjuterike; konsulencë kompjuterike; 

kërkime shkencore dhe industriale; kërkime teknike për të tjerët në fushën e kompjuterëve, 

pajisjeve kompjuterike, aksesorëve dhe pajisjeve të telekomunikacionit; menaxhimi teknik i 

bazave të të dhënave; testimi i mallrave; zhvillim dhe hulumtim të mallrave të reja pë të 

tjerë; monitorim dhe projekte zhvillimore, të gjitha në lidhje me rrjetet dhe sistemet 

telekomunikuese dhe trasfereve të dhënave elektronike;  dizajn dhe zhvillim i softuerit 

kompjuterik dhe bazës së të dhënave kompjuterike; konsulta teknike që nuk janë të 

përfshira në klasat tjera.  

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1250 

(220) 19/08/2022 

(731) A&R Kids SH.P.K. 

Zona Industriale, P.n., Prishtinë, KOSOVË, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Shishe për bebe; biberonë për bebe; kapëze e shishes së foshnjave; kafshuesa për 

bebe gjatë dhëmbëdaljes.  

12  Automjete tip lodra; aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; të gjitha për fëmijë të çdo 

moshe.  

25  Veshje, këpucë, kapelë; të gjitha për fëmijë të çdo moshe.  

28  Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikore dhe sportive që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

dekorime për festa të ndryshme; Vitin e Ri;  të gjitha për fëmijë të çdo moshe.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e shitjes me shumicë e 

pakicë; për artikuj për fëmijë të çdo moshe.për kokë, kapuçë, kapele me strehë, bereta, 

kapele [veshje për kokë], kësula. 
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(210) KS/M/ 2022/1251 

(220) 22/08/2022 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MARLBORO CRAFTED 

 

 
     

 

(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 për 

duhan pirës, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak për duhan pirës, 

shkrepëse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1260 

(220) 22/08/2022 

(731) Ylmi Haxhaj B.I./ N.T.SH. " 

MERITONI " Lupishtë, P.N., KS 

(591) e zeze, e bardhe 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh  

12  Mjete transporti; aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1261 

(220) 22/08/2022 

(731) RCN TELEVISIÓN S.A.,  

AV. DE LAS AMERICAS NO. 65- 82, 

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA, CO 

(591) e gjelbert, e kalter, e zezë dhe e bardhë 

(540)   
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(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe Kelmendi 

p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

     

 

(511) 38  Shërbimet e transmetimit, shpërndarjes, transmetimit dhe transmetimit radiofonik 

të televizionit, radios, internetit dhe programeve të tjera mediatike.  

41  Organizimi, redaktimi, përgatitja, prodhimi dhe udheheqja e televizionit, radios, 

internetit dhe programeve të tjera mediatike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1262 

(220) 22/08/2022 

(731) RCN TELEVISIÓN S.A.,  

AV. DE LAS AMERICAS NO. 65- 82, 

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA, CO 

(591) : e gjelbert, e kalter, e zezë dhe e 

bardhë 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe Kelmendi 

p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Shërbimet e transmetimit, shpërndarjes, transmetimit dhe transmetimit radiofonik 

të televizionit, radios, internetit dhe programeve të tjera mediatike.  

41  Shërbimet e transmetimit, shpërndarjes, transmetimit dhe transmetimit radiofonik të 

televizionit, radios, internetit dhe programeve të tjera mediatike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1263 

(220) 23/08/2022 

(731) Laura Krasniqi Rr. Ismet Jashari – 

Kumanova Nr. 12, 10000, Prishtinë, Kosovë 

, KS 

(526) Baresha 

(740)  Veli Hoti LexTrust LL.C.  

Str. Hajrullah Abdullahu No. 35/13, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 

(540)  Baresha 
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(511) 41  Arsimi; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore: marrja dhe 

dhënia me qira e veprave të artit, prodhimi i filmit, ofrimi i filmave, të pashkarkueshëm, 

nëpërmjet shërbimeve të transmetimit me video, shërbime në studio filmime, regjistrim 

video. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1264 

(220) 23/08/2022 

(731) GIP Development 2-4, rue du Château 

d’Eau L-3364 Leudelange, LU 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehe; materiale metalike për ndërtim dhe 

konstruksion; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo-elektrike dhe telat prej 

metali të zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; kasaforta; Struktura të 

transportueshme prej metali; shtëpi të parafabrikuara; pishina të parafabrikuara; pishina 

kopshtesh (pishina me kornizë); kabana (nga metali); pjergulla (nga metali); veranda 

(struktura) prej metali; gardhe (nga metali); porta prej metali; korniza sere prej metali; serë 

e transportueshme prej metali për përdorim shtëpiak; kontejnerë prej metali për ruajtje ose 

transport; kuti veglash prej metali (bosh); dispenzues peshqirësh, të fiksuar, prej metali; 

pajisje metalike për mobilje; kornizat e dritareve prej metali.  

20  Mobilje, pasqyra, korniza për fotografi; Kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport; shtretër, shtroje, dyshekë, jastëkë dhe jastëkë; mobilje për shtëpi, zyrë dhe 

kopsht; mobilje për kamping; mobilje të bëra nga metali; mobilie të prodhuara prej druri; 

mobilje të bëra nga materiale plastike; mobilie të fryra; tavolina për ambiente të jashtme; 

karriget e kopshtit; sallone në natyrë; komplete ngrënieje në ambiente të jashtme; divane te 

jashtme; karrige të lehta, karrige bari në natyrë, tavolina kopshtesh; shezllone për kopsht; 

sipërfaqe portative pune (mobilje); tavolinat e punës; stenda për ombrellë; stolat e kopshtit; 

tavolina anësore të kopshtit; tavolina bistro të kopshtit; kuti jastëku, thasë me kokrra për 

natyrë; luhatese kopshti; luhatese per verandë; lodra për bebe; karrige të larta për bebe; 

shtroje, bazamente krevatesh; dyshekë; dyshekë me ajër; jastëkë ajri; rrogoza; dyshekë për 

kampe; mobilje për kafshë shtëpiake; shtretër për kafshë shtëpiake; kuti foleje për kafshët 

shtëpiake; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura  

21  Kurthe të insekteve; kurthe (elektrike) për insekte; kurthe (jo elektrike) për insekte; 

shpërndarës plug-in për mjetet kundër mushkonjave; tejzanor kundër mushkonjave; swatter 

elektrike mizash; aparate elektrike për vrasjen e insekteve  

22  Litarë dhe fije; Rrjeta; Tenda dhe gomuar; Tenda nga materiale tekstili ose sintetike; 

Velat; Thasë për transportin dhe ruajtjen e materialeve me shumicë; Materiale mbushjeje, 

mbështjellëse dhe mbushëse, me përjashtim të letrës, kartonit, gomës ose plastikës; 

Materialet tekstile fibroze të papërpunuara dhe zëvendësuesit e tyre; qese bivi; thasë për 

larjen e rrobave; thasë për lavanderi; çanta dhuratash prej pëlhure; qese ambalazhimi të 

tekstilit; hamak, shtrat i varur për fryrje, hamak uji; hamak joga; rrjeta peshkimi; rrjeta 
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kopshti; rrjeta për pishina; tenda dhe gjysma tenda; tenda me fryrje; rrites tendash; çadrat e 

belvederit; tendë; tenda për kamping; mbulesa të papërshtatshme të automjeteve; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura  

24  Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; perde prej tekstili ose plastike; liri për shtëpi; liri 

për kuzhinë dhe tavolinë; çarçafë krevati; jorganë; liri për banjë; mbulesa dysheku; mbulesa 

për mobilje; mbulesa mobiljesh të papërshtatshme prej plastike; mbulesa mobiljesh të 

papërshtatshme prej tekstili; mbulesa për jastëkë; rrjeta kundër mushkonjave; batanije 

pikniku; thasë për gjumin  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1265 

(220) 24/08/2022 

(731) TROKIT SHPK Prishtinë, Dardani SU 

3/1 Lam.C2 Nr.3, KS 

(591) e gjelber, e bardhe 

(740)  Besart Gerguri Dardani, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  përfshin kryesisht shërbimet që përbëhen nga të gjitha format e edukimit ose 

trajnimit, shërbimet që kanë qëllimin bazë argëtimin, zbavitjen ose rekreacionin e njerëzve, 

si dhe prezantimin e veprave të artit pamor ose të letërsisë për publikun për qëllime 

kulturore ose edukative. 

Kjo klasë përfshin në veçanti: 

- organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose edukative, organizimi dhe mbajtja e 

konferencave, kongreseve dhe simpoziumeve; 

- shërbime përkthimi dhe përkthimi gjuhësor; 

- botimi i librave dhe teksteve, përveç teksteve publicitare; 

- shërbime të gazetarëve të lajmeve, raportim fotografik; 

- fotografisë; 

- shërbimet e drejtimit dhe prodhimit të filmit, përveç atyre të reklamave të filmave; 

- shërbimet kulturore, arsimore ose argëtuese të ofruara nga parqet argëtuese, cirqet, 

kopshtet zoologjike, galeritë e artit dhe muzetë; 

- shërbime të stërvitjes sportive dhe fitnesit; 

- trajnimi i kafshëve; 

- shërbimet e lojrave online; 

- shërbimet e rezervimit dhe rezervimit të biletave për ngjarje argëtuese, edukative dhe 

sportive; 

- shërbime të caktuara shkrimi, për shembull, shkrimi i skenarit, shkrimi i këngëve. 

- planifikimi dhe organizimi i ceremonive të dasmës (Kl. 45 ). 

  

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

212 

 

(210) KS/M/ 2022/1266 

(220) 24/08/2022 

(731) DEPAR L.L.C. Lipjan, Vrellë, 

Intern.Airport "Adem Jashari", KS 

(591) e zeze 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  përfshin kryesisht shërbimet e ofruara në lidhje me përgatitjen e ushqimit dhe 

pijeve për konsum, si dhe shërbimet për ofrimin e strehimit të përkohshëm. 

Kjo klasë përfshin në veçanti: 

- rezervime të përkohshme akomodimi, për shembull, rezervime hotelesh; 

- konvikt për kafshë; 

- marrja me qira e dhomave të mbledhjeve, tendave dhe ndërtesave të transportueshme; 

- shërbimet e shtëpive të pensionistëve; 

- shërbime për çerdhe dhe çerdhe; 

- dekorimi i ushqimit, skalitja e ushqimit; 

- marrja me qira e aparateve të gatimit; 

- marrja me qira e karrigeve, tavolinave, liri tavoline, qelqe; 

- shërbime të salloneve të nargjileve; 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1267 

(220) 24/08/2022 

(731) DEPAR L.L.C. Lipjan, Vrellë, 

Intern.Airport "Adem Jashari", KS 

(591) e zeze 

(740)  Driton Shala Mazgit - Rr.”Mbreti 

Bardhyl” Nr.9 
 

(540)  Miss Coffee 

 

 
     

 

(511) 43  përfshin kryesisht shërbimet e ofruara në lidhje me përgatitjen e ushqimit dhe 

pijeve për konsum, si dhe shërbimet për ofrimin e strehimit të përkohshëm. 

Kjo klasë përfshin në veçanti: 

- rezervime të përkohshme akomodimi, për shembull, rezervime hotelesh; 

- konvikt për kafshë; 

- marrja me qira e dhomave të mbledhjeve, tendave dhe ndërtesave të transportueshme; 

- shërbimet e shtëpive të pensionistëve; 

- shërbime për çerdhe dhe çerdhe; 

- dekorimi i ushqimit, skalitja e ushqimit; 
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- marrja me qira e aparateve të gatimit; 

- marrja me qira e karrigeve, tavolinave, liri tavoline, qelqe; 

- shërbime të salloneve të nargjileve; 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1268 

(220) 24/08/2022 

(731) RESTAURANT MALI SH.P.K 

Fsh. Rahovice Ferizaj, KS 

 
 

(540)  RESTAURANT MALI 

 

 
     

 

(511) 30  Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë; shkopinj buke, tul buke të 

freskët sikurse janë toptha brumi dhe pasta të pregatitura për konsum në objekte apo jashta 

objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe ëmbëlsira të pjekura; speca 

të terur për përdorim si erëza; kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale, tharmë, pluhur gatimi, 

kripë, uthull, salca, erëza, oriz.  

33  Pije alkoolike, pije alkoolike të destinuara, rum, pije me bazë rumi, tekillë, pije me bazë 

tekille; votka, pije me bazë votke, viski, pije me bazë viski, gjin, pije me bazë gjini, konjak, 

pije me bazë konjaki, liker; verë, koktej alkooli i përgaditur; pije jo-alkoolike të gazuara, 

pije jo-alkoolike jo të gazuara  

43  Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi i picave , ushqime tjera dhe pije për 

konsum brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për të cilat 

ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija; bar-rostiçeri (meze e lehtë), shërbime diskotekash dhe 

dixhei 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1270 

(220) 24/08/2022 

(731) Taner Özgül Kemalpaşa Mahallesi, 

İsmail Çetinkaya Caddesi, No: 40-46, 

İnegöl, Bursa - TÜRKİYE, TR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  savva home 

 

 
     

 

(511) 20  Orendi, bërë prej çdo lloj materiali; dyshekë; jastëkë; dyshekë dhe jastëkë ajri, jo 

për qëllime mjekësore, shtretër uji; karrige kërcitëse për bebe, kosha për bebe, djepa, pajisje 

që ndihmojnë ecjen e foshnjave; tabela ekspozimi, korniza për fotografi dhe piktura, 

pllakëza identifikimi, etiketa identifikimi, pllakëza me emra, etiketa identifikimi të bëra 

prej druri ose materialesh sintetike; kontejnerë ambalazhimi prej druri ose plastike, voza 

për përdorim në transport ose ruajtje, fuçi, enë në formë daulleje për ruajtje, rezervuarë, 

kuti, kontejnera për ruajtje, kontejnera për transport, sëndukë, paletë ngarkimi dhe mbyllëse 

për mallrat e sipërpërmendur, prej druri ose plastike; mallra artikujsh metalikë të vegjël prej 

druri ose materialesh sintetikë; pajisje mobiljesh, prej druri ose materialesh sintetikë, 

mekanizma hapje dhe mbyllje prej druri ose materialesh sintetikë; zbukurime dhe mallra 
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dekorativë prej druri, tape, kallami, thupre, cunkthi, briri, kocke, fildishi, kocke balene, 

guacke, qelibari, perle, shkume deti, dyll bletësh, plastike ose emplasteri domethënë 

statueta, stolie feste për mure, skulptura, trofe; shporta, shporta peshkimi; kolibe, kuti fole 

dhe shtretër për kafshët shtëpiake; shkallët portative dhe shkallët e lëvizshme të hipjes prej 

druri ose materialesh sintetike; perde bambuje, grila shtëpie rulet [për ambiente të 

brendshme], grila shtëpie me shirita, perde me shirita, perde me rruaza për zbukurim, grepa 

perdesh, rrathë për perde, fjongo për përde, shufra perdesh; parandaluese lëvizjesh rrotash 

jo prej metali që vihen në tokë.  

24  Tekstile dhe zëvendësues tekstilesh; produkte prej pëlhura liri për shtëpi; perde prej 

tekstili ose plastike; pëlhura tekstili të endura ose të pa-endura; mallra tekstili për përdorim 

shtëpiak: perde, mbulesa krevatësh, çarçafë (tekstili), këllëfë jastëkësh, batanije, jorganë, 

peshqirë; flamuj, flamuj sinjalizimi, etiketa prej tekstili; batanije pelenë për foshnje; thasë 

gjumi për kamping  

35  Reklamë, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizim ekspozitash dhe 

panairesh tregtarë për qëllime komerciale ose reklame; funksione zyre; shërbime sekretarie; 

ujdisje abonimesh në gazeta për të tjerët; përpilim statistikash; dhënie me qira të 

makinerive për zyrë; sistemim i informacionit në baza të dhënash kompjuterike; sekretari 

telefonike për pajtimtarë të padisponueshëm; menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe 

konsulencë biznesi; kontabilitet; shërbime të konsulencës komerciale; rekrutim personeli, 

gjetje e vendit të punës personelit, agjenci punësimi, agjenci import-ekporti; shërbime të 

gjetjes së vendit të përkohëshm të personelit; ankande; bashkimi së bashku, për dobi të të 

tjerëve, të një shumëllojshmërie mallrash, domethënë, Orendi, bërë prej çdo lloj materiali; 

dyshekë; jastëkë; dyshekë dhe jastëkë ajri, jo për qëllime mjekësore, shtretër uji, pasqyra, 

koshere bletwsh, huall mjalti artificial dhe seksione druri për huall mjalti, karrige kërcitëse 

për bebe, kosha për bebe, djepa, pajisje që ndihmojnë ecjen e foshnjave, tabela ekspozimi, 

korniza për fotografi dhe piktura, pllakëza identifikimi, etiketa identifikimi, pllakëza me 

emra, etiketa identifikimi të bëra prej druri ose materialesh sintetike, kontejnerë 

ambalazhimi prej druri ose plastike, voza për përdorim në transport ose ruajtje, fuçi, enë në 

formë daulleje për ruajtje, rezervuarë, kuti, kontejnera për ruajtje, kontejnera për transport, 

sëndukë, paletë ngarkimi dhe mbyllëse për mallrat e sipërpërmendur, prej druri ose 

plastike, mallra artikujsh metalikë të vegjël prej druri ose materialesh sintetikë, pajisje 

mobiljesh, prej druri ose materialesh sintetikë, mekanizma hapje dhe mbyllje prej druri ose 

materialesh sintetikë, zbukurime dhe mallra dekorativë prej druri, tape, kallami, thupre, 

cunkthi, briri, kocke, fildishi, kocke balene, guacke, qelibari, perle, shkume deti, dyll 

bletësh, plastike ose emplasteri domethënë statueta, stolie feste për mure, skulptura, trofe, 

shporta, shporta peshkimi; kolibe, kuti fole dhe shtretër për kafshët shtëpiake, shkallë 

portative dhe shkallë e lëvizshme të hipjes prej druri ose materialesh sintetike, perde 

bambuje, grila shtëpie rulet [për ambiente të brendshme], grila shtëpie me shirita, perde me 

shirita, perde me rruaza për zbukurim, grepa perdesh, rrathë për perde, fjongo për përde, 

shufra perdesh, parandaluese lëvizjesh rrotash jo prej metali që vihen në tokë, tekstile dhe 

zëvendësues tekstilesh, produkte prej pëlhura liri për shtëpi, perde prej tekstili ose plastike, 

pëlhura tekstili të endura ose të pa-endura, mallra tekstili për përdorim shtëpiak, perde, 

mbulesa krevatësh, çarçafë (tekstili), këllëfë jastëkësh, batanije, jorganë, peshqirë, flamuj, 

flamuj sinjalizimi, etiketa prej tekstili, batanije pelenë për foshnje, thasë gjumi për 

kamping, duke u bërë të mundur klientëve për të parë dhe blerë me lehtësi ato mallra, 

shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me 
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shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1271 

(220) 24/08/2022 

(731) Monster Energy Company 

1 Monster Way, Corona, California 92879 

, US 

(591) : e kuqe, e zezë, e bardhë, e gjelbërt 

dhe ngjyrë hiri. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije joalkoolike.  

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1272 

(220) 24/08/2022 

(300) 018662376  25/02/2022  EU 

(731) PEPCO POLAND sp. z o.o., PL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat e mëposhtme: Preparatet 

për tualet, deodorant dhe deodorantet kundër djersitjes, Preparate për higjienën orale, 

produkte për flokë, Lubrifikantë personalë me bazë uji, Lubrifikantë personalë me bazë 

silikoni, Prezervativë, Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës, Kozmetikë; Shërbime 

me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat si më poshtë: Preparate për pastrimi dhe 

freskim, Preparate sanitare për qëllime mjekësore, artikuj absorbues për higjienën 

personale, peshqirë sanitare, tampona sanitare, peceta për fëmijë, krehër flokësh, artikuj 

dekorativë për flokë, kapëse flokësh, kapëse në forme shiriti hekuri (rrëshqitëse për flokë), 

Shirita flokësh; Shërbime me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat si më poshtë: brisqe, 

jo elektrike, Preparate për heqjen e flokëve dhe rruajtje, Kozmetikë për thonjtë, freskues 

ajri, Preparate kundër mushkonjave për aplikim në lëkurë, Letër higjienike në formë 

rrotulle; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat si më poshtë: Nga 

librat, Dru për qëllime për të përgatitur vetë, Ngjitës për qëllime për të përgatitur vetë, 

Vegla dhe pajisje dore, që përdoren me dorë, Furça për bojë, Pajisje për arte, artizanale dhe 

modelim; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat si më poshtë: 
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Kafe, çaj, kakao, pije kakao, pije qumështi, pije joalkoolike, pije joalkoolike të gazuara, 

lëngje frutash, ujë pa gaz, ujëra të gazuar, birrë dhe birrë joalkoolike, Pije alkoolike Spirit 

(pije), Verë, Verë e gazuar (shampanje); Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në 

lidhje me mallrat e mëposhtme: Ushqime të shijshme me bazë drithëra, Ushqime të 

shijshme me bazë misri, ëmbëlsira me çokollatë, ëmbëlsira – sheqerka nga xhelatina, 

karamele, ëmbëlsira (çokolata të vogla) dhe çamçakëz, Biskota, Ëmbëlsira, Përgatitje nga 

brumërat, Biskota në forme bukë, Çokollata, lëpiska (lollipops), Karamele në formë fasule; 

Shërbime me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat si më poshtë: Salca (erëza), Salca 

për sallatë, Salca makaronash, Keqap (sos domatesh), majonezë, Mustardë, Krem çokollatë, 

salcë (krem) me bazë qumështi, Gatime të përgatitura me bazë bimore, Ushqime të gatshme 

që përmbajnë oriz, Ushqime të gatshme  te përgatitura me mish, Supë e çastit, Erëza 

ushqimore. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1273 

(220) 24/08/2022 

(300) 018664587  28/02/2022  EU 

(731) PEPCO POLAND sp. z o.o. 

ul. Strzeszynska 73A, Poznan, 60-479, 

Poland, PL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PEPCO 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat e mëposhtme: 

detergjent në formë sapuni, Detergjent, Briket, dhe ndriçues (për ndezje ose ndriçim),  

Karbon, Preparate dhe artikuj mjekësorë dhe të veterinarisë; Tregtia me shumicë dhe pakicë 

në lidhje me mallrat si më poshtme: Makinat elektrike të kuzhinës për përgatitjen e 

ushqimit (përveç gatimit), Aparate për kujdesin e rrobave dhe makinat për pastrimin e 

rrobave, Veglat për kopsht, për të operuar me dorë; Shërbime me pakicë dhe shumicë në 

lidhje me mallrat si më poshtë: Pajisje audio/vizuale dhe fotografike, Syze, Bateri, Pajisje 

komunikimi, Pajisje audio dhe radio marrës; Shërbime me pakicë dhe shumicë në lidhje me 

mallrat si më poshtë: Instalime dhe pajisje sanitare, Ndezës, Soba (shporet), filtra për 

përdorim shtëpiak, Çakmakë; Shërbime me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat si më 

poshtë: Aksesorë për bizhuteri, instrumente për matjen e kohës, Vegla muzikore; Shërbime 

me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat si më poshtë: Materiale dhe pajisje artistike, 

Material tekstili për dekorim, Ngjitës, Shtylla gjurmuese, kuleta xhepi, Çanta shpine; 

Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat si më poshtë: stoli dhe 

dekorime të bëra nga plastike, Mbajtëse për ruajtjen e veshjeve, Shtretër, Roleta të 

brendshme, Jastëkë; Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat si më 

poshtë: statuja dhe figurina prej qelqi, Artikuj për kopsht, Gjerat e nevojshme për kafshë; 

Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat si më poshtë: perde për 

dritare, Artikuj liri për shtëpi, Mbulesa të lirshme për orendi, Batanije, Dekorime për muri, 

Tapeta muri; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat si më poshtë: 

Produkte inovative për festa, aparatura për aktivitete në kënde lojërash, Bimë në vazo, Fara 

lulesh, Llamba (bimë -); Shërbime me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat si më 
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poshtë: preparate deodorant dhe preparate kundër djersitjes, Preparate për higjienën orale, 

produkte për flokët, Lubrifikantë personalë me bazë uji, Lubrifikantë personalë me bazë 

silikoni, Prezervativë, preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës, Kozmetike; Shërbime 

me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat si më poshtë: Preparate sanitare për qëllime 

mjekësore, Artikuj absorbues për higjienën personale, peshqirë higjienike, Tampona 

sanitare, peceta për fëmijë, krehër flokësh, Artikuj dekorativë për flokë, kapëse flokësh, 

kapëse në forme shiriti hekuri (rrëshqitëse për flokë), Shirita flokësh; Shërbimet me pakicë 

dhe shumicë në lidhje me mallrat si më poshtë: brisqe jo elektrike, Preparate për heqjen e 

flokëve dhe rruajtje, Kozmetikë për thonjtë, freskues ajri, Preparate kundër mushkonjave 

për aplikim në lëkurë, Letër higjienike në formë rrotulle; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

shumicë në lidhje me mallrat si më poshtë: Dru për qëllime për të përgatitur vetë, Ngjitës 

për qëllime për të përgatitur vetë, Vegla dhe pajisje për operim me dore, që përdoren me 

dorë, Furça për bojë, Pajisje për arte, artizanale dhe modelimi; Shërbimet e shitjes me 

pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat e mëposhtme: Kafe, çaj, kakao, Pije kakao, Pije 

qumështi, Pije joalkoolike, Pije joalkoolike me gaz, Lëngje frutash, Ujë pa gaz, ujëra të 

gazuar, birrë dhe birrë joalkoolike, Pije alkoolike Spirit (pije), Verë, Verë e gazuar 

(shampanje); Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me mallrat si më poshtë: 

Ushqime të shijshme me bazë drithëra, ushqime të shijshme me bazë misri, Ëmbëlsira me 

çokollatë, Ëmbëlsira – sheqerka nga xhelatina, Karamele, Ëmbëlsira (çokolata të vogla) dhe 

çamçakëz, Biskota, Ëmbëlsira, Përgatitje nga brumërat, Biskota në forme bukë, Çokollata, 

lëpiska (lollipops), Karamele në formë fasule;  Shërbime me pakicë dhe shumicë në lidhje 

me mallrat si më poshtë: Salca (erëza), Salca për sallatë, Salca makaronash, Keqap (sos 

domatesh), majonezë, Mustardë, Krem çokollatë, salcë (krem) me bazë qumështi, Gatime të 

përgatitura me bazë bimore, Ushqime të gatshme që përmbajnë oriz, Ushqime të gatshme  

te përgatitura me mish, supë e çastit, erëza ushqimore. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1274 

(220) 24/08/2022 

(731) Aristo Pharma GmbH 

Wallenroder Straße 8-10 

13435 Berlin, DE 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)  LESARTE 

 

 
     

 

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

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

për bebe; Suplemente dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale per veshje;  

Material për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; Dezinfektues; Preparate për asgjësimin e  

parazitëve; Fungicidet, herbicidet. 
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(210) KS/M/ 2022/1275 

(220) 24/08/2022 

(731) Aristo Pharma GmbH 

Wallenroder Straße 8-10 

13435 Berlin, DE 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)  ARISSILA 

 

 
     

 

(511) 3  Parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, losione flokësh.   

5  : Preparate farmaceutike; Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Kontraceptivë  

oralë, kontraceptivë kimikë dhe preparate dhe produkte kontraceptive; Ushqime dhe  

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Suplemente ushqimore për qeniet  

njerëzore.  

35  Reklamim; Menaxhimi i biznesit; Administrim biznesi; Funksionet e zyrës; Shitja me 

pakicë, shitja me shumicë dhe shitja përmes rrjeteve globale kompjuterike të parfumeve, 

vajrave esencialë, kozmetikës, losioneve për flokë, preparateve farmaceutike, preparateve 

sanitare për qëllime mjekësore, kontraceptivëve oralë, kontraceptivëve kimikë, preparateve 

dhe produkteve kontraceptive, ushqimeve dietike dhe substancave të përshtatura për 

përdorim mjekësor, dhe suplementeve dietike për njerëzit; Shitje ekskluzive dhe 

përfaqësime biznesi në lidhje me parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, losione për flokë, 

preparate farmaceutike, preparate sanitare për qëllime mjekësore, kontraceptivë oralë, 

kontraceptivë kimikë, preparate dhe produkte kontraceptive, ushqime dietike dhe substanca 

të përshtatura për përdorim mjekësor dhe suplemente dietike për njerëzit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1276 

(220) 24/08/2022 

(731) Aristo Pharma GmbH 

Wallenroder Straße 8-10 

13435 Berlin, DE 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)  ARISCARE 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, medikamente për qëllime njerëzore, përveç për trajtimin  

e osteoporozës dhe preparatet gastrointestinale, veçanërisht për trajtimin e fshikëzës  

hiperaktive dhe çrregullimeve funksionale të fshikëzës; Llaçe, materiale per veshje;  

Dezinfektues. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1277 

(220) 24/08/2022 

(731) TETI Technologiest L.L.C 

Zona Industriale, Aziz Abrashi pn. 12000, 

Fushe Kosove, , KS 

(591) e zeze 

(540)   
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(511) 35  Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione tezyres  

38  Telekumunikacioni  

39  Transporti;ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhetimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1278 

(220) 25/08/2022 

(300) 018665893  02/03/2022  EU 

(731) Faron Pharmaceuticals Oy 

Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku, Finland, 

FI 

(740)  Fisnik Salihu RPHS Law 

Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)  BEXCLEVY 

 

 
     

 

(511) 5  Kjo klasë përfshinë, Farmaceutikë; Preparate mjekësore; Preparate veterinare; 

Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Preparate dhe substanca farmaceutike për 

trajtimin e kancerit; Agjentët për shtypjen e tumorit; Antineoplastikë; Preparate kundër 

kancerit; Komponimet për trajtimin e kancerit; Antitrupat; Preparate biologjike për qëllime 

mjekësore; Adjuvante për qëllime mjekësore; adjuvante vaksine; Preparate antineoplazike 

me origjinë kimike; Preparate antineoplazike me origjinë mikrobike; Antigjenet; Preparate 

biologjike për trajtimin e kancerit; Biofarmaceutikë për trajtimin e kancerit; Preparate 

bioteknologjike për përdorim mjekësor; Imunomodulatorë; Preparate farmaceutike për 

trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve të lidhura me sistemin imunitar; Preparate dhe 

substanca farmaceutike për përdorim në onkologji; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e çrregullimeve të sistemit imunitar; Barnat seroterapeutike; Preparate 

farmaceutike për rregullimin e imunitetit; Preparate farmaceutike për rregullimin e sistemit 

imunitar; Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve autoimune; Preparate 

farmaceutike për përdorim në hematologji.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1279 

(220) 25/08/2022 

(731) Faron Pharmaceuticals Oy 

Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku, Finland, 

FI 

(740)  Fisnik Salihu RPHS Law 

Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)  BEXIGNUS 
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(511) 5  Kjo klasë përfshinë, Farmaceutikë; Preparate mjekësore; Preparate veterinare; 

Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Preparate dhe substanca farmaceutike për 

trajtimin e kancerit; Agjentët për shtypjen e tumorit; Antineoplastikë; Preparate kundër 

kancerit; Komponimet për trajtimin e kancerit; Antitrupat; Preparate biologjike për qëllime 

mjekësore; Adjuvante për qëllime mjekësore; adjuvante vaksine; Preparate antineoplazike 

me origjinë kimike; Preparate antineoplazike me origjinë mikrobike; Antigjenet; Preparate 

biologjike për trajtimin e kancerit; Biofarmaceutikë për trajtimin e kancerit; Preparate 

bioteknologjike për përdorim mjekësor; Imunomodulatorë; Preparate farmaceutike për 

trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve të lidhura me sistemin imunitar; Preparate dhe 

substanca farmaceutike për përdorim në onkologji; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e çrregullimeve të sistemit imunitar; Barnat seroterapeutike; Preparate 

farmaceutike për rregullimin e imunitetit; Preparate farmaceutike për rregullimin e sistemit 

imunitar; Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve autoimune; Preparate 

farmaceutike për përdorim në hematologji.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1280 

(220) 25/08/2022 

(300) 018676454  23/03/2022  EU 

(731) Mercedes-Benz Group AG 

MercedesstraBe 120 , 70372 Stuttgart, DE 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3 Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore;Dentifrika jo mjekuese;Parfumeri, 

vajra esencialë;Preparate për larje;Produkte sapuni;Kremra për flokë;Ngjitës për qëllime 

kozmetike;Antidjersë [tualeti];Kripërat e banjës, jo për qëllime mjekësore;Tampona 

pambuku për qëllime kozmetike;Leshi pambuku për qëllime kozmetike;Preparate për 

tymosje [parfume];Pëlhurë qelqi [leckë gërryese];Qese për parfumimin e 

lirit;Parfume;Preparate për aromatizimin e ajrit;Parfume për automobila;Parfume për 

përdorim personal;Parfume shtëpiake;Mbushëse parfumesh për shpërndarësit e aromave jo 

elektrike të dhomave;Mbushëse për shpërndarësit e aromës së dhomave elektrike;Shampo 

për kafshë shtëpiake [përgatitje jo mjekuese për kujdesin];Shampo;Preparate për kujdesin e 

flokëve, jo për qëllime mjekësore;Potpourris [aroma];Guri shtuf;Dru me aromë;Gurë rroje 

[astringent];Preparate për rruajtje;Dyll këpucarësh;Dyll rrobaqepësie;Gurë zbutës;Pajisje 

tualeti;Transferta dekorative për qëllime kozmetike;Gurë Tripoli për lustrim;Preparate për 

heqjen e llakut;Preparate për pastrimin e automjeteve;Lustrues për automobila;Dyll 

makinash 

9 Pajisjet e lundrimit, udhëzimit, gjurmimit, synimit dhe hartës;Teknologjia e informacionit 

dhe pajisjet audio-vizuale, multimediale dhe fotografike;Pajisjet e ekranit;Pajisjet optike, 

përmirësuesit dhe korrigjuesit;Pajisjet e sigurisë, sigurisë, mbrojtjes dhe 

sinjalizimit;Aparatet, instrumentet dhe kabllot për energji elektrike;Aparatet dhe 

instrumentet për riprodhimin e të dhënave;Aparatet për transmetimin e zërit, të dhënave ose 

imazheve;Aparat për regjistrimin e të dhënave;Aparatet për përpunimin e pagesave 

elektronike;aparate për përpunimin e të dhënave;Kompjuterë;Tastiera kompjuteri;Pajisje 
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periferike kompjuterike;Fikese zjarri;Veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe 

zjarri;Doreza për mbrojtje nga aksidentet;Kostume mbrojtëse për aviatorët;Aparatet e 

frymëmarrjes për not nënujor;Altoparlantët;Kuti të bëra posaçërisht për aparate dhe 

instrumente fotografike;Kutitë e pajisura me instrumente disektuese [mikroskopi];Aparatet 

për pastrimin e pllakave gramafon;Mbajtëse për bobina elektrike;Aplikacione 

celulare;Software;Softuer për lojëra kompjuterike;Programet kompjuterike, të 

regjistruara;Programe kompjuterike, të shkarkueshme;platforma softuerike 

kompjuterike;Softuer arsimor;Softuer aplikativ;Softuer për telefonat inteligjentë;Softuer për 

pagesa elektronike;Softuer për inteligjencën artificiale;Softuer kompjuterik në re;Softuer i 

realitetit të shtuar;Softuer për njohjen e të folurit;Software për sistemet e navigimit 

GPS;Softuer i inteligjencës artificiale për automjete;Syze;syze dielli;Syze për sport;Kuti 

për spektakël;Zinxhirë për syze;Lentet e kontaktit;Kontejnerë për lente kontakti;Mbulesa 

për priza elektrike;Pajisje zhytjeje;Maska për zhytës;Kostume zhytjeje;Tapa veshi për 

zhytës;Publikime elektronike, të shkarkueshme;Korda për syze;Korniza syzesh;Maska 

respiratore, të ndryshme nga ato për frymëmarrje artificiale;Maska mbrojtëse;Filtra për 

maska respiratore;batanije zjarri;Aparatet për shuarjen e zjarrit për automobila;Grykë të 

zorrës së zjarrit;Mbrojtja e kokës;Helmeta mbrojtëse për sport;Helmetat e 

kalërimit;Ndërfaqe për kompjuterë;Rekord lojtarët;Telefonat celularë;Mbulesa 

celulare;Brava, elektrike;Magnet;Magnet dekorativ;Direkt për antena pa tela;Vida 

mikrometër për instrumente optike;Monitorët [hardware kompjuterik];Monitorët 

[programet kompjuterike];Pads për miun;Rrjeta sigurie;Programet e funksionimit 

kompjuterik, të regjistruara;Disqe reflektuese për konsum, për parandalimin e aksidenteve 

në komunikacion;Shenjat rrugore, ndriçuese ose mekanike;gomuar sigurie;Shenjat, 

ndriçuese;Shkëndijat mbrojtëse;Qëndra për aparat fotografik;Aparate drejtuese, automatike, 

per automjete;Mbrojtësit e dhëmbëve;Instalime për parandalimin e vjedhjeve, 

elektrike;Tripodë për kamera;Mbështetëse dore për përdorim me kompjuterë;Kartat e 

kreditit;Lexues kartash për kartat e kreditit;Lexuesit e kartave elektronike;Terminalet e 

kartave të kreditit;Software për lehtësimin e transaksioneve të sigurta me kartë 

krediti;Terminalet për përpunimin elektronik të pagesave me kartë krediti;Media e 

shkarkueshme;Përmbajtje mediatike;Bateritë;Karikues baterish;Bateri për automjete 

elektrike;Mbushëse karikimi për telefonat celularë;stacione karikimi për telefona 

celularë;Stacione karikimi për automjete elektrike;Orë inteligjente;Telefonat inteligjentë në 

formën e një ore;Podkastet;Programe kompjuterike për përdorim në navigimin autonom të 

automjeteve;Programe kompjuterike për përdorim në kontrollin autonom të 

automjeteve;Kamera të pasme për automjete;Sistemet elektronike në bord për ofrimin e 

ndihmës në parkim;Kufje;kufje në vesh;kufje;Kufje për përdorim për telefonat celularë 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1281 

(220) 25/08/2022 

(731) Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 

42859 Remscheid, DE 

(591)  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  Bazat e të dhënave; softuer aplikativ; softuer për monitorimin, analizimin, 

kontrollin dhe ndjekjen e operimeve fzike në botë; ueb aplikime dhe softuer serveri; 

aparate, instrumente dhe kabllo per rrymë elektrike; aparate dhe instrumente për 

akumulimin dhe rruajtjen e rrymës elektrike; qelli karburanti; aparate dhe instrumente për 

kontrollim të rrymes elektrike; aparate fotovoltaike për gjenerim të rymës elektrike; 

invertor fotovoltaik; paisje komunikimi; Mjete për matje, detektim, monitorim dhe 

kontrollim.  

11  Gypa dhe instalime për përcjelljen e gazrave të shkarkimit; instalime sanitare, paisje 

sanitare dhe për furnizim me ujë; djegës, bojler dhe ngrohës; vatra zjarri; pajisje për 

ngrohje personale dhe tharje; aksesuarë sigurie për regullimin për instalime uji dhe gazi; 

paisje për ngrohje, ventilim dhe kondicionim dhe purifikim të ajrit (ambientit); aparate për 

ngrohje, në lidhje me mallrat e pasuese, njësi koogjenerimi  

38  Sigurim i qasjes në rrjetin elektronik të komunikimit dhe bazën e të dhënave 

elektronike; bartje automatike e të dhënave digjitale duke përdorur kanale telekomunikimi; 

bartje e të dhënave; bartje elektronike e mesazheve dhe të dhënave; bartje digjitale e të 

dhënave; komunikim nëpërmjet internetit dhe qasje në internet.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1282 

(220) 25/08/2022 

(300) 97447388  07/06/2022  US 

(731) Claris International Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino,  

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CLARIS STUDIO 

 

 
     

 

(511) 42  Ofrimi i softuerit si shërbim për krijimin e webformave dhe ndarjen e 

formularëve të internetit me të tjerët; ofrimi i softuerit si shërbim për zhvillimin e 

aplikacioneve, vendosjen e aplikacioneve, menaxhimin e aplikacioneve dhe menaxhimin e 

bazës së të dhënave; ofrimi i softuerit si shërbim për zhvillimin e aplikacioneve; ofrimi i një 

platforme si shërbim me mjetet e zhvillimit të softuerit për ruajtjen, menaxhimin dhe 

ndarjen e të dhënave dhe informacionit elektronik.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1283 

(220) 25/08/2022 

(300) 97447405  07/06/2022  US 

(731) Claris International 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, 

(540)  CLARIS PRO 
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Republic of Kosovo 
 

(511) 9  Platforma softuerike kompjuterike të shkarkueshme për zhvillimin e aplikacioneve, 

vendosjen e aplikacioneve, menaxhimin e aplikacioneve dhe menaxhimin e bazës së të 

dhënave; platforma të regjistruara softuerike kompjuterike për zhvillimin e aplikacioneve, 

vendosjen e aplikacioneve, menaxhimin e aplikacioneve dhe menaxhimin e bazës së të 

dhënave; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për zhvillimin e aplikacioneve; softuer 

kompjuterik i regjistruar për zhvillimin e aplikacioneve; mjete të zhvillimit të softuerit të 

shkarkueshëm dhe të regjistruar; platforma softuerike kompjuterike të shkarkueshme dhe të 

regjistruara për ruajtjen, menaxhimin dhe ndarjen e të dhënave dhe informacionit 

elektronik.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1284 

(220) 25/08/2022 

(731) Holland & Barrett International 

Limited Samuel Ryder House Barling Way, 

Eliot Park, Nuneaton, Warwickshire, CV10 

7RH, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3 Sapunë;parfumeri;vajra esenciale;kozmetikë;pajisje tualeti;preparate tualeti jo 

medicinale;produkte të kujdesit;personale;preparate kozmetike për qëllime 

dobësimi;produkte të aromaterapisë;kremra për flokë;shamponë;kondicioner (zbutës) për 

flokët;anti-djersë dhe deodorantë për përdorim personal;preparate për banjë;produkte për 

kujdesin e trupit;kremra trupi, vajra dhe larje;produkte higjienike dentare dhe dentare;pasta 

dentare;vajra aromatike;shkopinj aromatikë;balsam buzësh;vajra masazhi. 

5 Preparate dhe substanca farmaceutike dhe medicinale;substanca dietike, ushqime dhe 

pije;ushqime diabetike;preparate bimore për qëllime mjekësore;suplemente 

bimore;ekstrakte bimore;pije me bazë bimore;vitamina;preparate vitaminash;minerale, 

preparate me minerale;vitaminë dhe shtesa ushqimore minerale;suplemente 

ushqimore;preparate dhe substanca detoksike;preparate dhe substanca diuretike;produkte, 

preparate dhe substanca medicinale bimore;preparate dhe substanca homeopatike;preparate 

dhe substanca nutraceutike;suplemente ushqyese dhe dietike;ushqime dhe pije 

nutraceutike;pije dhe pije me vitamina;për tu mjekuar;preparate medicinale për prodhimin e 

pijeve;preparate për promovimin e humbjes së peshës;suplemente proteinike;suplemente 

dietike;ushqime për foshnjat dhe bebet;pije pa gluten;laktozë;ushqime falas;ushqime pa 

gluten;pije pa laktozë;ushqime pa laktozë;produkte të të ushqyerit sportiv;tonik 

(ilaçe);përzierje pijesh ushqyese për përdorim si zëvendësues i ushqimit;zëvendësimi i 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

224 

 

ushqimit në formë pluhurash. 

35 Demonstrimi i mallrave;reklama direkte me postë;shpërndarja e mostrave;shërbimet e 

shitjes me pakicë të lidhura me shitjen e produkteve kozmetike, tualetit, produkteve 

dentare, ushqimeve diabetike, shtesave dietike dhe preparate dietike, suplemente dhe 

preparate bimore, vitamina dhe preparate vitaminash, vajra dhe aroma esenciale, ushqime 

dhe pije, ushqime të shëndetshme, suplemente, produkte pēr pastrim shtëpie, revista dhe 

revista periodike, minerale, neutraceutikë, suplemente ushqimore, parfumeri, produkte të 

kujdesit personal, farmaceutikë, materiale të printuara, çanta për blerje dhe transportues i 

produkteve per ushqim sportiv;produkte terapeutike. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1285 

(220) 25/08/2022 

(731) Holland & Barrett International 

Limited Samuel Ryder House, Barling Way, 

Eliot Park, Nuneaton, Warwickshire, CV10 

7RH, United Kingdom, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  H&B 

 

 
     

 

(511) 3  Sapunë;  parfumeri;  vajra esenciale;  kozmetikë;  pajisje tualeti;  preparate tualeti 

jo medicinale; produkte të kujdesit;  personale; preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

produkte të aromaterapisë;  kremra për flokë; shamponë;  kondicioner (zbutës) për flokët;  

anti-djersë dhe deodorantë për përdorim personal;  preparate për banjë; produkte për 

kujdesin e trupit;  kremra trupi, vajra dhe larje;  produkte higjienike dentare dhe dentare;  

pasta dentare; vajra aromatike;  shkopinj aromatikë;  balsam buzësh;  vajra masazhi.  

5  Preparate dhe substanca farmaceutike dhe medicinale; substanca dietike, ushqime dhe 

pije;  ushqime diabetike;  preparate bimore për qëllime mjekësore;  suplemente bimore; 

ekstrakte bimore;  pije me bazë bimore;  vitamina;  preparate vitaminash;  minerale, 

preparate me minerale;  vitaminë dhe shtesa ushqimore minerale;  suplemente ushqimore;  

preparate dhe substanca detoksike;preparate dhe substanca diuretike;  produkte, preparate 

dhe substanca medicinale bimore; preparate dhe substanca homeopatike;  preparate dhe 

substanca nutraceutike;  suplemente ushqyese dhe dietike;  ushqime dhe pije nutraceutike;  

pije dhe pije me vitamina;  për tu mjekuar; preparate medicinale për prodhimin e pijeve;  

preparate për promovimin e humbjes së peshës; 

suplemente proteinike;  suplemente dietike;  ushqime për foshnjat dhe bebet;  pije pa 

gluten;  laktozë; ushqime falas;  ushqime pa gluten;  pije pa laktozë;  ushqime pa laktozë;  

produkte të të ushqyerit sportiv;  tonik (ilaçe);  përzierje pijesh ushqyese për përdorim si 

zëvendësues i ushqimit;  zëvendësimi i ushqimit në formë pluhurash.  

29  Reçelëra, konserva ushqimore;  kompot; xhelatinë;  fruta të konservuara, të thata ose të 

gatuara;  përgatitura dhe përpunuar; arra;  gjalpë arrash, gjalpë në formë spërkatjeje; patate 

të skuqura;  perime të thata, perime të konservuara;  perime të gatuara;  qumësht, qumësht i 

thartë, pije me bazë qumështi;  produktet e qumështit; bishtajore;  jogurt; qumësht i pa 

përpunuar;  grimtësira; ëmbëlsira dhe spërkatje me shije qumështi dhe frutash;  përzierje 

arrash indiane të djegësa;  xhenxhefil i kristalizuar;  fasule të thata;  bishtaja të thata; 
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yndyrna të ngrënshme;  vajra ushqimore;  alga deti ushqimore;  vezë;  peshku;  thjerrëzat;  

fara liri;  ekstrakte të mishit;  Mish; fara të përpunuara dhe të ruajtura;  shpendë;  preparate 

për përgatitjen e supave, ëmbëlsirave dhe spërkatësevs;  hirrë;  jogurt frutash dhe arra të 

veshura;  pije dhe ushqime me bazë proteinash; produkte me bazë frutash;  ushqime me 

alga deti;  pije dhe pije të bazuar në proteina dhe përbërje për përgatitjen e tyre;  pije dhe 

pije të bazuara në hirrë; proteina dhe përbërje për përgatitjen e tyre;  proteinat jo-mjekësore, 

për njerëzit me qëllime konsumi; produkte ushqimore;  preparate proteinike; ushqim 

vegjetarian me bazë arrash;  ushqime të gatshme që përbëhen kryesisht nga perime, 

proteina ose arra;  shufra për zëvendësimin e ushqimeve me bazë arrat; produkte 

zëvendësuese të ushqimeve me bazë frutash; ullinj.  

30  Miell;  bukë, përzierje buke;  drithëra;  produkte me krunde (për ushqim);  oriz;  sheqer;  

ëmbëlsues natyralë; mjaltë;  biskota;  ëmbëlsira; ëmbëlsira me bazë tërshëre;  çaj;  kafe, 

produkt i lëngshëm me përmbajtje kafeje, ekstrakte kafeje, përzierje kafeje me përmbajtje 

bimore medicinale;  përzierje bimore me çikore ( bimë, farat e së cilës përdoren për qëllime 

mjeksore), të gjitha për përdorim si zëvendësues të kafesë;  Majë;  uthull;  kripë;  piper; 

erëza;  mustardë;  erëza; produkte të djegësta; barishte aromatike;  ëmbëlsirat jo mjekuese;  

grimtësira; ëmbëlsira dhe spërkatje ëmbëlsirash;  akullore;  akuj të ngrënshëm;  pluhur 

pjekje;  elb;  drithëra;  konfesion  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1286 

(220) 25/08/2022 

(731) Holland & Barrett International 

Limited  Samuel Ryder House, Barling 

Way, Eliot Park, Nuneaton, Warwickshire, 

CV10 7RH, United Kingdom. , UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  HOLLAND & BARRETT 

 

 
     

 

(511) 3  Sapunë;  parfumeri;  vajra esenciale;  kozmetikë;  pajisje tualeti;  preparate tualeti 

jo medicinale; produkte të kujdesit;  personale; preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

produkte të aromaterapisë;  kremra për flokë; shamponë;  kondicioner (zbutës) për flokët;  

anti-djersë dhe deodorantë për përdorim personal;  preparate për banjë; produkte për 

kujdesin e trupit;  kremra trupi, vajra dhe larje;  produkte higjienike dentare dhe dentare;  

pasta dentare; vajra aromatike;  shkopinj aromatikë;  balsam buzësh;  vajra masazhi.  

5  Preparate dhe substanca farmaceutike dhe medicinale; substanca dietike, ushqime dhe 

pije;  ushqime diabetike;  preparate bimore për qëllime mjekësore;  suplemente bimore; 

ekstrakte bimore;  pije me bazë bimore;  vitamina;  preparate vitaminash;  minerale, 

preparate me minerale;  vitaminë dhe shtesa ushqimore minerale;  suplemente ushqimore;  

preparate dhe substanca detoksike; preparate dhe substanca diuretike;  produkte, preparate 

dhe substanca medicinale bimore; preparate dhe substanca homeopatike;  preparate dhe 

substanca nutraceutike;  suplemente ushqyese dhe dietike;  ushqime dhe pije nutraceutike;  

pije dhe pije me vitamina;  për tu mjekuar; preparate medicinale për prodhimin e pijeve;  

preparate për promovimin e humbjes së peshës; suplemente proteinike;  suplemente dietike;  

ushqime për foshnjat dhe bebet;  pije pa gluten;  laktozë; ushqime falas;  ushqime pa gluten;  
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pije pa laktozë;  ushqime pa laktozë;  produkte të të ushqyerit sportiv;  tonik (ilaçe);  

përzierje pijesh ushqyese për përdorim si zëvendësues i ushqimit;  zëvendësimi i ushqimit 

në formë pluhurash.   

29  Reçelëra, konserva ushqimore;  kompot; xhelatinë;  fruta të konservuara, të thata ose të 

gatuara;  përgatitura dhe përpunuar; arra;  gjalpë arrash, gjalpë në formë spërkatjeje; patate 

të skuqura;  perime të thata, perime të konservuara;  perime të gatuara;  qumësht, qumësht i 

thartë, pije me bazë qumështi;  produktet e qumështit; bishtajore;  jogurt; qumësht i pa 

përpunuar;  grimtësira; ëmbëlsira dhe spërkatje me shije qumështi dhe frutash;  përzierje 

arrash indiane të djegësa;  xhenxhefil i kristalizuar;  fasule të thata;  bishtaja të thata; 

yndyrna të ngrënshme;  vajra ushqimore;  alga deti shqimore;  vezë;  peshku;  thjerrëzat;  

fara liri;  ekstrakte të mishit;  Mish; fara të përpunuara dhe të ruajtura;  shpendë;  preparate 

për përgatitjen e supave, ëmbëlsirave dhe spërkatësevs;  hirrë;  jogurt frutash dhe arra të 

veshura;  pije dhe ushqime me bazë proteinash; produkte me bazë frutash;  ushqime me 

alga deti;  pije dhe pije të bazuar në proteina dhe përbërje për përgatitjen e tyre;  pije dhe 

pije të bazuara në hirrë; proteina dhe përbërje për përgatitjen e tyre;  proteinat jo-mjekësore, 

për njerëzit me qëllime konsumi; produkte ushqimore;  preparate proteinike; ushqim 

vegjetarian me bazë arrash;  ushqime të gatshme që përbëhen kryesisht nga perime, 

proteina ose arra;  shufra për zëvendësimin e ushqimeve me bazë arrat; produkte 

zëvendësuese të ushqimeve me bazë frutash; ullinj.  

30  Miell;  bukë, përzierje buke;  drithëra;  produkte me krunde 

(për ushqim);  oriz;  sheqer;  ëmbëlsues natyralë; mjaltë;  biskota;  ëmbëlsira; ëmbëlsira me 

bazë tërshëre;  çaj;  kafe, produkt i lëngshëm me përmbajtje kafeje, ekstrakte kafeje, 

përzierje kafeje me përmbajtje bimore medicinale;  përzierje bimore me çikore (bimë, farat 

e së cilës përdoren për qëllime mjeksore), të gjitha për përdorim si zëvendësues të kafesë; 

Majë; uthull;  kripë;  piper; erëza;  mustardë;  erëza; produkte të djegësta; barishte 

aromatike; ëmbëlsirat jo mjekuese;  grimtësira; ëmbëlsira dhe spërkatje ëmbëlsirash;  

akullore;  akuj të ngrënshëm;  pluhur pjekje;  elb;  drithëra;  konfesion çokollatash; ushqim 

drithërash;  çokollate;  fruta dhe arra të veshura me çokollatë;  pasta (kuskus);  grimtësira;  

shkopinj me përmbajte ushqyese energjie; preparate të bëra nga drithërat;  çaj frutash;  

xhenxhefil;  çajra bimorë;  pije dhe pije me bazë orizi, dhe përbërjet për përgatitjen e tyre; 

lëng me përmbajtje frutash; liker (pije e ëmbël me bazē frutash); pije me bazë drithërash 

për konsum njerëzor; ushqim; fluska drithërash;  miell drithërash;  kokrra drithërash të 

përgatitur për konsum njerëzor;  muesli (drithëra) dhe produkte me përmbajtje drithërash; 

kifle;  preparate dhe substanca bimore jomjekësore;  ekstrakte bimore jo-mjekësore;  

preparate jo medicinale për dobësim (ushqime);  përbërje ushqimore të bazuara në përbërës 

tërësisht ose kryesisht me origjinë bimore; shkopinj me bazë ushqimore; tërshërë; grurë;  

tërshërë e përgatitur për konsum njerëzor;  pasta të ëmbla; ëmbëlsira; kokrra piperi;  qull 

misri;  kokoshka; qull tërshëre;  preparate të bëra nga orizi; gjevrek si ushqim në formë 

grimtësire; bukë e pjekur e thatë në formë simetrike;  përzierje pudingu;  miell i prodhuar 

nga farat (quinoa);  quinoa (miell i prodhuar nga bluarja e farave në pluhur, i pasur me 

proteina dhe vlera ushqyese);  ëmbëlsira me oriz;  grimtësira me përmbajtje orizi;  miell 

orizi;  produkte orizi;  oriz; fluska thekre;  miell thekre;  thekra e përgatitur për konsum 

njerëzor;  sago (kokrra të vogla tē bardha të cilat përdoren për gatim);  salca (erëza); 

përbērje mielli për gatimin e pastave; fluska soje;  copa soje;  miell soje;  mish i grirë soje;  

soja;  ëmbëlsirat;  tapiokë (substance e fortë pēr pērgatitjen e pudingur);  shurup i trashë i 

errët;  bishtaja vaniljeje;  uthull; fluska gruri;  embrion gruri;  makarona;  shkopinj 
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zëvendësuese të ushqimeve me bazë çokollate;  ushqime me bazë drithërash; zëvendësim 

shkopinjësh.  

31  Produkte bujqësore dhe drithëra;  manaferrat;  krunde;  speca djegës (të freskët);  misër 

për gatim;  lule të thata dhe pjesë të saj;  fruta të freskëta;  perime të freskëta;  barishte të 

freskëta;  bishtaja të freskëta;  thjerrëza (të freskëta);  fara liri; drithëra të thata; bimë dhe 

lule natyrale;  kokrrat e arrave;  arra;  tërshërë;  fara;  perime.  

32  Lëngje frutash;  ujë të gazuar;  ujë mineral;  pije joalkoolike; limonada; përgatitjet për 

pije;  shurupe për pije;  pije dhe pije që përmbajnë përqendrime të shtuara të vitaminave 

dhe/ose mineraleve dhe/ose proteinave;  pije dhe pije që përmbajnë ekstrakte bimore;  pijet 

dhe pije që përmbajnë proteina;  pije dhe pije izotonike.  

35  Demonstrimi i mallrave;  reklama direkte me postë;  shpërndarja e mostrave;  shërbimet 

e shitjes me pakicë të lidhura me shitjen e produkteve kozmetike, tualetit, produkteve 

dentare, ushqimeve diabetike, shtesave dietike dhe preparate dietike, suplemente dhe 

preparate bimore, vitamina dhe preparate vitaminash, vajra dhe aroma esenciale, ushqime 

dhe pije, ushqime të shëndetshme, suplemente, produkte pēr pastrim shtëpie, revista dhe 

revista periodike, minerale, neutraceutikë, suplemente ushqimore, parfumeri, produkte të 

kujdesit personal, farmaceutikë, materiale të printuara, çanta për blerje dhe transportues i 

produkteve per ushqim sportiv; produkte terapeutike. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1287 

(220) 26/08/2022 

(731) Pneuhage Management GmbH & Co. 

KG, An der Rossweid 23-25, 76229 

Karlsruhe, Germany, DE 

(591) : e zezë, e bardhë dhe e kuqe 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, rr. 

Nekibe Kelmendi 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Të dhënat e regjistruara; softuer; pajisje matëse, zbuluese, monitoruese dhe 

kontrolluese; teknologjia e informacionit dhe pajisjet audio-vizuale, multimediale dhe 

fotografike; pajisjet dhe pajisjet e sigurisë, sigurisë, mbrojtjes dhe sinjalizimit; pajisjet e 

navigimit, orientimit, gjurmimit të vendndodhjes, gjurmimit të objektivit dhe hartës; 

sistemet e kontrollit të presionit të gomave, të përbëra kryesisht nga matës të presionit të 

gomave, aparate për monitorimin e gomave ose tregues të presionit të ulët në gomat e 

automjeteve; sensorë elektronikë të gomave; pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë.  

12  Goma; rrota; rripa të rrotave; pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e lartpërmendura, 

të përfshira në këtë klasë. 
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(210) KS/M/ 2022/1288 

(220) 26/08/2022 

(731) Pneuhage Management GmbH & Co. 

KG, An der Rossweid 23-25, 76229 

Karlsruhe, Germany, DE 

(591) e zezë, e bardhë dhe e kuqe 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe Kelmendi 

p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Goma; rrota; rripa të rrotave; pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë.  

17  Material gome për rimbushjen e gomave; pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1289 

(220) 26/08/2022 

(731) Pneuhage Management GmbH & Co. 

KG, An der Rossweid 23-25, 76229 

Karlsruhe, DE 

(591) e zezë, e bardhë dhe e kuqe 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe Kelmendi 

p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Goma; rrota; rripa të rrotave; pjesë për të gjitha mallrat e lartpërmendura; aksesor 

për të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1290 

(220) 26/08/2022 

(731) Pneuhage Management GmbH & Co. 

KG, An der Rossweid 23-25, 76229 

Karlsruhe, Germany, DE 

(591) e zezë, e bardhë dhe e kuqe 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe Kelmendi 

p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   
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(511) 12  Goma; rrota; rripa të rrotave; pjesë dhe aksesore për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë.  

17  Material gome për rimbushjen e gomave; pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1291 

(220) 26/08/2022 

(731) Altupharma Pharmaceuticals 

Adresa: Magjistrala -Gjilan, Km 2,  

Prishtina,10000, Lagja Hajvali, Kosovë, KS 

(591) E bardhë, E hirtë (hirit), E 

zezë,Violetë  

(740)  Veli Hoti LexTrust LL.C.  

Str. Hajrullah Abdullahu No. 35/13, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike për higjenë kozmetike jo mjekësore; dentifrices jo-mjekësore; 

parfumeri, vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate 

për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes.  

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

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për 

foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore; suva, materiale për veshje; material për 

ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide, herbicide. 

10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare; gjymtyrë artificiale, sy dhe 

dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe ndihmëse të 

përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparat masazhi; aparate, pajisje dhe artikuj 

për gjidhënien e foshnjave; aparate, pajisje dhe artikuj për aktivitetin seksual. 

44  Shërbime mjekësore; përkujdesje higjienike dhe bukurie për qeniet njerëzore, këshilla 

për farmaci.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1292 

(220) 26/08/2022 

(731) Altupharma Pharmaceuticals 

Magjistrala -Gjilan, Km 2, Prishtina,10000, 

Lagja Hajvali, Kosovë, KS 

(740)  Veli Hoti LexTrust LL.C.  

Str. Hajrullah Abdullahu No. 35/13, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)  Altupharma Pharmaceuticals 
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(511) 3  Preparate kozmetike për higjenë kozmetike jo mjekësore; dentifrices jo-mjekësore; 

parfumeri, vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate 

për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes.  

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

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për 

foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore; suva, materiale për veshje; material për 

ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide, herbicide.  

10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare; gjymtyrë artificiale, sy dhe 

dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe ndihmëse të 

përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparat masazhi; aparate, pajisje dhe artikuj 

për gjidhënien e foshnjave; aparate, pajisje dhe artikuj për aktivitetin seksual.  

44  Shërbime mjekësore; përkujdesje higjienike dhe bukurie për qeniet njerëzore, këshilla 

për farmaci  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1293 

(220) 26/08/2022 

(731) Altupharma Pharmaceuticals 

Magjistrala -Gjilan, Km 2,  

Prishtina,10000, Lagja Hajvali, Kosovë, KS 

(740)  Veli Hoti LexTrust LL.C.  

Str. Hajrullah Abdullahu No. 35/13, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)  Altupharma 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike për higjenë kozmetike jo mjekësore; dentifrices jo-mjekësore; 

parfumeri, vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate 

për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes.  

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

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për 

foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore; suva, materiale për veshje; material për 

ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide, herbicide.  

10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare; gjymtyrë artificiale, sy dhe 

dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe ndihmëse të 

përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparat masazhi; aparate, pajisje dhe artikuj 

për gjidhënien e foshnjave; aparate, pajisje dhe artikuj për aktivitetin seksual.  

44  Shërbime mjekësore; përkujdesje higjienike dhe bukurie për qeniet njerëzore, këshilla 

për farmaci  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1294 

(220) 26/08/2022 

(300) 086581  26/05/2022  JM 

(731) Seqirus UK Limited 

(540)  CSL SEQIRUS 
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Point, 29 Market Street, Maidenhead, 

Berkshire SL6 8AA, GB, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

 

(511) 1  Agjentë kimikë dhe biologjikë në këtë klasë; kultura dhe mjedise qelize në këtë 

klasë; komplete testi laboratorike dhe shkencore; përgatitje kimike për qëllime shkencore 

dhe/ose industriale; agjentë diagnostifikimi dhe testimi; reagentë kimikë dhe biologjikë për 

përdorim industrial për shqyrtimin e antitrupave, grupimin e gjakut dhe për tipizimin dhe 

zbulimin e qelizave specifike të gjakut, përcaktimin e pranisë së antigjeneve në qelizat e 

gjakut dhe zbulimin e përbërjeve përkatëse të komplementit dhe nëntipet e 

imunoglobulinave; komplete kimikë testi për zbullimin e qelizave specifike të gjakut, 

përcaktimin e pranisë së antigjeneve në qelizat e gjakut dhe zbulimin e përbërjeve përkatëse 

të komplementit dhe nëntipet e imunoglobulinave për përdorim në laborator ose kërkim; 

përgatitje kimike për shqyrtimin e antitrupave, grupimin e gjakut, dhe tipizimin dhe 

zbulimin e qeliave specifike të gjakut.   

5  Përgatitje dhe substanca farmaceutike në këtë klasë; vaksina; produkte gjaku; produkte 

që rrjedhin nga gjaku dhe produkte të përftuara nga teknologjia rekombinante e ADN-së; 

serume; antitrupa; komplete testi mjekësorë dhe veterinarë; vaksina gripi; ndihmësa dhe 

antigjenë; përgatitje dhe substanca farmaceutike për trajtimin dhe/ose parandalimin e 

çrregullimeve të gjakut dhe gjakderdhjes; produkte gjaku, më saktë, plazëm gjaku, qeliza 

reagenti gjaku; produkte që rrjedhin nga gjaku dhe produkte të përftuara nga teknologjia 

rekombinante e ADN-së, më saktë, imunoglobulina, albumin njeriu, faktorë të koagulimit 

të gjakut, zgjeruesa të vëllimit të gjakut, proteina gjaku për përdorim terapeutik; serume, 

më saktë, anti-helme; serume mjekësorë për trajtimin e çrregullimeve të gjakut apo 

gjakderdhjes; komplete testi, më saktë, komplete testi reagenti diagnostikë invitro për 

përdorim në zbulimin e përgjigjes imune të ndërmjetësuar nga qeliza; përgatitje dhe 

substanca farmaceutike më saktë, reagentë të RhD për zbulim të antigjenëve specifikë ose 

në tipizimin e gjakut; përgatitje farmaceutike, më saktë, qeliza të kuqe të gjakut reagentë të 

përdorur për të zbuluar antitrupat ose nëntipet e IgG; përgatitje farmaceutike, më saktë, 

antitrupa monoklonal dhe poliklonal; përgatitje farmaceutike, më saktë, reagentë për 

përdorim mjekësorë/klinikë për tipizimin dhe zbulimin e qelizave specifike të gjakut, dhe 

zbulimin e elementëve përkatës të komplementit dhe nëntipet e imunoglobulinave.   

41  Shërbime arsimimi përfshirë shërbimet e arsimimit mjekësorë; arsimim mjekësorë; 

shërbime konsulence në lidhje me arsimimin; ofrim arsimimi nëpërmjet një forumi në linjë; 

ofrim të kurseve të trajnimit dhe arsimimit; publikim të materialeve arsimorë; shpërndarje 

të materialeve arsimorë; shërbime të weblog (blogje); publikim elektronik të informacionit 

në një diapazon të gjerë temash, përfshirë në linjë dhe mbi një rrjet global kompjuterik.   

42  Shërbime shkencore dhe tekonologjike; shërbime kërkimi dhe zhvillimi, përfshirë 

shërbime kërkimi dhe zhvillimi shkencore, mjekësore, farmaceutike dhe produkteve të 

gjakut; analiza industriale; prova klinike; kryerje të provave klinike; ofrim të objekeve për 

testim; dhënie me qira të objekteve për kërkim; analiza dhe kërkime laboratorike; 

menaxhim të projekteve të kërkimit shkencor; përgatitje të studimeve teknike, raporteve 

teknike, raporteve shkencore; menaxhim të projekteve të kërkimit shkencor, përgatitje të 

projekteve të kërkimit shkencor dhe mjekësor; ofrim të shërbimeve dhe objekteve të 

kërkimit, ofrim i rezultateve, informacionit dhe përfundimeve të kërkimit; ofrim 
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informacioni në lidhje me shërbimet e sipërpërmendura; shërbime këshillimi dhe 

konsulence në lidhje me shërbimet e sipërpërmendura; përhapje të informarcionit në lidhje 

me shërbimet e sipërpërmendura mbi një rrjet global kompjuterik; shërbime mjekësore 

laboratorike, më saktë, shërbime të testimit dhe shqyrtimit shkencor, më saktë, testim të 

plazmës së gjakut të njeriut për siguri dhe cilësi; shërbime mjekësore laboratorike në lidhje 

me plazmën e gjakut të njeriut.   

44  Shërbime mjekësore; shërbime të informacionit shkencor; shërbime të kujdesit ndaj 

shëndetit; shërbime të informacionit të kujdesit ndaj shëndetit; shërbime të mbështetjes së 

pacientëve; ofrim të informacionit mjekësor në lidhje me produktet e gjakut; ofrim të 

informacionit mjekësor në lidhje me vaksinat, anti-helmet dhe produktet e 

imunohematologjisë, më saktë, reagentëve diagnostifikues; shërbime të mbështetjes së 

pacientëve, më saktë, ofrim të informacionit mjekësorë pacientit kur pacientët mund të 

kërkojnë rreth çështjeve dhe proçedurave mjeksore nga pacientë të tjerë dhe mund të 

transmetojnë informacion në lidhje me përvojat e tyre mjekësore për mbështetje dhe 

komunitet nëpërmjet një baze të dhënash të bazuar në Internet.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1295 

(220) 29/08/2022 

(731) V & V General Trading FZE 

Ras Al Khaimah, AE 

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

ari, vjollce 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare dhe puro; cigare elektronike dhe 

avullues  

oral për duhanpirësit; artikuj për duhanpirës; shkrepesat 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1296 

(220) 29/08/2022 

(731) FremantleMedia Limited, 1 Stephen 

Street, London W1T 1AL, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  FAMILY FEUD  
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(511) 9  Aparatet për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve;  

regjistrime të zërit, video dhe të dhënave;  regjistrimet e tingujve dhe imazheve në çdo 

media;  bartës të sinjaleve audio dhe-ose sinjaleve video;  regjistrimet e filmave dhe 

programeve televizive, filmave kinematografikë dhe fotografikë;  regjistrime të zërit dhe 

muzikës;  audio-video kaseta;  kompakt disqe;  DVD;  fonografi;  CD ROM;  të dhëna, 

imazhe, lojëra, grafikë, tekst, programe ose informacione, të gjitha të përfshira në bartës të 

të dhënave magnetike ose optike ose të shkarkohen nga interneti ose çdo mjet ose rrjet 

tjetër elektronik;  softuer për lojëra kompjuterike;  Lojra kompjuterike;  programe për lojëra 

kompjuterike;  lojëra kompjuterike dhe softuer të ofruar on-line nga bazat e të dhënave ose 

interneti;  aplikacione për telefon celular;  aplikacione për smartphone;  aplikacione 

tabletash;  video incizime të siguruara nga interneti;  publikimet elektronike të 

shkarkueshme të ofruara on-line nga bazat e të dhënave ose interneti;  publikime 

elektronike në çdo media;  vepra artistike e shkarkueshme e ofruar on-line nga bazat e të 

dhënave ose interneti;  vepra arti elektronike në çdo media;  mbrojtëse i ekranit të 

komjuterit; softuer për telefona celularë dhe pajisje elektronike të lëvizshme;  muzikë 

digjitale, publikime elektronike, softuer kompjuterik, regjistrime zanore dhe video të 

shkarkueshme nga interneti;  pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.   

41  Argëtim;  Aktivitete sportive dhe kulturore;  shërbime argëtimi;  shërbime argëtimi në 

formën e programeve televizive, programeve kabllore, satelitore dhe të internetit;  prodhimi 

dhe prezantimi i programeve televizive, emisioneve, filmave, videove, DVD-ve dhe 

disqeve Blue-ray;  prodhimi dhe prezantimi i programeve televizive, radio, kabllore, 

satelitore dhe të internetit;  prodhimi, prezantimi, shpërndarja, sindikimi, rrjetëzimi dhe 

marrja me qira e programeve televizive, radio, kabllore, satelitore dhe të internetit dhe e 

filmave, regjistrimeve zanore, video incizimeve dhe DVD-ve;  informacion në lidhje me 

argëtimin, i siguruar on-line nga një bazë të dhënash kompjuterike ose nga interneti ose nga 

sateliti i komunikimit, mikrovalë ose media të tjera elektronike, dixhitale ose analoge;  

organizimi, prodhimi dhe prezantimi i ngjarjeve për qëllime edukative, kulturore ose 

argëtuese;  shërbimet e lojërave elektronike, duke përfshirë ofrimin e lojërave kompjuterike 

on-line ose me anë të një rrjeti kompjuterik global;  shërbimet e lojërave elektronike dhe të 

lojërave të fatit, duke përfshirë ofrimin e lojërave në internet, në rrjetet sociale ose me anë 

të një rrjeti kompjuterik global;  shërbimet e lojrave;  organizimi, prodhimi dhe prezantimi i 

konkurseve, eventeve, lojërave, shfaqjeve të lojërave, kuizeve, ditëve argëtuese, 

ekspozitave, shfaqjeve, shfaqjeve rrugore, ngjarjeve të inskenuara, shfaqjeve argëtuese, 

shfaqjeve teatrale, koncerteve, shfaqjeve të drejtpërdrejta dhe ngjarjeve argëtuese dhe 

pjesëmarrjes së drejtëpërdrejtë;  Ofrimi i programeve televizive, jo të shkarkueshme, 

nëpërmjet shërbimeve të transmetimit video sipas kërkesës;  transmetim i përmbajtjes audio 

dhe vizuale;  shërbime argëtuese dhe edukative nëpërmjet ngarkimit, shkarkimit, kapjes, 

postimit, shfaqjes, redaktimit, luajtjes, transmetimit, shikimit, shikimit paraprak, shfaqjes, 

etiketimit, blogimit, ndarjes, manipulimit, shpërndarjes, publikimit, riprodhimit, mediave 

elektronike, përmbajtjes multimediale, videove  , filma, fotografi, imazhe, tekst, foto, 

lojëra, përmbajtje të krijuar nga përdoruesit, përmbajtje audio dhe informacione nëpërmjet 

internetit ose rrjeteve të tjera kompjuterike dhe të komunikimit;  Ofrimi i argëtimit 

nëpërmjet podcast-it (program kompjuterik);  shërbime informacioni dhe këshillimi në 

lidhje me ndonjë nga shërbimet e sipërpërmendura. 
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(210) KS/M/ 2022/1297 

(220) 29/08/2022 

(731) BİLEŞİM TURİZM İNŞAAT 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Merkez Mah. Çukurçeşme Cad. 

No:51 Gaziosmanpaşa İstanbul, TR 

(591) Kaltër, kuqe, bardhë dhe hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 44  Shërbime mjekësore; Shërbime për kujdesin e bukurisë; Shërbime veterinare, 

Blegtori, Mbarështim kafshësh, Patkonj kuajsh [shërbime për mbathje]; Shërbimet e 

bujqësisë, hortikulturës dhe pylltarisë, Shërbime per dizajnimin e peisazhit; Shërbime 

këshilluese mjekësore në fushën e shëndetit të personelit; Kujdes higjienik dhe bukurie për 

qeniet njerëzore, Shërbime konsulence lidhur me  fushën e vendit të punës dhe shëndetin e 

personelit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1299 

(220) 30/08/2022 

(731) Suhareka Verari SH.P.K.    

Shirokë Suharekë. Kosovë, KS 

(591) E zezë, E bardhë  

(740)    Sedat Bërveniku Rr.Tefta Tashko nr. 

12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  bien nen klases birre pije e bute duke perfshire ujerat gazuara dhe minerale lengje 

frutash kompozime qe perdoren per prodhimin e ketyre produkteve  

33  perfshin pije alkoolike (pervec birrave)  

43  perfshin lloje te sherbimeve te furnizimit me ushqim dhe pije si dhe per te siguruar 

strehim te perkohshem  
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(210) KS/M/ 2022/1300 

(220) 30/08/2022 

(731) Suhareka Verari SH.P.K.    

Shirokë Suharekë. Kosovë, KS 

(526) SUHAREKA 

(591) E zezë, E bardhë  

(740)  Sedat Berveniku Rr. Tefta Tashko 

nr.12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  bien nen klases; birre, pije e bute, duke perfshire ujerat gazuara dhe minerale, 

lengje frutash kompozime qe perdoren per prodhimin e ketyre produkteve  

33  perfshin pije alkoolike (pervec birra)  

43  perfshin lloje te sherbimeve te furnizimit me ushqim dhe pije si dhe per te siguruar 

strehim te perkohshem  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1301 

(220) 30/08/2022 

(731) Suhareka Verari SH.P.K.    

Shirokë Suharekë. Kosovë, KS 

(526) SUHAREKA 

(591) E zezë, E bardhë  

(740)  Sedat Bërveniku Rr.Tefta Tashko nr. 

12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  bien nen klases; birre, pije e bute, duke perfshire ujerat gazuara dhe minerale, 

lengje frutash kompozime qe perdoren per prodhimin e ketyre produkteve  

33  perfshin pije alkoolike (pervec birra)  

43  perfshin lloje te sherbimeve te furnizimit me ushqim dhe pije si dhe per te sigurar 

strehim te perkohshem  
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(210) KS/M/ 2022/1302 

(220) 30/08/2022 

(731) Suhareka Verari SH.P.K.    

Shirokë Suharekë. Kosovë, KS 

(526) Theranda 

(591) e zeze, e bardhe 

(740)  Sedat Bërveniku Rr.Tefta Tashko nr. 

12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  bien nen klases birre pije e bute duke perfshire ujerat gazuara dhe minerale lengje 

frutash kompozime qe perdoren per prodhimin e ketyre produkteve  

33  perfshin pije alkoolike (pervec birra)  

43  perfshin lloje te sherbimeve te furnizimit me ushqim dhe pije si dhe per te siguruar 

strehim te perkohshem  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1303 

(220) 30/08/2022 

(731) Suhareka Verari SH.P.K.    

Shirokë Suharekë. Kosovë, KS 

(526) Theranda 

(591) E zezë, E bardhë 

(740)  Sedat Bërveniku Rr.Tefta Tashko nr. 

12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  bien nen klases birre,pije e bute, duke perfshire ujerat gazuara dhe minerale 

frutash kompozime qe perdoren per prodhimin e ketyre produkteve  

33  perfshin pije alkoolike (pervec birra)  

43  perfshin lloje te sherbimeve te furnizimit me ushqimdhe pije, si dhe per te siguruar 

strehim te perkohshem  
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(210) KS/M/ 2022/1304 

(220) 30/08/2022 

(731) Suhareka Verari SH.P.K. Shirokë 

Suharekë. Kosovë, KS 

(591) E zezë E arit ( nuanca e verdhë ) 

(740)  Sedat Bërveniku Rr.Tefta Tashko nr. 

12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  bien nen klases: birre, pije e bute, duke perfshire ujrat gazera dhe minerale lengje 

frutash, kompozime qe perdoren per prodhimin e ketyre produkteve  

33  perfshin pije alkoolike (pervec birra)  

43  perfshin lloje te sherbimeve te furnizimit me ushqim dhe pije si dhe per te siguruar 

strehim te perkohshem  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1305 

(220) 30/08/2022 

(731) Suhareka Verari SH.P.K.    

Shirokë Suharekë. Kosovë, KS 

(591) E bardhe, E gjelbert 

E kuqe - ( nuancë mesatare e errët rozë ) 

(740)  Sedat Bërveniku Rr.Tefta Tashko nr. 

12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  bien nen klases; birre, pije e bute duke perfshin ujerat gazuara dhe minerale, 

lengje frutash kompozime qe perdoren per prodhimin e ketyre produkteve  

33  perfshin pije alkoolike (pervec birra)  

44  perfshin lloje te sherbimeve te furnizimit me ushqim dhe pije si dhe per te siguruar 

strehim te perkohshem  
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(210) KS/M/ 2022/1306 

(220) 30/08/2022 

(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)          MOJE SVE 

 

 
     

 

(511) 29  :  Qumësht; qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht elbi, qumësht 

tërshëre, qumësht arre, qumësht kokosi; pije orizi [zëvendësues qumështi], pije bajamesh 

[zëvendësues qumështi], pije soje [zëvendësues qumështi], pije elbi [zëvendësues 

qumështi], pije tërshëre [zëvendësues qumështi], pije arra [zëvendësues qumështi], pije 

kokosi [zëvendësues qumështi]; produkte qumështi, përkatësisht qumësht për pije, qumësht 

i thartë, dhallë; jogurt; jogurt frutash; jogurt i pijshëm; jogurt me çokollatë ose kakao të 

shtuar; pije joalkoolike të përzier me qumësht; kefir [pije qumështi]; krem; djathë gjizë; 

djathë gjizë me fruta dhe barishte; ëmbëlsira me bazë qumështi; ëmbëlsira me shije frutash 

me bazë qumështi, bazuar në alternativat e qumështit vegan; kremrat e ëmbëlsirave; 

panakota (ëmbëlsirë); marmeladë me fruta të kuqe; marmeladë; gjalpë; përgatitjet e djathit 

dhe djath; qumështi dhe pluhuri i hirrës që janë ushqime për njerëzit, me dhe pa përbërës të 

shtuar; lyerëse në trajtë kremi (me përmbajtje yndyre); milk shake (qumësht i tundur); 

hirrë; të gjitha produktet e qumështit të lartpërmendura të bazuara gjithashtu në qumështin e 

orizit, qumështin e bajames, qumështin e sojës, qumështin e tërshërës, qumështin e arrave, 

qumështin e kokosit ose përbërës të tjerë me bazë bimore, duke përfshirë të gjitha mallrat e 

lartpërmendura gjithashtu në formë vegane; zëvendësuesit e produkteve të qumështit 

(përgatitjet në të cilat proteina e qumështit ose yndyra e qumështit zëvendësohet tërësisht 

ose pjesërisht nga proteina, yndyra ose vaji me origjinë të ndryshme nga qumështi); fruta 

dhe perime të përpunuara; supave dhe supa; produkte të përgatitura në bazë të perimeve dhe 

frutave; të gjitha mallrat e lartpërmendura edhe në formë vegane; zëvendësues i jogurtit, 

zëvendësues i jogurtit me fruta, zëvendësues i jogurtit me çokollatë ose kakao të shtuar, 

zëvendësues i jogurtit për pije; zëvendësues me bazë bimore për produktet e qumështit; 

preparate të bazuara në bimë që janë zëvendësues të produkteve të qumështit; zëvendësuesit 

e qumështit të bazuara në bimë në formë të lëngshme, kremoze, ngjitëse, shkumore ose 

marmelate, siç përfshihen në këtë klasë; ëmbëlsirat me fruta; ëmbëlsira në trajtë gjelli; 

përgatitjetme qumësht të ftohtë; përgatitjet me fruta të ftohta; supave me perime. 

30  Çokollatë; jogurt i ngrire; konfeksione; konfesion ëmëlsirash me sheqer, ëmbëlsira; 

akullore; akullore pluhur; pasta dhe pasta me jetëgjatësi, veçanërisht ëmbëlsira dhe vafla të 

përgatitura; të gjitha mallrat e sipërpërmendura duke përfshirë që bazohen në qumështin e 

orizit, qumështin e bajames, qumështin e sojës, qumështin e tërshërës, qumështin e arrave, 

qumështin e kokosit, pijet e orizit, pijet e bajameve, pijet e sojës, pijet e elbit, pijet e 

tërshërës, pijet me arra, pijet e kokosit ose përbërës të tjerë me bazë bimore, dhe duke 

përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura në formë vegane; të gjitha mallrat e 

lartpërmendura me bazë zëvendësuesi të produkteve të qumështit (përgatitje në të cilat 

proteina e qumështit ose yndyra e qumështit është zëvendësuar tërësisht ose pjesërisht nga 

proteina, yndyra ose vaji me origjinë të ndryshme nga qumështi); puding; mousses (puding 

i trashë në formë shkume); preparate që përbëhen kryesisht nga thekon tërshërë, oriz, 

semolina (kokrra të trasha pas bluarjes së miellit të cilat shërbejnë për përgatitjen e 

pudingut); ëmbëlsirat me semolina; konfeksione;  konfesion ëmbëlsirash me sheqer; pije 
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me kakao; të gjitha produktet e lartpërmendura gjithashtu në formë vegane; puding orizi; të 

gjitha produktet e qumështit të lartpërmendura të bazuara gjithashtu në qumështin e orizit, 

qumështin e bajames, qumështin e sojës, qumështin e tërshërës, qumështin e arrave, 

qumështin e kokosit ose përbërës të tjerë me bazë bimore, duke përfshirë të gjitha mallrat e 

lartpërmendura gjithashtu në formë vegane; të gjitha mallrat e lartpërmendura me  

bazë zëvendësuesi të produkteve të qumështit (përgatitje në të cilat proteina e qumështit ose 

yndyra e qumështit është zëvendësuar tërësisht ose pjesërisht nga proteina, yndyra ose vaji 

me origjinë të ndryshme nga qumështi); pudinga; mousses (puding i trashë në formë 

shkume); ëmbëlsira me shije frutash; preparate kryesisht të përbëra nga tërshërë, oriz, 

semolina; ëmbëlsirat me semolina; produkte çokollate; të gjitha produktet e mësipërme 

gjithashtu me qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht elbi, qumësht 

tërshëre, qumësht arrash, qumësht kokosi, pije orizi, pije bajamesh, pije soje, pije elbi, pije 

tërshërë, pije me arra, pije kokosi ose perime të tjera bazat dhe të gjitha mallrat e 

mësipërme edhe në formë vegane; të gjitha mallrat e sipërpërmendura me një bazë 

zëvendësues të produkteve të qumështit (përgatitje në të cilat proteina e qumështit ose 

yndyra e qumështit të cilat zëvendësohen tërësisht ose pjesërisht nga proteina, yndyra ose 

vaji me origjinë të ndryshme nga qumështi). 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1307 

(220) 01/09/2022 

(731) KAM DOO Ilinden ul.35 br. 39, 

Ilinden, 1000 Skopje, MK 

(591) e bardhe e zeze 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe preparate të bëra nga drithërat; bukë dhe produkte brumi; tharmi; 

pluhur për pjekje. 

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet e agjencisë për  

import-eksport dhe shërbimet me shumicë dhe pakicë në lidhje me miell dhe preparate të 

bëra nga drithërat; bukë dhe produkte brumi; tharmi; pluhur për pjekje. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1308 

(220) 01/09/2022 

(731) Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë 

Kosovë / Chamber of Trade and Industry 

Kosova Rr., Gazmend Zajmi, Nr.6 Prishtinë, 

(540)  Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë 

Kosovë 
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KS 

(740)  Qendresa Ibrahimi Dhoma e Tregtisë 

dhe Industrisë Kosovë Rr. Gazmend Zajmi, 

nr. 6, Bregu i Diellit, Prishtinë 

 

 
 

 

 
     

 

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

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

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbimet 

personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1320 

(220) 01/09/2022 

(731) Albi FashionRetail SH.P.K.  

Zona Industriale Veternik, Prishtinë,  

KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  STILIUM 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari;rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e papërpunuara prej plastike;plehrat 

organikë;përzierjet për shuarjen e zjarrit;preparatet për kalitje dhe saldim, substancat 

kimike për konservimin e produkteve ushqimore;substancat për regjje;ngjitësit industrial.  

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

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

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.  

3  Kozmetikë në përgjithësi duke përfshirë: kremrat e fytyrës; bojë për vetulla; sy-

vijëzuesit; rimelët; lapsa për make-up; maska për fytyrën; buzëkuqët; themeli; kremra për 

trupin; manikyr për thonjtë; përmirësues të thonjve; aceton i nevojshëm i kozmetikës; 

artikuj parfumerie, duke perfshire parfumet; parfume të forta; deodorantë; vajra esenciale; 

sapune; sapunë të lëngshëm; copë sapuni; sapunë te lëngshëm për banjat; talk; pasta 

dhëmbësh; shampo; kremra për flokë; produkte për rregullimin dhe stilimin e flokëve; xhel; 

bojëra flokësh; vajra dhe kremra për rrezitje; produkte depilimi; detergjente; zbardhues; 

zbutës; skrub (pastrues lëkure); preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; 

përgatitje për pastrim, lustrim, degrasim (heqje e yndyrës), gërvishtje dhe gërryerje.  

4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe  ndriçuese; 

qirinjtë dhe fitilat për ndriçim.  

5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

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

6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e 
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transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet.  

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

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

përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve.   

8  Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, brisqet e rojës.  

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, kinematografike, 

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet 

për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, transmetimi 

ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; 

makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e 

monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.  

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

ujë dhe qëllime sanitare.  

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

13  Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët.  

14  Metalet e çmuara dhe lidhjet (aliazhet) e tyre dhe mallrat prej metalesh të çmuara apo të 

veshura me to, të pa përfshira në klasat e tjera; stoli, gurë të çmuar, orë dhe instrumente për 

matjen e kohës.  

15  : Instrumentet muzikore.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.  

17  Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral natyror) ose 

cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëndët 

plastike në formë të shtrydhur për përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje 

dhe izolim; gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali.  

18  Lëkura dhe imitimet e tyre, mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk përfshihen në 

klasa të tjera të tilla si: lëkurat e kafshëve; bagazhe dhe valixhe; çadra, çadra dielli dhe 

shkopinj ecjeje; kamxhik, takëme dhe shalë kuajsh; çanta të thurura; korniza ose ombrellë; 

korniza për çanta dore; rrjetat(qeset) e blerjeve prej lëkure; mbulesa, doreza, unaza për 

çadra e ombrella; kocka balene për çadra; doreza për shkopinj ecjeje; rroba për kafshë prej 

lëkure; çanta sportive; çanta plazhi; mbajtëse kartash [portofol]; çanta dore; çanta; kuleta; 

çanta për blerje; dhe këllëfë për të përmbajtur pajisje tualeti; çantat për dokumente; çanta 

shpine; dosje, zarfe [mallra lëkure]; mbajtëse muzikore; çanta shkollore; çanta shpatullash 

për mbajtjen e fëmijëve; dorezat e valixheve. 
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19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

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

metalike.  

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

tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

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

ose prej plastike.  

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

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.  

22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit  

23  Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit.  

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

shtretërve dhe të tavolinave.  

25  Veshje per trupin; këpucë; veshje mbulesa për kokën; veshje trupi përkatësisht 

kostume; mbathje noti; kostume banje; rroba banjo; bikini; rripa lëkure; veshje për fëmijë; 

veshje te brendshme; kostume baleti; kominoshe; kostume pantallona e xhaketa; pantallona; 

xhins (veshje); pullovra; shami; reçipeta për veshje; dorashka; xhaketa; pantallona të 

shkurtra; funde; veshje sportive; të brendshme; fustane; kardiganë; këmisha me mëngë të 

shkurtra; bluza e xhupa me kapuç; rroba për shtatzëni; veshje nate; kominoshe; shami 

dekorative; bluza polo; pulovra; veshje shiu; shalle; këmisha; kravata (veshje); veshje 

plazhi; veshje prej liri; geta; çorape; pulovra; bluza; kostume maskarade; jelekë; tunika; 

doreza (veshje); veshje të sipërme përkatësisht pallto; xhupa (jakne) veshje kembe 

përkatësisht këpucët; çizme; kepucet sportive; sandale; pantofla; kepuce vrapimi; këpucë 

baleti; mbulesa për kokën, përkatësisht kapele; kasketa; kapele mbrojtese nga dielli dhe 

shiu; toke (kapelë); kapuça; shirita koke.  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e rrobave, shtizat dhe 

gjilpërat; lulet artificiale.  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin e 

dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili).  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.  

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

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akull.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.  

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

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese. 
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(210) KS/M/ 2022/1321 

(220) 02/09/2022 

(731) Viatris Healthcare GmbH 

Lütticher Strasse 5 53842 Troisdorf 

Germany, DE 

(591) Vjollce, zeze, verdhe dhe hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Arsim; shërbime arsimore; Ofrimi i trajnimeve; Organizimi dhe realizimi i 

seminareve, konferencave, kurseve të trajnimit dhe trajnimeve të mëtejshme; Krijimi 

(redaktimi) dhe prodhimi i përmbajtjes edukative; Ofrimi i përmbajtjeve edukative online; 

Sigurimi i publikimeve elektronike; Publikimi multimedial; Publikimi i materialit 

multimedial online; Shërbimet e publikimit të përmbajtjes multimediale, audio, video dhe 

dixhitale; Prodhimi dhe montimi i dokumentarëve; Shërbimet e raportimit të lajmeve; 

Sigurimi i publikimeve elektronike dhe të dhënave arsimore online, të pashkarkueshme; 

Publikimi i materialit edukativ të aksesueshëm nëpërmjet bazave të të dhënave ose 

internetit; të gjitha shërbimet e mësipërme synojnë të japin informacion mbi sëmundjet dhe 

çrregullimet e pankreasit, trajtimet dhe profilaksinë e tij; Shërbime edukative, përkatësisht, 

ofrimi i një faqe interneti për sëmundjet dhe trajtimet e pankreasit, duke përfshirë 

profilaksinën; organizimin dhe zhvillimin e seminareve, konferencave, kurseve të trajnimit 

dhe trajnimeve të mëtejshme rreth sëmundjeve dhe trajtimeve të pankreasit, duke përfshirë 

edhe profilaksinën.  

42  Shërbimet shkencore, teknike dhe teknologjike, shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit dhe 

dizajni në lidhje me to; Përpilimi i informacionit shkencor, teknologjik dhe/ose kërkimor; 

ofrimi i shërbimeve të dizajnimit dhe zhvillimit të harduerit kompjuterik, softuerit dhe 

faqeve të internetit dhe softuerit aplikativ për kompjuterë dhe pajisje të komunikimit 

celular; të gjitha shërbimet e sipërpërmendura në fushën e farmaceutikës, mjekësisë, 

parafarmaceutikës, shëndetit, fitnesit, stërvitjes dhe mirëqenies që lidhen me sëmundjet dhe 

çrregullimet e pankreasit dhe parandalimin e tyre; Pritja e faqeve të internetit në internet 

dhe ofrimi i përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve softuerike të pashkarkueshme të 

aksesueshme nëpërmjet një faqe interneti për informacion mjekësor rreth sëmundjeve dhe 

trajtimeve të pankreasit,duke përfshirë profilaksinën.  

44  Shërbime mjekësore dhe shëndetësore; Dhënia e informacionit mjekësor; Kujdesi 

mjekësor, higjiena personale dhe shërbimet shëndetësore; Asistencë mjekësore; këshilla për 

shëndetin publik; Këshilla mjekësore dhe shëndetësore; Këshilla dhe këshilla farmaceutike 

për barnat; Këshilla profesionale për shëndetin; Ekzaminimi mjekësor; Informacioni 

mjekësor dhe shëndetësor dhe dhënia e këtij informacioni; Sigurimi i informacionit për 

parandalimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve shëndetësore; Sigurimi i informacionit në 

lidhje me vetitë diagnostike, profilaktike dhe terapeutike të produkteve farmaceutike; të 

gjitha shërbimet e mësipërme që lidhen me sëmundjet dhe çrregullimet e pankreasit dhe 

qëllimet profilaktike; Sigurimi i informacionit mjekësor në lidhje me vetitë diagnostike, 

profilaktike dhe terapeutike të barnave farmaceutike që lidhen me sëmundjet dhe trajtimet e 
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pankreasit, nëpërmjet një faqe interneti; Sigurimi i informacionit në lidhje me sëmundjet e 

pankreasit dhe trajtimet për sëmundjet e pankreasit, duke përfshirë profilaksinën.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1322 

(220) 02/09/2022 

(300) 018676825  23/03/2022  EU 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee 

51373 Leverkusen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  Cal.Al 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer aplikacioni celular i shkarkueshëm për menaxhimin e cilësisë në fushën e 

radiologjisë.  

10  Pajisje mjekësore për mbështetjen e administrimit të mediave tw kontrastit.  

35  konsulencë profesionale biznesi për radiologë në fushën e menaxhimit të cilësisë.  

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

programeve kompjuterike nëpërmjet internetit.  

42  Kërkimi shkencor në fushën e mjekësisë; zhvillimi i softuerit kompjuterik për 

menaxhimin e cilësisë në fushën e mjekësisë; ofrimi i softuerit on-line të pashkarkueshëm 

për menaxhimin e cilësisë në fushën mjekësore.  

44  Shërbime mjekësore në fushën e radiologjisë. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1323 

(220) 05/09/2022 

(731) Merck KGaA 

Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi kodra e Diellit, 

Zona e jugut L 9/5 
 

(540)  PEDLUMI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për perdorim në fushën e onkologjisë, asgjë nga e 

përmendura më sipër nuk duhet të përdoret në lidhje me embolizimin ose për trajtim të 

malformacioneve arteriovenoze (AVMs).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1324 

(220) 05/09/2022 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

Prishtinë, Zona Industriale, Pr-F.Kosovë  , 

KS 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

245 

 

(526)  

(591) E kaltër, e verdhë 

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; çips patatesh; çips, 

shkopinj dhe flipe nga patatja me salca (erëza) ose erëza pikante; patate dhe produkte 

bishtajore të bëra me proces të shtrydhjes me salca (erëza) ose erëza pikante; kikirikë të 

pjekur, tharë dhe/ose me mëlmesa; prodhime me bazë perimesh si meze e lehtë (sneck) me 

salca (erëza) ose erëza pikante; produkte perimesh dhe nishesteje të prodhuara me proces të 

shtrydhjes  

30  Kafe, çaj, kakao; oriz, makarona dhe petë; miell dhe preparate nga drithërat; bukë, pasta 

dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore; sheqer, mjaltë, pluhur pjekjeje; kripë, erëza, salca dhe 

erëza të tjera;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1325 

(220) 05/09/2022 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

Prishtinë, Zona Industriale, Pr-F.Kosovë, 

KS 

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  FIRST CHIPS 

 

 
     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; çips patatesh; çips, 

shkopinj dhe flipe nga patatja me salca (erëza) ose erëza pikante; patate dhe produkte 

bishtajore të bëra me proces të shtrydhjes me salca (erëza) ose erëza pikante; kikirikë të 

pjekur, tharë dhe/ose me mëlmesa; prodhime me bazë perimesh si meze e lehtë (sneck) me 

salca (erëza) ose erëza pikante; produkte perimesh dhe nishesteje të prodhuara me proces të 

shtrydhjes  

30  Kafe, çaj, kakao; oriz, makarona dhe petë; miell dhe preparate nga drithërat; bukë, pasta 

dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore; sheqer, mjaltë, pluhur pjekjeje; kripë, erëza, salca dhe 

erëza të tjera;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1326 

(220) 05/09/2022 

(731) So Cart Shpk Fshati Picar, Rruga e 

Serave, Vorë, Tiranë, 1032, AL 

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

ndritshme, e bardhë  

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

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

Prishtinë 
 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; dentifrika jo mjekuese; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, 

lustrim, pastrim dhe gërryes, letër e lagur të ngopura me preparate për heqjen e grimit; 

disketa kozmetike pambuku.  

16  Letër dhe karton; materiale të shtypura; materiale libërlidhjeje; fotografi; artikuj shkrimi 

dhe zyre, përveç mobiljeve; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake; materiale 

vizatimi dhe materiale për artistë; penela; materiale mësimore dhe mësimore; fletë plastike, 

filma dhe qese për mbështjellje dhe paketim; Lloji i printerëve, blloqe printimi. Produkte të 

caktuara letre të disponueshme, për shembull, farcoleta dhe mbulesa tavoline prej letre; film 

plastik për mbështjellje; peceta letre për heqjen e grimit; letër higjienike/ letër higjene.  

17  Goma e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gutaperka, çamçakëz, asbest, mikë dhe 

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

përdorim në prodhim; materialet e paketimit, ndalimit dhe izolimit; tuba, tuba dhe zorra 

fleksibël, jo prej metali.  

21  Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose kuzhine; enë gatimi dhe tavoline, përveç pirunëve, 

thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjer; furça, përveç penelave; materiale për prodhimin e 

furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i papunuar ose gjysmë i përpunuar, përveç 

xhamit të ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe balte.  

24  Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; liri shtëpiake; perde prej tekstili ose plastike; 

mbulese krevati prej letre; mbulesat e shtratit prej letre  

40  Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbeturinave dhe mbeturinave; pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit; shërbime printimi; ruajtjen e ushqimit dhe pijeve; shërbimet e trajtimit të 

materialit të cilat mund të jenë të pranishme gjatë prodhimit të çdo lënde ose objekti përveç 

një ndërtese, për shembull, shërbimet që përfshijnë prerjen, formësimin, lustrimin me 

gërryerje ose veshje metalike; përfundimi i letrës; përpunimi i letrës 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1327 

(220) 05/09/2022 

(731) So Cart Shpk Fshati Picar, Rruga e 

Serave, Vorë, Tiranë, 1032, AL 

(591)  E kuqe, hiri 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 
 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; dentifrika jo mjekuese; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, 

lustrim, pastrim dhe gërryes, letër e lagur të ngopura me preparate për heqjen e grimit; 

disketa kozmetike pambuku.  

16  Letër dhe karton; materiale të shtypura; materiale libërlidhjeje; fotografi; artikuj shkrimi 

dhe zyre, përveç mobiljeve; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake; materiale 

vizatimi dhe materiale për artistë; penela; materiale mësimore dhe mësimore; fletë plastike, 

filma dhe qese për mbështjellje dhe paketim; Lloji i printerëve, blloqe printimi. Produkte të 

caktuara letre të disponueshme, për shembull, farcoleta dhe mbulesa tavoline prej letre; film 

plastik për mbështjellje; peceta letre për heqjen e grimit; letër higjienike/ letër higjene.  

17  Goma e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gutaperka, çamçakëz, asbest, mikë dhe 

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

përdorim në prodhim; materialet e paketimit, ndalimit dhe izolimit; tuba, tuba dhe zorra 

fleksibël, jo prej metali.  

21  Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose kuzhine; enë gatimi dhe tavoline, përveç pirunëve, 

thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjer; furça, përveç penelave; materiale për prodhimin e 

furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i papunuar ose gjysmë i përpunuar, përveç 

xhamit të ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe balte.  

24  Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; liri shtëpiake; perde prej tekstili ose plastike; 

mbulese krevati prej letre; mbulesat e shtratit prej letre  

40  Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbeturinave dhe mbeturinave; pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit; shërbime printimi; ruajtjen e ushqimit dhe pijeve; shërbimet e trajtimit të 

materialit të cilat mund të jenë të pranishme gjatë prodhimit të çdo lënde ose objekti përveç 

një ndërtese, për shembull, shërbimet që përfshijnë prerjen, formësimin, lustrimin me 

gërryerje ose veshje metalike; përfundimi i letrës; përpunimi i letrës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1328 

(220) 05/09/2022 

(731) So Cart Shpk 

Fshati Picar, Rruga e Serave, Vorë, Tiranë, 

1032, AL 

(591) E gjelbër , e gjelbër e ndritshme , e 

gjelbër e errët, bruz        

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

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

Prishtinë 
 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; dentifrika jo mjekuese; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, 

lustrim, pastrim dhe gërryes, letër e lagur të ngopura me preparate për heqjen e grimit; 

disketa kozmetike pambuku.  

16  Letër dhe karton; materiale të shtypura; materiale libërlidhjeje; fotografi; artikuj shkrimi 

dhe zyre, përveç mobiljeve; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake; materiale 

vizatimi dhe materiale për artistë; penela; materiale mësimore dhe mësimore; fletë plastike, 

filma dhe qese për mbështjellje dhe paketim; Lloji i printerëve, blloqe printimi. Produkte të 

caktuara letre të disponueshme, për shembull, farcoleta dhe mbulesa tavoline prej letre; film 

plastik për mbështjellje; peceta letre për heqjen e grimit; letër higjienike/ letër higjene.  

17  :  Goma e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gutaperka, çamçakëz, asbest, mikë dhe 

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

përdorim në prodhim; materialet e paketimit, ndalimit dhe izolimit; tuba, tuba dhe zorra 

fleksibël, jo prej metali.  

21  Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose kuzhine; enë gatimi dhe tavoline, përveç pirunëve, 

thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjer; furça, përveç penelave; materiale për prodhimin e 

furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i papunuar ose gjysmë i përpunuar, përveç 

xhamit të ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe balte.  

24  Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; liri shtëpiake; perde prej tekstili ose plastike; 

mbulese krevati prej letre; mbulesat e shtratit prej letre  

40  Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbeturinave dhe mbeturinave; pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit; shërbime printimi; ruajtjen e ushqimit dhe pijeve; shërbimet e trajtimit të 

materialit të cilat mund të jenë të pranishme gjatë prodhimit të çdo lënde ose objekti përveç 

një ndërtese, për shembull, shërbimet që përfshijnë prerjen, formësimin, lustrimin me 

gërryerje ose veshje metalike; përfundimi i letrës; përpunimi i letrës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1329 

(220) 05/09/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

(540)  PIXIWIXI 
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Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(511) 3  Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; kozmetikë për fëmijë; kozmetikë; 

kremra kozmetike; locione për qëllime kozmetike; locione për flokë; locione për trupin; 

preparate kundër diellit; parfumeri; shampo; sapun; preparate për pastrim; peceta të 

ngopura me një pastrues të lëkurës; peceta për bebe; peceta të ngopura me preparate për 

pastrim; peceta për bebe të ngopura me preparate pastrimi; peceta të lagura për qëllime 

sanitare dhe kozmetike; produkte për kujdesin e bebeve (jo mjekuese); preparate aloe vera 

për qëllime kozmetike; preparate për heqjen e grimit; preparate për banjë; preparate për 

tualetin; qumësht për trupin.  

5  Sapun antibakterial; sapun dezinfektues; peceta dezinfektuese të njëpërdorshme; peceta 

të lagura të ngopura me locion farmaceutik; dezinfektues për qëllime higjienike; peceta 

antibakteriale; peceta për përdorim mjekësor.  

35  Reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksionet e zyrës; ofrimi i informacionit dhe këshillave komerciale 

për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e informacionit 

komercial, nëpërmjet internetit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1331 

(220) 05/09/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  SIFOXINA 

 

 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor; suplemente dietike për përdorim 

mjekësor; suplemente ushqimore; suplemente dietike minerale për njerëzit; preparate 

vitaminash për njerëzit; 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1332 

(220) 05/09/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje Blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, 

Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  RISEFTIM 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor; suplemente dietike për përdorim 

mjekësor; suplemente ushqimore; suplemente dietike minerale për njerëzit; preparate 

vitaminash për njerëzit;  
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(210) KS/M/ 2022/1333 

(220) 05/09/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 
 

(540)  WRODIONA 

 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor; suplemente dietike për përdorim 

mjekësor; suplemente ushqimore; suplemente dietike minerale për njerëzit; preparate 

vitaminash për njerëzit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1334 

(220) 05/09/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)  AXSOZIL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor; suplemente dietike për përdorim 

mjekësor; suplemente ushqimore; suplemente dietike minerale për njerëzit; preparate 

vitaminash për njerëzit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1335 

(220) 05/09/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri, “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

kompleksi Erta, A3 nr.2/4, Prishtine 
 

(540)  NEQLOFOL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor; suplemente dietike për përdorim 

mjekësor; suplemente ushqimore; suplemente dietike minerale për njerëzit; preparate 

vitaminash për njerëzit. 
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(210) KS/M/ 2022/1336 

(220) 05/09/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(591) Ngjyrë portokalli, e bardhë, nuancat e 

ngjyrës së  kaltër, nuancat e ngjyrës së 

kafesë, e zezë, nuancat e ngjyrës bezhë. 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. 

Rr. Isa Kastrati, Kompleksi Erta A3 nr.2/4, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapunë; shamponë; parfumeri; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; 

preparate kozmetike për banjo; peceta për fëmijë të ngopura me preparate pastrimi; peceta 

të ngopura me preparate pastrimi; facoleta të ngopura me locione kozmetike; peceta të 

lagura për qëllime kozmetike; kozmetikë për fëmijë; shkopinj pambuku për qëllime 

kozmetike; pudër për fëmijë; kremra kozmetike; locione për qëllime kozmetike;  

5  Pelena për bebe; peceta për bebe; pelena për mosmbajtjeje; peshqirë higjienik; facoleta të 

ngopura me locione farmaceutike; ushqim për bebe; dezinfektues; plastera; preparate 

farmaceutike për kujdesin e lëkurës; preparate bakteriale për qëllime mjekësore;  

16  Shtresë letre për ndërrimin e pelenave; shtresë ndërrimi njëpërdorimëshe; qese plastike 

për pelena njëpërdorimshe. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1337 

(220) 06/09/2022 

(731) Xella International GmbH 

Düsseldorfer Landstrasse 395,  

47259 Duisburg, DE 

(591) Kaltërt Qeltë, Bardhë, Zezë  

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

Virtyt Ibrahimaga Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Materialet e ndërtimit dhe elementët e ndërtimit prej metali, me përjashtim të 

mallrave prej metali si aksesorë për ngrohje, ventilim dhe instalime sanitare, si dhe për 

kanalet, tubacionet dhe kontejnerët, si dhe pjesët e tyre, shinat e montimit (shinat Halfen), 
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muret e kunjit gjithashtu si materiale ndërtimi metalike dhe materiale ndërtimi për 

ndërtimin e mureve me kurvar; koritë metalike për përzierjen e llaçit; sende të vogla të 

pajisjeve metalike; kuti veglash dhe kuti veglash prej metali; dado, bulona dhe materiale 

fiksuese prej metali; kabllot, telat dhe zinxhirët prej metali [jo për qëllime elektronike]; 

ndërtesat dhe ndërtesat e transportueshme prej metali, me përjashtim të ndërtesave të 

transportueshme prej metali, të cilat krijohen nga binarët e montimit ose profilet 

mbështetëse; shkallë dhe skela prej metali; të gjitha mallrat e lartpërmendura, me 

përjashtim të mallrave prej metali si aksesorë për ngrohje, ventilim dhe instalime sanitare, 

si dhe për kanalet, tubacionet dhe kontejnerët dhe pjesët e tyre, binarët e montimit (shinat 

Halfen), muret dekoruese dhe materialet e ndërtimit metalik dhe materialet për ndërtimi i 

mureve dekoruese.  

7  Makina ndërtimi; makina dhe aparate për prodhimin e materialeve të ndërtimit, 

veçanërisht të beton të gazuar, gur artificial dhe elemente ndërtimi të gazuara, tulla dhe 

pllaka rërë-gëlqere; pajisje mekanike për trajtimin dhe përzierjen e lëndëve të para; 

betoniere [makina]; vinça rrotullues; makina prerëse; pajisjet mekanike të shkarkimit si dhe 

pjesë këmbimi dhe aksesorë për to; makina për prodhimin e elementeve të ndërtimit, në 

veçanti makinat prerëse, makina për sharrimin e betonit, makina frezuese, makina pastrimi; 

makina për shtrirjen dhe saldimin e telit të çelikut; pajisje (makina) fiksuese mekanike për 

mbërthyes në ngritjen e ndërtesave dhe në transportin e materialeve të ndërtimit; aparate 

mekanike ngritëse; kapëse ngritëse [darë ngritëse]; makina ambalazhimi; Makinat e prerjes 

së thatë për veshjen e mureve të materialeve të ndërtimit dhe pjesëve rezervë dhe pajisje për 

to, me përjashtim të veglave dhe makinerive speciale për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e 

instalimeve të ngrohjes, ventilimit dhe sanitare dhe kanaleve, tubacioneve dhe kontejnerëve 

dhe pjesëve të tyre; makineri për ngritjen e shtëpive, në veçanti vinça, kosha vinçash, grepa 

vinçash, kapëse panelesh muri, kapëse panelesh çatie, zgjedha paletash; transportuesit 

[makinat] dhe ngritësit dhe pjesët për këto makina, në veçanti rripat e lëvizjes; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura, përveç mjeteve dhe makinerive të posaçme për instalimin dhe 

mirëmbajtjen e instalimeve të ngrohjes, ventilimit dhe sanitare, si dhe kanaleve, 

tubacioneve dhe rezervuarëve dhe pjesëve të tyre.  

8  Mjetet dhe veglat e përdorura me dorë për trajtimin e materialeve të ndërtimit dhe për 

punët e ndërtimit, riparimit dhe mirëmbajtjes, me përjashtim të veglave me dorë, veglave 

dhe makinerive të posaçme për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e instalimeve të ngrohjes, 

ventilimit dhe sanitare dhe kanaleve, tuba dhe kontejnerë dhe pjesë të tyre; vegla që 

përdoren me dorë për punë ndërtimi, riparimi dhe mirëmbajtjeje, në veçanti mjete ndihmëse 

lëvizëse, pincë, rrëshqitës llaçi, sharra, frezues dhe udhëzues për to; vegla të vogla me dorë 

për suvatimin e sipërfaqeve të ndërtesave; çekiç, çekiç druri dhe çekiçet e mwdhenj; fiksim 

dhe lidhje të veglave të dorës; vegla operimi me dorë për prerje, shpim, bluarje, mprehje 

dhe trajtim sipërfaqësor; tava me llaç prej metali [vegla dore]; të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, me përjashtim të veglave që operojnë me dorë, veglave dhe makinerive të 

posaçme për instalimin dhe mirëmbajtjen e instalimeve të ngrohjes, ventilimit dhe sanitare, 

si dhe kanalet, tubacionet dhe rezervuarët dhe pjesët e tyre.  

17  Mallra prej plastike, të përfshira në këtë klasë, përkatësisht materiale termoizoluese për 

sipërfaqe ndërtimi, veçanërisht prej leshit mineral dhe/ose plastikë të ngurtë të zgjeruar 

[polistirol i shkumëzuar]; dyshekë me grila me fije qelqi për ndërtim; fletët e ndjera dhe 

jastëkët e ndjerë duke qenë materiale izoluese, mbyllëse dhe izoluese; mallrat e 

sipërpërmendura, me përjashtim të plastikës për qëllime strukturore, prej plastikës si aditivë 
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kimik ndërtimi për beton dhe çimento, materiale izoluese elastike dhe ngjitës, sisteme 

izolimi, panele mbrojtëse nga zjarri dhe panele sanduiç dhe prej plastikës, të përfshira në 

këtë klasë, si aksesorë për ngrohje Sistemet dhe kanalet e ventilimit dhe sanitare, tubat dhe 

kontejnerët dhe pjesët e tyre  

19  Materiale ndërtimit, jo prej metali, në veçanti gurë natyrorë dhe artificial, materiale për 

ndërtim muresh, klinker për ndërtim dhe inxhinieri civile, blloqe jo të armuar dhe trarë të 

përforcuar dhe dërrasat e ndërtimit të bëra nga betoni i gazuar, betoni normal, beton i lehtë, 

beton poroz ose guë ranor gëlqeror; komponentët e ndërtimit (materialet e ndërtimit, jo prej 

metali), në veçanti prej gurit ranor gëlqeror; tulla; panele me tulla; zgavër blloqe; mbathje 

[jo prej metali]; letër për çati; armaturë; gurë shtrimi; materiale për ndërtimin e rrugëve; 

zhavorr i skorjes së furrës së shpërthimit; zhavorr dhe rërë skorje furre shpërthyese; skorje 

çeliku; materiale bituminoze për ndërtimin e rrugëve; minerale [materiale ndërtimi, jo prej 

metali] për përdorim në prodhimin e materialeve të ndërtimit dhe në ndërtimin e 

ndërtesave; zhavorr gëlqeror i papërpunuar; gur gëlqeror zhavorr; pluhur gëlqeror; gëlqere 

e shpejtë; gëlqere gungë; gëlqere e hidratuar për përdorim në ndërtim; zhavorr; copëza 

zhavorri; zhavorr i larë dhe copa zhavorri; rëra me zhavorr; çimento; gips; rërë; beton; 

beton i lehtë; beton i thatë; produkte për suvatimin e sipërfaqeve të ndërtesave, suva 

[veshje], suva përfunduese [veshje], suva ngjitëse [veshje], suva për përdorim të brendshëm 

[veshje], suva për përdorim të jashtëm [veshje], suva riparuese [veshje], suva e rregullt 

[veshje] dhe suva e hollë [veshje], të gjitha mallrat e lartpërmendura kryesisht të bazuara në 

gëlqere, çimento, gips ose me aditivë plastikë; katran; ind kallamishte [jo nga metal] për 

përdorim në industrinë e ndërtimit; asfalt; katran; llaç i thatë; llaç i rregullt; llaç me shtrat të 

hollë; llaç i shtresës së finove; llaç përfundimi; mallë lundrues; komponente të 

parafabrikuara të ndërtimit për ndërtimin e ndërtesave, mureve dhe tavaneve [jo të metalit]; 

komponente të parafabrikuara të ndërtimit të bëra prej betoni, pllaka gëlqerore, ranore ose 

gipsi; komplete ndërtimi për ndërtimin e ndërtesave, mureve dhe tavaneve [jo nga metali]; 

produkte suplementare të sistemit për ndërtim të ndërtesave, mureve dhe tavaneve [jo prej 

metali], përkatësisht materiale ndërtimit prej betoni të përforcuara me fibra plastike dhe 

fibra xhami; arkitra [jo prej metali]; U-predha [materiale ndërtimi], jo prej metali; arkitra të 

grilave me rul; gurë për montim të prizave; gur ranor gëlqeror; panele ndërtimi [jo prej 

metali]; gurë përballë; dru për ndërtim; qelq ndërtimi; material me shumicë për nivelimin e 

dyshemeve të betonit të gazuar; pllaka gipsi, veçanërisht për ndërtime të brendshme; 

tavanet dhe pplaka tavani [jo prej metali]; Ndarëse të lëvizshme jo metalike për ndërtim, 

veçanërisht të punuara nga pllaka gipsi; pllaka [jo prej metali] për ndërtim; komponente të 

parafabrikuara të ndërtimit të përforcuara beton dhe njësi të lëvizshme [jo metalike] të 

parafabrikuara, përkatësisht  garazhe të parafabrikuara, salla pritjeje [ndërtesa të 

transportueshme], zonat e depozitimit të mbeturinave [ndërtesa të transportueshme]; 

oxhaqet dhe pjesë prej tyre [jo prej metali]; tavanet [jo prej metali], në veçanti të bëra prej 

kartoni gipsi; dyshekë rrjetë tekstil me fije qelqi për qëllime ndërtimi (me përjashtim të 

qëllimeve izoluese); elemente jo metalike të fasadës dhe veshje për qëllime ndërtimi, në 

veçanti prej plastike; shtëpi të lëvizshme [ndëetesa të transportueshme ndërtesa], jo prej 

metali; materiale ndërtimi [jo prej metali] për ndërtimin e shtëpive dhe shtëpive të 

parafabrikuara.  
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(210) KS/M/ 2022/1338 

(220) 06/09/2022 

(731) Xella Deutschland GmbH 

Düsseldorfer Landstrasse 395,  

47259 Duisburg, DE 

(591) Gjelbert, Bardhe, Zeze  

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

Virtyt Ibrahimaga Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Materialet dhe elementet e ndërtimit dhe të ndërtimit metalik; koritë metalike për 

përzierjen e llaçit dhe tavave me llaç; sende të vogla prej metali harduer; kuti metalike per 

velgla dhe kaskë; bosh; dado metalike, bulona dhe material fiksues; kabllot jo elektrike, 

telat dhe zinxhirët e metalit [jo për qëllime elektronike]; ndërtesa dhe ndërtesa të 

transportueshme prej metali; shkallët dhe skelat metalike  

7  Makina ndërtimi; makina dhe aparate për prodhimin e materialeve të ndërtimit, 

veçanërisht të beton të gazuar, gur artificial dhe elemente ndërtimi të gazuara, tulla dhe 

pllaka rërë-gëlqere; pajisje mekanike për trajtimin dhe përzierjen e lëndëve të para; 

betoniere [makina]; vinça rrotullues; makina prerëse; pajisjet mekanike të shkarkimit si dhe 

pjesë këmbimi dhe aksesorë për to; makina për prodhimin e elementeve të ndërtimit, në 

veçanti makinat prerëse, makina për sharrimin e betonit, makina frezuese, makina pastrimi; 

makina për shtrirjen dhe saldimin e telit të çelikut; pajisje mekanike fiksuese për mbërthyes 

në ndërtimin e ndërtesave dhe në transportin e materialeve të ndërtimit; aparate mekanike 

ngritëse; kapëse ngritëse [darë ngritëse]; makina ambalazhimi; makineritë e prerjes së thatë 

për veshjen e mureve materialet e ndërtimit dhe pjesët e këmbimit dhe pajisjet për to, 

përveç për ngrohjen, ventilimin dhe instalimet sanitare dhe kanalet, tubacionet dhe 

kontejnerët dhe pjesët e tyre; makina për ngritjen e shtëpive, në veçanti vinça; aksesorë për 

vinça, përkatësisht vinç shporta, grepa vinçi, kapëse panelesh muri, kapëse panelesh për 

çati, lidhëse të forta paletash; transportues [makineri] dhe ngritës dhe pjesë për këto 

makina, në veçanti rripat e lëvizëse.   

8  Mjete dhe vegla operimi me dorë për përpunimin e materialeve të ndërtesave dhe për 

ndërtim, punë riparimi dhe mirëmbajtjeje; vegla dor për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtje; 

çekiçët, çekiç druri dhe çekiç të mëddhenj; vegla dore për fiksim dhe lidhëse; vegla operimi 

me dorë për prerje, shpim, bluarje, mprehje dhe trajtimi të sipërfaqes;   

17  Grumbullues/Vulë, ngjitës dhe mbushës; materiale izoluese dhe penguese, në mallra të 

veçanta të bëra nga plastika, përkatësisht izolim termik material për ndërtimin e 

sipërfaqeve, veçanërisht të bëra prej leshit mineral dhe/ose plastikëssë ngurtë e zgjeruar 

[polistireni i shkumëzuar]; izolimi i fletëve dhe jastekëve të ndjesisë të përdorura si 

materiale mbyllëse dhe penguese/parandaluese; pllaka izoluese; materiale izoluese; pëlhura 

tekstil me fije qelqi për izolim; komponimet ngjitëse ngjitëse [ngjitës izolues, materiale 

vulosëse/grumbullues];  
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Sisteme kompozite termoizoluese, kryesisht i përbërë nga materiale për izolim termik duke 

përdorur përforcime për qëllime ndërtimi, suva dhe elemente fiksimi; produkte termike dhe 

materiale izoluese; produkte izoluese të zërit dhe materiale; fibra minerale; panele të 

izoluara rezistente ndaj zjarrit dhe blloqe; rrëshira në formë të ekstruduar për përdorim në 

prodhim. 

19  Materiale ndërtimit, jo prej metali, në veçanti gurë natyrorë dhe artificial, materiale për 

ndërtim muresh, klinker për ndërtim dhe inxhinieri civile, blloqe jo të armuar dhe trarë të 

përforcuar dhe dërrasat e ndërtimit të bëra nga betoni i gazuar, betoni normal, beton i lehtë, 

beton poroz ose guë ranor gëlqeror; komponentët e ndërtimit (materialet e ndërtimit, jo prej 

metali), në veçanti prej gurit ranor gëlqeror; tulla; panele me tulla; zgavër blloqe; mbathje 

[jo prej metali]; letër për çati; armaturë; gurë shtrimi; materiale për ndërtimin e rrugëve; 

zhavorr i skorjes së furrës së shpërthimit; zhavorr dhe rërë skorje furre shpërthyese; skorje 

çeliku; materiale bituminoze për ndërtimin e rrugëve; minerale [materiale ndërtimi, jo prej 

metali] për përdorim në prodhimin e materialeve të ndërtimit dhe në ndërtimin e 

ndërtesave; zhavorr gëlqeror i papërpunuar; gur gëlqeror zhavorr; pluhur gëlqeror; gëlqere 

e shpejtë; gëlqere gungë; gëlqere e hidratuar për përdorim në ndërtim; zhavorr; copëza 

zhavorri; zhavorr i larë dhe copa zhavorri; rëra me zhavorr; çimento; gips; rërë; beton; 

beton i lehtë; beton i thatë; produkte për suvatimin e sipërfaqeve të ndërtesave, suva 

[veshje], suva përfunduese [veshje], suva ngjitëse [veshje], suva për përdorim të brendshëm 

[veshje], suva për përdorim të jashtëm [veshje], suva riparuese [veshje], suva e rregullt 

[veshje] dhe suva e hollë [veshje], të gjitha mallrat e lartpërmendura kryesisht të bazuara në 

gëlqere, çimento, gips ose me aditivë plastikë; katran; ind kallamishte [jo nga metal] për 

përdorim në industrinë e ndërtimit; asfalt; katran; llaç i thatë; llaç i rregullt; llaç me shtrat të 

hollë; llaç i shtresës së finove; llaç përfundimi; mallë lundrues; komponente të 

parafabrikuara të ndërtimit për ndërtimin e ndërtesave, mureve dhe tavaneve [jo të metalit]; 

komponente të parafabrikuara të ndërtimit të bëra prej betoni, pllaka gëlqerore, ranore ose 

gipsi; komplete ndërtimi për ndërtimin e ndërtesave, mureve dhe tavaneve [jo nga metali]; 

produkte suplementare të sistemit për ndërtim të ndërtesave, mureve dhe tavaneve [jo prej 

metali], përkatësisht materiale ndërtimit prej betoni të përforcuara me fibra plastike dhe 

fibra xhami; arkitra [jo prej metali]; U-predha [materiale ndërtimi], jo prej metali; arkitra të 

grilave me rul; gurë për montim të prizave; gur ranor gëlqeror; panele ndërtimi [jo prej 

metali]; gurë përballë; dru për ndërtim; qelq ndërtimi; material me shumicë për nivelimin e 

dyshemeve të betonit të gazuar; pllaka gipsi, veçanërisht për ndërtime të brendshme; 

tavanet dhe pplaka tavani [jo prej metali]; Ndarëse të lëvizshme jo metalike për ndërtim, 

veçanërisht të punuara nga pllaka gipsi; pllaka [jo prej metali] për ndërtim; komponente të 

parafabrikuara të ndërtimit të përforcuara beton dhe njësi të lëvizshme [jo metalike] të 

parafabrikuara, përkatësisht  garazhe të parafabrikuara, salla pritjeje [ndërtesa të 

transportueshme], zonat e depozitimit të mbeturinave [ndërtesa të transportueshme]; 

oxhaqet dhe pjesë prej tyre [jo prej metali]; tavanet [jo prej metali], në veçanti të bëra prej 

kartoni gipsi; dyshekë rrjetë tekstil me fije qelqi për qëllime ndërtimi (me përjashtim të 

qëllimeve izoluese); elemente jo metalike të fasadës dhe veshje për qëllime ndërtimi, në 

veçanti prej plastike; shtëpi të lëvizshme [ndëetesa të transportueshme ndërtesa], jo prej 

metali; materiale ndërtimi [jo prej metali] për ndërtimin e shtëpive dhe shtëpive të 

parafabrikuara.  
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(210) KS/M/ 2022/1339 

(220) 06/09/2022 

(731) Xella Deutschland GmbH 

Düsseldorfer Landstrasse 395,  

47259 Duisburg, DE 

(591) zeze, portokalli 

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

Virtyt Ibrahimaga Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Materiale metalike për ndërtesë dhe ndërtim; dyshekë përforcues dhe shufra prej 

çeliku, profile çeliku; kallëpe metalike dhe grila shëruese; koritë metalike për përzierjen e 

llaçit; sende të vogla të pajisjeve metalike; kuti veglash metalike dhe kasë, bosh; dado 

metalike, bulona dhe material fiksues; kabllot jo elektrike, telat dhe zinxhirë prej metali [jo 

për qëllime elektronike]; ndërtesat dhe ndërtesa të transportueshme prej metali; shkallët dhe 

skelat metalike.   

7  Makina ndërtimi; makina dhe aparate për prodhimin e materialeve të ndërtimit, 

veçanërisht të beton të gazuar, gur artificial dhe elemente ndërtimi të gazuara, tulla dhe 

pllaka rërë-gëlqere; pajisje mekanike për trajtimin dhe përzierjen e lëndëve të para; 

betoniere [makina]; vinça rrotullues; makina prerëse; pajisjet mekanike të shkarkimit si dhe 

pjesë këmbimi dhe aksesorë për to; makina për prodhimin e elementeve të ndërtimit, në 

veçanti makinat prerëse, makina për sharrimin e betonit, makina frezuese, makina pastrimi; 

makina për shtrirjen dhe saldimin e telit të çelikut; pajisje mekanike fiksuese për mbërthyes 

në ndërtimin e ndërtesave dhe në transportin e materialeve të ndërtimit; aparate mekanike 

ngritëse; kapëse ngritëse [darë ngritëse]; makina ambalazhimi; makineritë e prerjes së thatë 

për veshjen e mureve materialet e ndërtimit dhe pjesët e këmbimit dhe pajisjet për to, 

përveç për ngrohjen, ventilimin dhe instalimet sanitare dhe kanalet, tubacionet dhe 

kontejnerët dhe pjesët e tyre; makina për ngritjen e shtëpive, në veçanti vinça; aksesorë për 

vinça, përkatësisht vinç shporta, grepa vinçi, kapëse panelesh muri, kapëse panelesh për 

çati, lidhëse të forta paletash; transportues [makineri] dhe ngritës dhe pjesë për këto 

makina, në veçanti rripat e lëvizëse.   

8  Mjete dhe vegla operimi me dorë për përpunimin e materialeve të ndërtesave dhe për 

ndërtim, punë riparimi dhe mirëmbajtjeje; vegla dor për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtje; 

çekiçët, çekiç druri dhe çekiç të mëddhenj; vegla dore për fiksim dhe lidhëse; vegla operimi 

me dorë për prerje, shpim, bluarje, mprehje dhe trajtimi të sipërfaqes; tava me llaç tava 

metali [vegla dore]  

17  Grumbullues/Vulë, ngjitës dhe mbushës; materiale izoluese dhe penguese, në mallra të 

veçanta të bëra nga plastika, përkatësisht izolim termik material për ndërtimin e 

sipërfaqeve, veçanërisht të bëra prej leshit mineral dhe/ose plastikëssë ngurtë e zgjeruar 

[polistireni i shkumëzuar]; izolimi i fletëve dhe jastekëve të ndjesisë të përdorura si 

materiale mbyllëse dhe penguese/parandaluese; pllaka izoluese; materiale izoluese; pëlhura 

tekstil me fije qelqi për izolim; komponimet ngjitëse ngjitëse [ngjitës izolues, materiale 
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vulosëse/grumbullues];  

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1340 

(220) 06/09/2022 

(731) VitaLand L.L.C. Str. Lidhja e Pejes, 

p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, pije sportive me përmbajtje proteinash.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1341 

(220) 06/09/2022 

(731) VitaLand L.L.C. Str. Lidhja e Pejes, 

p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, pije sportive me përmbajtje proteinash.   
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(210) KS/M/ 2022/1342 

(220) 06/09/2022 

(731)VitaLand L.L.C. Str. Lidhja e Pejes, 

p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, pije sportive me përmbajtje proteinash.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1343 

(220) 06/09/2022 

(731) VitaLand L.L.C.  

Str. Lidhja e Pejes, p.n., 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  : Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, pije sportive me përmbajtje proteinash.   
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(210) KS/M/ 2022/1344 

(220) 06/09/2022 

(731) VitaLand L.L.C. Str. Lidhja e Pejes, 

p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  : Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, pije sportive me përmbajtje proteinash.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1345 

(220) 06/09/2022 

(731) Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft Petuelring 130 

80809 Munich, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BMW ALPINA 

 

 
     

 

(511) 12  Automobila; aparate për automjetet tokësore; makineri për automjete tokësore; 

motorë për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete përveç rrotave për 

motoçikleta dhe biçikleta.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1347 

(220) 06/09/2022 

(300) 018677630  24/03/2022  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8,10 000 Prishtinë 
 

(540)  LIVARNO 

 

 
     

 

(511) 6  Flete (foli) alumini; Fletë (foli) kuzhine; Grepa (pajisje metalike); S grepa për 

varjen e enëve të kuzhinës në shina; Mure kuzhine zbukuruese (Splashbacks) (metali).  
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7  Makina dhe aparate për përpunimin dhe përgatitjen e ushqimeve dhe pijeve; Hapëse 

kanaqesh, elektrike; Shtypës hudhre (Elektrike); Qërues (makinat elektrike); Rahëse, 

elektrike, për qëllime shtëpiake; Grirëse (Elektrike) për përgatitjen e ushqimit; 

multicoptues; Dana (makinë); Rende elektrike; Rashpë; Përzierse (rahëse) ushqimesh 

(Elektrike); Mpresë elektrike thikash; Parandalues të spërkatjes (pjesë makinash); Makina 

për prerjen e vezëve; Makina presuese; presa ushqimore për shumë qëllime; Makina për 

bluarjen e mishit që punojnë me energji elektrike; Mbushës, elektrikë të sallamit.  

8  Takëme tavoline, thika kuzhine dhe mjete prerëse për përdorim në kuzhinë; takëm; 

Thika, Pirunë; lugë; Takëme tavoline; Kuti të përshtatura për takëme tavoline; Komplete 

takëmesh për tavolina; Kuti për ruajtjen e takëmeve për sirtarë; Kuti të takëmeve të 

tavolinës prej metali të çmuar; Hapëse kanqesh (që hapen me dorë); Qërues; Pinca; Rashpë 

(vegla dore); Gdhendëse (vegla dore); Gdhendëse; Prerëse picash; Mprehëse thikash; Thika 

për gdhendje; Pirunë për gdhendjeje; Qërues perimesh jo elektrike; Mandolina (rende) për 

prerjen e perimeve; Prerëse vezësh; Thika frutash; Thika për gdhendjen e frutave; 

Segmentues frutash; Heqës të bërthamës së mollës, Prerëse mollësh; Havan dhe shtypës; 

Takem per kampim.   

9  Pllaka (pijanura) përshtatëse për enë kafeje; pajisje zbulimin, monitorimin dhe 

kontrollim; Lugë matëse; Kohëmatës i vezëve; Kohëmatësi mekanik i vezëve; Kohëmatës 

dixhital për vezë; Kohëmatës elektronik kuzhine; Kohëmatës kuzhine, jo elektrik.  

11  Skarë; Barbekju; Skarë për gatim; Broiler elektrik;  Broilera me gaz; Pllaka ngrohëse 

me skarë; Komplete barbekju me gurë të nxehtë; Shporta (rrjeta) për gatim; Instalime për 

ngrohje të produkteve ushqimore në skarë; Aparate për ngrohjen e pijeve, Aparat për 

ftohjen e ushqimeve, Pajisje për ngrirjen e pijeve; pajisje për konservimin e produkteve 

ushqimore, Aparatet për konservimi i pijeve; aparate frigoriferike; dispenzues (shpërndarës) 

pijesh; Tigan (kinez) elektrike; Makina për përgatitjen e çajit; Aparate elektrike të kafesë; 

Mikrovalë; Aksesorë për mikrovalë; Kapsula kafeje të rimbushshme; Kapsula kafeje bosh, 

per aparate elektrike kafeje; Makina kafeje për kafe të ftohtë.  

16  Çanta (qese) dhe artikuj për paketimin, ambalazhimin dhe ruajtje nga  letra, kartoni ose 

plastika; Foli; Filma (shiritë) për mbështjelljen e produkteve ushqimore; Fletë kundër 

rrëshqitjes/kundër gërvishtjeve; Furça për bojë; Çanta (qese) të bëra prej letre për paketim; 

Çanta (qese) të bëra nga plastika për paketim; Letër pergamene; Letër pjekjeje me 

jetëgjatësi; Letër/folje mbrojtëse për furra PTFE  për pjekje; Fletë kundër rrëshqitjes/kundër 

gërvishtjeve për dollapë; Kuti magazinimi për dollapë; kalendarët e ardhjes (festave); Qese 

e ripërdorshme për feta buke; Qese për feta buke; Grykashkë nga letra.   

20  : Kontejnerë për magazinim dhe transport, jo prej metali; Rafte (mobilje); Kapsula 

boshe kafeje prej plastike. 

21  Enë tavoline, enë gatimi dhe kontejnerë; Enë kuzhine prej silikoni; Kallëp (tepsi) për 

pjekje; Kallëp (tepsi) për kifle; Tepsi për biskota; Kuti për pjekje nga silikoni; Mbështetëse 

nga silikoni, gota prej silikoni; Kuti për pjekje nga letra; Kosh (enë) për ruajtjen e bukës; 

Tigan ( gjysëm sferik); Kupa; Fura në rafte; Makina për bluarjen e mishit, jo elektrike; 

Presë për hudhër (enë kuzhine); Kaqavidhë tape, elektrike dhe jo elektrike; Rahëse; Rahëse, 

jo elektrike, për qëllime shtëpiake; Spatulat për përdorim në kuzhinë; Gdhendëse pastrimi 

për sipërfaqe qeramike; Okllai, për përdorim shtëpiak; Shtroje për pjekje; Shtroje kuzhine; 

Bazë torte; Qese dekorimi për pastiçeri; Dërrasa për coptim; Drasë prerëse; Blloqe thike; 

Drasa të gdhendura; Kashtë për pije; Tabaka kullimi; Rafte kullimi për enë; Rafte kullimi 

për shishe; Rafte për tharjen e takëmeve; Enë gatimi; Komplete ndihmash kuzhine; 
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Spatulat; Lugë gatimi; Lugë për derdhje (enë gatimi); Furça pastiçerie; Kapëse të spagetit; 

Matës spageti; Shërbyes të spagetit; kruajtëse brumi; Shërbyese byrekut; Okllai, vendore; 

Makina për jufka, që operojnë me dorë; Pjata për Shërbim; Tasa sallate, me takëm; 

Mbajtëse gotash; Mbajtëse për dërrasat e gdhendura; Mbajtëse letrash kuzhine; Mbajtëse 

Kavanozash; Mbajtëse për gota vere; Mbajtëse për kapak, Mbajtëse për enët e kuzhinës; 

Rafte për kofsha/brinjë pule; Komplete koktej/bar; Sitë çaji; Havan për përdorim në 

kuzhinë; Enët për furrat me mikrovalë; Pajisje për rrotullim sushi; shtroje për mbështjelljen 

e sushit; Aparate dore për përgtitjen e sushit; Tabaka për ushqim; Tabaka për servirje nga 

bambuja; Sitë; Kullesë për përdorim shtëpiak; Kallëpe për kube akulli; Forma të 

ripërdorshme për kube akulli; Enë kafeje; Mulli për kafe; Filtra kafeje; Filtra kafeje të 

ripërdorshme; Lugë akulloreje; Mbulesa mbrojtëse nga spërkatja, për përdorim në lidhje me 

mallrat e mëposhtme: Tenxhere dhe tiganë; Shporta avulli për tenxhere; hinka; Rafte 

erëzash  

22  Qese tekstili për paketimin e mallrave; Qese buke me kapëse me grep dhe shtrënguese  

24  Pëlhurë e vajosur; Peceta nga dylli i bletëse; pëlhurë e ripërdorshme e veshur me dyll 

për mbështjelljen e ushqimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1349 

(220) 06/09/2022 

(731) BETEK BOYA VE KİMYA 

 SANAYI ANONİM ŞİRKETİ 

Gebze Organize Sanayi Bӧlgesi Tembelova 

Alanı 3200 Sok. No:3206 Gebze Kocaeli, 

TURKEY, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet që përdoren në industri, në fushën shkencore, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari. rrëshirat artificial të papërpunuara dhe plastika e papërpunuar. 

plehrat dhe tokat. mjetet për shuarje të zjarrit. adhezivët të cilët nuk janë për qëllime 

shtëpiake dhe stacionare.  

17  Gomë, guta-perk, elastike, amianth (azbest), mikë apo materiale sintetike gjysëm të 

përfunduara në formën e produktit pluhur, pllakë, bar dhe formatit të madh. materiale dhe 

paisje të pranishme në këtë klasë që synojnë izolimin dhe absorbimin energjisë, të 

prodhuara me material sintetike të përfunduara apo gjysëm të përfunduara. tuba lakues, 

tuba gome (duke përfshirë edhe ata që përdoren për makina), tubi, tuba gome me mbuloje 

dhe mbeshtjelles të bërë nga tekstili, tubat e zjarrfikësve, tubi jo metalik i mbuluar dhe i 

mbështjellur, tub gome i mbështjellur, tubat radiator për automjete të bërë nga elastike, 

plastika apo goma.  
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(210) KS/M/ 2022/1350 

(220) 07/09/2022 

(731) Sabri Zylfiu BAUINVEST CO LLC 

Prishtinë, Rruga Antigona Fazliu, Nr.130, 

KS 

(740)  Leke Sahatxhiu rr. Sali Gjuka-Peje 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materialet ndërtimore (jo prej metali); gypat e fortë jometalikë të ndërtimtarisë; 

materialet zjarrduruese të ndërtimtarisë, jo prej metali; asfalti, katrani dhe bitumeni;    

37  Ndërtimin, riparimin dhe modernizimin e instalimeve dhe aparate për shërbime 

komunale, kompani industriale dhe komerciale, qeveritare dhe te tjera; dhe shërbimet 

mbikqyrëse në lidhje me të lartëcekurat.  

42  Këshillim të menaxhimit, inxhinjerisë, përvetësimit, dhe shërbimet e dizajnimit ndaj 

shërbimeve komunale, kompanive industriale dhe komerciale, qeveritare dhe te tjera    

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1351 

(220) 07/09/2022 

(731) Sabri Zylfiu BAUINVEST CO LLC 

Prishtinë, Rruga Antigona Fazliu, Nr.130 

, KS 

(740)  Leke Sahatxhiu rr. Sali Gjuka-Peje 
 

(540)  BAU INVEST 

 

 
     

 

(511) 19  Materialet ndërtimore (jo prej metali); gypat e fortë jometalikë të ndërtimtarisë; 

materialet zjarrduruese të ndërtimtarisë, jo prej metali; asfalti, katrani dhe bitumeni;    

37  Ndërtimin, riparimin dhe modernizimin e instalimeve dhe aparate për shërbime 

komunale, kompani industriale dhe komerciale, qeveritare dhe te tjera; dhe shërbimet 

mbikqyrëse në lidhje me të lartëcekurat.  

42  Këshillim të menaxhimit, inxhinjerisë, përvetësimit, dhe shërbimet e dizajnimit ndaj 

shërbimeve komunale, kompanive industriale dhe komerciale, qeveritare dhe te tjera    

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1353 

(220) 07/09/2022 

(731) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA  

Eckenheimer Landstrasse 100,  

60318 Frankfurt am Main,  

(540)  BELOTERO 
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Germany, DE 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 

 
 

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

farmaceutike për përdorim ne dermatologji; shiringa te parapergaditur për qëllime 

mjekësore (farmaceutike).  

10  Preparate farmaceutike dhe preparate sanitare për qëllime mjekësore; Preparate 

farmaceutike për përdorim ne dermatologji; shiringa te parapergaditur për qëllime 

mjekësore (farmaceutike). 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1354 

(220) 07/09/2022 

(731) Merz North America, Inc. 

6501 Six Forks Road, Raleigh, 

NC 27615, US 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 

 
 

(540)  RADIESSE 

 

 
     

 

(511) 5  Trajtimet kozmetike të restaurimit dhe shtimit, përkatësisht, injeksione 

biokompatibile për përdorim si alternativa trajtimi ndaj kirurgjisë plastike dhe shtimit të 

indeve të brendshme.  

10  Pajisjet, aparatet dhe instrumentet mjekësore që përdoren për qëllime kozmetike për 

restaurim dhe shtim; pajisje për injeksion; shiringa mjekësore. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1355 

(220) 07/09/2022 

(731) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA  

Eckenheimer Landstrasse 100,  

60318 Frankfurt am Main, DE 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 

 
 

(540)         BOCOUTURE 

 

 
     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe preparatet sanitare për qëllime mjekësore; produkte 

medicinale për dermatologji  

10  Instrumentet dhe pajisjet mjekësore; Gjilpëra hipodermike; Shiringa medicinale; 

Sistemet për injektim; Pajisje injektuese me një dozë; Enët për aplikimin e barnave. 
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(210) KS/M/ 2022/1357 

(220) 07/09/2022 

(731) BLUESKY COSMETICS LIMITED  

UNIT 303, 3/F LIPPO SUN PLAZA, NO 28 

CANTON RD TST KL, HONG KONG, HK 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Llak për thonjtë; preparate për kujdesin e thonjve; ngjitëse të artit të thonjve;  

heqës të llakut të thonjve; kozmetikë; thonjtë e rremë; make-up (makijazh); shamponët; hiri 

vullkanik për pastrim; preparate lustruese; preparate bluarjeje; vajra esenciale; pastë 

dhëmbësh; temjan ; kozmetikë për kafshë; preparate për aromatizmin e ajrit 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1358 

(220) 08/09/2022 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  A PO M'NJEH ZEMËR 

 

 
     

 

(511) 15  Instrumente muzikore.  

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

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

ose qëllime shtëpiake; materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

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

blloqet tipografike.  

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

38  Telekomunikacione.  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.  
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(210) KS/M/ 2022/1359 

(220) 08/09/2022 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) E kuqe,  e bardhë dhe e zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 15  Instrumente muzikore.  

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

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

ose qëllime shtëpiake; materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

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

blloqet tipografike.  

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

38  Telekomunikacione.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1360 

(220) 08/09/2022 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Music BOX 

 

 
     

 

(511) 15  Instrumente muzikore  

16  Letra kartoni dhe mallrat prej ketyre materialeve qe nuk jane te perfshira ne klasat e 

tjera materiali i shtypur materiali per liberlidhje ; leter shkrimi;ngjitesit per leter shhkrimi 

ose qellime shtepiake materiali per udhezues dhe mesimor pervec aparateve materialet 

plastike per ambalazhim qe nuk jane te perfshira ne klasat e tjera shkronjat topografike 

blloqet tipografike  

35  reklamim menaxhim biznesi administrim biznesi funksione zyre  

36  telekomunikacione  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh argetim aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2022/1361 

(220) 08/09/2022 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) E kuqe, e kaltër, kafe, e verdhë, hiri, e 

bardhë dhe e zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 15  Instrumente muzikore.  

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

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

ose qëllime shtëpiake; materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

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

blloqet tipografike.  

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

38  Telekomunikacione.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1362 

(220) 08/09/2022 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  MONOKëL 

 

 
     

 

(511) 15  Instrumente muzikore.  

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

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

ose qëllime shtëpiake; materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

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

blloqet tipografike.  

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

38  Telekomunikacione.  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.  
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(210) KS/M/ 2022/1363 

(220) 08/09/2022 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) e kalter, e bardhe, e zeze 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 15  Instrumente muzikore.  

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

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

ose qëllime shtëpiake; materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

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

blloqet tipografike.  

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

38  Telekomunikacione.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1364 

(220) 08/09/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(591) Gjelbert, portokalle,e hirit  

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceotike  

35  Tregtia me shumice dhe pakic e produkteve farmaceotike dhe higjenike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1365 

(220) 08/09/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(526) D3 Strong-25 000 IU 

(591) kuqe,e bardhë, roze , vjollce, verdhë, 

kaltër 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 

(540)   
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(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1366 

(220) 08/09/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(526) Ecoli-Ex 

(591) Kalter , bardhë,roze,blu e hapur 

(740)  Elbasan Rexhaj 

Pishtine-Lagja Arberia Rr.Selim Berisha 

nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1367 

(220) 08/09/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(526) flora lactis b 

(591) Kalter, portokalle, bardhe 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor. 
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(210) KS/M/ 2022/1368 

(220) 08/09/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(526) PROLINEX 

(591) Kalter, roze, vjollce 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1369 

(220) 08/09/2022 

(731) Pharmaplus shpk Prishtinë, Lagja 

Kalabria Rexhep Krasniqi Lam.A Bll.C2 

Obj.B nr.1, KS 

(526) REHIDRAL-ORS (591) Kaltër, 

portokalle,e bardhë 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Medikamentet,produkte farmaceotike për perdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1370 

(220) 08/09/2022 

(731) Besfort Veliu “Royal Luxurys”  

Rr.Isa Boletini p.n., Prishtinë, KS 

(591) Ngjyra e zezë dhe ngjyra e bardhë 

 
 

(540)   
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(511) 25 Veshje, këpucë, veshjet e kokës, veshjet, këpucët dhe veshjet e kokës për qeniet 

njerëzore, pjesë të veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për shembull, pranga, xhepa, 

veshje të gatshme, taka dhe thember kepuce, majat e kapelave, kornizat e kapelave 

(skelete);veshmbathje dhe këpucë për sport, për shembull, doreza për ski, teke sportive, 

veshje për çiklistët, uniforma për xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë gjimnastike, 

çizme për ski;kostume maskarade;veshje letre, kapele letre për përdorim si veshje;Peceta 

,jo te letres;katrore xhepi 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1371 

(220) 08/09/2022 

(731) Besfort Veliu “Royal Luxurys”  

Rr.Isa Boletini p.n., Prishtinë, KS 

(526) ROYAL LUXURY 

(591) Ngjyra e zezë dhe ngjyra e bardhë 

 
 

(540)  ROYAL LUXURY 

 

 
     

 

(511) 25 Veshje, këpucë, veshjet e kokës, veshjet, këpucët dhe veshjet e kokës për qeniet 

njerëzore, pjesë të veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për shembull, pranga, xhepa, 

veshje të gatshme, taka dhe thember kepuce, majat e kapelave, kornizat e kapelave 

(skelete);veshmbathje dhe këpucë për sport, për shembull, doreza për ski, teke sportive, 

veshje për çiklistët, uniforma për xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë gjimnastike, 

çizme për ski;kostume maskarade;veshje letre, kapele letre për përdorim si veshje;Peceta 

,jo te letres;katrore xhepi 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1378 

(220) 09/09/2022 

(731) ARDA REI Group SH.P.K. 

Prishtinë, Zona Industriale,Bulevardi Bill 

Klinton, KS 

(591) E zeze, e hirte, e bardhe 

portokalli 

(540)   
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(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

     

 

(511) 7  Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh  

12  Mjete transporti; aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi. 

 

                                 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1380 

(220) 12/09/2022 

(731) “Emin Group” Sh.p.k 

Rr. Tirana, Prizren, Kosovë, KS 

(526) DRAGON BREATH 

(591) E kaltër, E portokalli, E bardhë 

(740)  Korab Rexhepi Nëna Terezë, 30 D, 

Prishtinë 
 

(540)  DRAGON BREATH 

 

 
     

 

(511) 29  Ushqime – Mish. peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte të mishit fruta dhe perime 

të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, 

djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit, vajra dhe yndyrëra për ushqim.  

30  Ushqime - Kafe, Çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe 

sago; miell dhe preparate nga drithërat bukë, pastat ëmbëlsira; çokollate; akullore, sherbet 

dhe akullore të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, drekë; maja, pluhur pjekjeje; kripë, erëza, 

erëza, barishte të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akull (ujë i ngrirë).)  

31  Ushqime - Produkte të papërpunuara dhe të papërpunuara buiqesore, akuakulturore, 

hortikulturore dhe pyjore; drithera dhe fara te papcrpunuara dhe td papërpunura; fruta dhe 

perime të fresketa, barishte të freskëta; bimë dhe lule natyrale; llamba, fidane dhe fara për 

mbjellje; kafshë td gjalla; ushqime dhe piie për kafshë; malt. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1381 

(220) 12/09/2022 

(731) “Emin Group” Sh.p.k 

(540)   
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Rr. Tirana, Prizren, Kosovë, KS 

(526) DRAGON BREATH 

(591) E kaltër, E portokalli, E bardhë 

(740)  Korab Rexhepi Nëna Terezë, 30 D, 

Prishtinë 
 

     

 

(511) 29  Ushqime – Mish. peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte të mishit fruta dhe perime 

të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, 

djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit, vajra dhe yndyrëra për ushqim. 

30  Ushqime - Kafe, Çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe 

sago; miell dhe preparate nga drithërat bukë, pastat ëmbëlsira; çokollate; akullore, sherbet 

dhe akullore të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, drekë; maja, pluhur pjekjeje; kripë, erëza, 

erëza, barishte të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akull (ujë i ngrirë).)  

31  Ushqime - Produkte të papërpunuara dhe të papërpunuara buiqesore, akuakulturore, 

hortikulturore dhe pyjore; drithera dhe fara te papcrpunuara dhe td papërpunura; fruta dhe 

perime të fresketa, barishte të freskëta; bimë dhe lule natyrale; llamba, fidane dhe fara për 

mbjellje; kafshë td gjalla; ushqime dhe piie për kafshë; malt.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1383 

(220) 13/09/2022 

(731) Angelini Wines & Estates Società 

Agricola a r.l. Via Roma 117 

60031 Castelplanio (AN), IT 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe Kelmendi 

p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  BERTANI 

 

 

 

 
     

 

(511) 33  Raki; likeret mente; alkool orizi; pije alkoolike [pije]; përgatitje alkoolike të 

hidhura; anise [liker]; anisetë [liker]; aperitivë; arrak [arak / pije alkoolike e distiluar 

zakonisht nga lëngu i palmës së kokosit ose nga orizi ]; baijiu [pije alkoolike e distiluar 

kineze]; pije të distiluara; kokteje; curacao [liker i aromatizuar]; tretës [likerë dhe pije 

alkoolike]; ekstrakte alkoolike; ekstrakte frutash, alkoolike; xhin; mjaltë [hydromel nga 

mjalta dhe uji]; raki kirsch; likeret; nira [pije alkoolike me bazë kallami]; rum; hir [pije 

alkoolike me bazë orizi]; musht; perri [pije alcoolike me bazë dardhe]; piket [zëvendësues i 

verës]; verë; vodka; uiski; pije me bazë vere. 
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(210) KS/M/ 2022/1384 

(220) 13/09/2022 

(731) Angelini Wines & Estates Società 

Agricola a r.l. Via Roma 117 

60031 Castelplanio (AN), IT 

(740)  Florije Manaj Zogaj 

Manaj & Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe 

Kelmendi p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  VAL DI SUGA 

 

 
     

 

(511) 33  Raki; likeret mente; alkool orizi; pije alkoolike [pije]; përgatitje alkoolike të 

hidhura; anise [liker]; anisetë [liker]; aperitivë; arrak [arak / pije alkoolike e distiluar 

zakonisht nga lëngu i palmës së kokosit ose nga orizi ]; baijiu [pije alkoolike e distiluar 

kineze]; pije të distiluara; kokteje; curacao [liker i aromatizuar]; tretës [likerë dhe pije 

alkoolike]; ekstrakte alkoolike; ekstrakte frutash, alkoolike; xhin; mjaltë [hydromel nga 

mjalta dhe uji]; raki kirsch; likeret; nira [pije alkoolike me bazë kallami]; rum; hir [pije 

alkoolike me bazë orizi]; musht; perri [pije alcoolike me bazë dardhe]; piket [zëvendësues i 

verës]; verë; vodka; uiski; pije me bazë vere. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1385 

(220) 13/09/2022 

(731) Angelini Wines & Estates Società 

Agricola a r.l. Via Roma 117 

60031 Castelplanio (AN), IT 

(740)  Florije Manaj Zogaj 

Manaj & Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe 

Kelmendi p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  LE MINIERE DI NOVARE 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike [pije]; Aperitivë; Pije me bazë vere; Pije alkoolike të parapërziera, 

të ndryshme nga ato me bazë birre; Pije të distiluara; Kokteje; Digjestivë [likerë dhe pije 

alkoolike]; Esenca alkoolike; Ekstrakte alkoolike; Ekstrakte frutash, alkoolike; Likerë; 

Piket [zevendesues i verës]; Verë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1386 

(220) 13/09/2022 

(731) Angelini Wines & Estates Società 

Agricola a r.l. Via Roma 117 60031 

Castelplanio (AN), IT 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe Kelmendi 

p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 

(540)  MASSACCIO 
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(511) 33  Raki; likeret mente; alkool orizi; pije alkoolike [pije]; përgatitje alkoolike të 

hidhura; anise [liker]; anisetë [liker]; aperitivë; arrak [arak / pije alkoolike e distiluar 

zakonisht nga lëngu i palmës së kokosit ose nga orizi ]; baijiu [pije alkoolike e distiluar 

kineze]; pije të distiluara; kokteje; curacao [liker i aromatizuar]; tretës [likerë dhe pije 

alkoolike]; ekstrakte alkoolike; ekstrakte frutash, alkoolike; xhin; mjaltë [hydromel nga 

mjalta dhe uji]; raki kirsch; likeret; nira [pije alkoolike me bazë kallami]; rum; hir [pije 

alkoolike me bazë orizi]; musht; perri [pije alcoolike me bazë dardhe]; piket [zëvendësues i 

verës]; verë; vodka; uiski; pije me bazë vere. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1387 

(220) 13/09/2022 

(731) Angelini Wines & Estates Società 

Agricola a r.l. Via Roma 117 

60031 Castelplanio (AN), IT 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Nekibe Kelmendi 

p.n 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  SAN LEONINO 

 

 
     

 

(511) 33  Raki; likeret mente; alkool orizi; pije alkoolike [pije]; përgatitje alkoolike të 

hidhura; anise [liker]; anisetë [liker]; aperitivë; arrak [arak / pije alkoolike e distiluar 

zakonisht nga lëngu i palmës së kokosit ose nga orizi ]; baijiu [pije alkoolike e distiluar 

kineze]; pije të distiluara; kokteje; curacao [liker i aromatizuar]; tretës [likerë dhe pije 

alkoolike]; ekstrakte alkoolike; ekstrakte frutash, alkoolike; xhin; mjaltë [hydromel nga 

mjalta dhe uji]; raki kirsch; likeret; nira [pije alkoolike me bazë kallami]; rum; hir [pije 

alkoolike me bazë orizi]; musht; perri [pije alcoolike me bazë dardhe]; piket [zëvendësues i 

verës]; verë; vodka; uiski; pije me bazë vere. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1388 

(220) 13/09/2022 

(731) Inspire11 LLC 1 N. Dearborn St., 

Suite 1150, Chicago, IL 60602, United 

States of America, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  INSPIRE11 

 

 
     

 

(511) 35  Konsulenca për menaxhimin e biznesit, përkatësisht strategji dixhitale, biznesi 

dhe analitike për të përmirësuar dhe rritur bizneset; shërbime në fushën e zhvillimit të 

biznesit, duke përfshirë analizën e tregut, analizën funksionale, zhvillimin organizativ  dhe 

dizajnimin, optimizimin e klientëve; shërbimet e planifikimit të biznesit, përkatësisht 

organizimi dhe organizimi i tryezave të rrumbullakëta dhe webinareve të biznesit.  
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42  Konsulenca për zhvillimin e produktit, domethënë, planifikimi i produktit, dizajni i 

produktit, inxhinieria e produktit, dizajni i përvojës; shërbimet analitike të të dhënave; 

dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit; konsulenca teknologjike që përfshin DevOps, 

Inteligjencën Artificiale dhe Mësimdhënia e Makinerive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1389 

(220) 13/09/2022 

(731) Inspire11 LLC 1 N. Dearborn St., 

Suite 1150, Chicago, IL 60602, United 

States of America, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Konsulenca për menaxhimin e biznesit, përkatësisht strategji dixhitale, biznesi 

dhe analitike për të përmirësuar dhe rritur bizneset; shërbime në fushën e zhvillimit të 

biznesit, duke përfshirë analizën e tregut, analizën funksionale, zhvillimin organizativ  dhe 

dizajnimin, optimizimin e klientëve; shërbimet e planifikimit të biznesit, përkatësisht 

organizimi dhe organizimi i tryezave të rrumbullakëta dhe webinareve të biznesit.  

42  Konsulenca për zhvillimin e produktit, domethënë, planifikimi i produktit, dizajni i 

produktit, inxhinieria e produktit, dizajni i përvojës; shërbimet analitike të të dhënave; 

dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit; konsulenca teknologjike që përfshin DevOps, 

Inteligjencën Artificiale dhe Mësimdhënia e Makinerive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1390 

(220) 13/09/2022 

(731) TOSKANI S.L. Passatge Ciutadans 4 

Barcelona 08005, ES 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; substanca dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; 

preparate sanitare, për përdorim mjekësor; aminoacide për qëllime mjekësore dhe preparate 

vitaminash; shtesa dietike të përbëra nga aminoacide; ekstrakte bimore për qëllime 

farmaceutike; pilula antioksiduese; pomada për qëllime mjekësore dhe farmaceutike; 

preparate kimike për qëllime farmaceutike dhe mjekësore; preparate biologjike për 

përdorim mjekësor dhe farmaceutik; preparate enzimatike për qëllime mjekësore; tonik 

restaurues (barna); tonik (ilaçe); suva ngjitëse; mbushëse dermale të injektueshme; 

farmaceutike injektuese; preparate sanitare për qëllime mjekësore, për trajtimin e gjendjeve 

të lëkurës; aminoacide për qëllime mjekësore dhe preparate vitaminash; acide për qëllime 

farmaceutike; antitoksina; substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, 

përkatësisht suplemente ushqimore me bazë bimore, preparate vitaminash dhe minerale; 

suplemente me vitamina dhe minerale; pomada për qëllime mjekësore; preparate kimike 
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për qëllime farmaceutike dhe për qëllime mjekësore; tonik [ilaçe]; shirita ngjitës për 

qëllime mjekësore; materiale për veshje; kremra kozmetikë për qëllime mjekësore. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1391 

(220) 14/09/2022 

(731) POLIKLINIKA SHOSHI SH.P.K. 

Prishtinë, Rruga Rifat Burgjeviq , H-8 NR.1 

Kodra e Diellit, KS 

(591) E Kaltër, E Bardhë 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting" Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve  

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

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1392 

(220) 14/09/2022 

(731) Agro Trade Shpk Magjistrala 

Prishtinë – Ferizaj, Km 7, Prishtinë, KS 

(591) E Kuqe, e bardhë dhe e gjelbër 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

 

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

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29 Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut;ekstrakte mishi;fruta dhe perime te 

konservuara, të thara dhe të gatshme;pelte, reçel, komposto;vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi;vajra ushqimore dhe yndyrna. 

32 Birra, pije joalkoolike, ujëra minerale dhe të gazuara, pije frutash dhe lëngje frutash, 

shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve joalkoolike, pije t lehta. 
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34 Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit, cigare dhe puro, cigare elektronike dhe avullues 

oral për duhanpirësit, artikuj për duhanpirës, zëvendësues të duhanit, jo për qëllime 

mjekësore. 

37 Shërbimet e ndërtimit, shërbimet e instalimit dhe riparimit, nxjerrjen e minierave, 

shpimin e naftës dhe gazit, ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose 

linjave të transmetimit, si dhe shërbime në fushën e ndërtimit, për shembull, lyerja e 

brendshme dhe e jashtme, suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve të ngrohjes dhe 

mbulimi i çatisë. 

39 Transportin, paketimin dhe ruajtjen e mallrave, organizimi i udhëtimit, hërbimet e qirasë 

në lidhje me transportin, ruajtjen dhe udhëtimin, për shembull, marrja me qira e 

vendparkimit, marrja me qira e garazheve, marrja me qira e kontejnerëve të magazinimit. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1393 

(220) 14/09/2022 

(731) KING KOIL LICENSING 

COMPANY, INC. 1100 N 127th Avenue 

Suite 150 Avondale, Arizona 85323, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Shtretër, dyshekë dhe kuti spiralesh (dyshekë).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1394 

(220) 14/09/2022 

(731) KING KOIL LICENSING 

COMPANY, INC. 1100 N 127th Avenue 

Suite 150 Avondale, Arizona 85323, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Shtretër, dyshekë dhe kuti spiralesh (dyshekë).  
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(210) KS/M/ 2022/1395 

(220) 14/09/2022 

(731) KING KOIL LICENSING 

COMPANY, INC. 1100 N 127th Avenue 

Suite 150 Avondale, Arizona 85323, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  KING KOIL 

 

 
     

 

(511) 20  Shtretër, dyshekë dhe kuti spiralesh (dyshekë). 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1396 

(220) 15/09/2022 

(731) PSA AUTOMOBILES SA 

2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, 

France, FR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  SUSTAINERA 

 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike për përdorim në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari,  

dhe pylltari; plehrat e tokës (natyrale dhe artificiale); kompozime për shuarjen e zjarrit;  

preparate kimike për kalitje dhe saldim; substanca kimike për konservimin e produkteve  

ushqimore; materiale për rrezitje; substanca ngjitëse për përdorim industrial; solucione 

kundër ngrirjes; lëngje për instalime dhe aparate hidraulike. 

2  Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe kundër dëmtimit të 

drurit; tretje anti-korrozive; lëndë ngjyruese; mordantë; rrëshira natyrale të papërpunuara; 

metale në formë petë dhe pluhur për piktorë dhe dekorues.  

3  Preparate për larje, preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate 

pastruese, lustruese, fërkim dhe gërryerje; dyll lustrimi; pasta dhe preparate të lëngshme për 

pastrimin, lustrimin dhe mbrojtjen e sipërfaqeve metalike të lyera, të llakuara dhe të 

lëmuara; sapune; parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, kremra për flokë; pasta dentare  

4  Vajra dhe yndyrna industriale (përveç vajrave dhe yndyrave ushqimore dhe vajrave 

esencialë); lubrifikantë; kompozime për lidhjen e pluhurit; lëndë djegëse (përfshirë nxitësit 

motorik) dhe lëndë djegëse ndriçimi; qirinj të hollë (konik), qirinj, ndriçues nate dhe fitila 

për ndriçim.  

7  Makina dhe vegla makinerish; shufrat lidhëse për motorët me djegie të brendshme, 

motorët dhe motorët me djegie te brendshme (përveç automjeteve tokësore), bashkuesit dhe 

rripat e transmisionit (përveç automjeteve tokësore); mjete bujqësore të ndryshme nga ato 

që përdoren me dorë; inkubatorë për vezë; vegla dhe pajisje të dorës, të ndryshme nga ato 

që përdoren me dorë; boshte makine, kushineta dhe kapëse për automobila.  

8  Takëme, pirunë dhe lugë; armë të ftohta, përveç armëve të zjarrit.  

9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, elektrike (përfshirë ato pa tel), 

fotografike, kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese 

(mbikëqyrëse), jetë-shpëtuese dhe mësimore; treguesit e nivelit të karburantit dhe treguesit 

e nivelit të vajit; aparate radiomarrëse dhe trupat e tyre, bateritë për akumulatorët, telat dhe 

kabllot e izoluar, aparatet e ndezjes elektrike dhe trupat e tyre, çelësat (ndërprerësit), boritë 
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dhe aparatet elektrike paralajmëruese dhe trupat e tyre; aparate automatike që operojnë me 

monedha ose token; makina që flasin; arka, makina llogaritëse; aparate për fikjen e zjarrit.  

11  : Instalime për ndriçimin, ngrohjen, gjenerimin e avullit, gatimin, ftohjen, tharjen, 

ventilimin, shpërndarjen e ujit dhe instalimet sanitare; filtrat e ajrit dhe pastruesit e vajit për 

motorët me djegie të brendshme, llambat elektrike, çakmakët elektrikë të purove, ngrohësit 

e ujit dhe trupat e tyre, veçanërisht shkëmbyesit e nxehtësisë, ventilatorët, ventilatorët 

(shpërndarës te ajrit), distributorët dhe rregullatorët e operuar me dorë; ventilatorë 

elektrikë.  

12  Automjete, aparate për lëvizje në tokë, mjete motorike, pjesë përbërëse të tyre, 

përkatësisht amortizues pezullues për automjete; amortizatorë (spirale) për automjete; 

motorë dhe motorë për automjete tokësore; kuti ingranazhesh për automjete tokësore; shasi 

të automjetit; trupat e automjeteve; boshte transmisioni për mjetet tokësore; qarqe 

hidraulike për automjete; konvertuesit çift rrotullues për automjetet tokësore; kthetrat për 

automjetet tokësore; boshtet; frenat e automjeteve; rrota automjeti; rripat e rrotave të 

automjeteve; kapakë qendrash për rrota; shpërndarës për rrotat e automjeteve; goma; 

timonë për automjete; ulëset e automjeteve; mbështetëse koke për ulëset e automjeteve; 

pajisje sigurie për automjete si rripat e sigurisë dhe jastëkët e ajrit; pasqyra të pasme; 

fshirëse xhami; shufra rrotullimi për automjete; parakolp automjetesh; shufra mbrojtëse të 

formimit për automjete; deflektorë për automjete; spoilerë për automjete; xhamat e 

përparme; çatitë e anulueshme për automjete; dritare për automjete; kapak për rezervuarët e 

karburantit të automjeteve; bartës të bagazheve për automjete.  

17  Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, asbest, mikë (mineral natyror)  të 

papërpunuara ose gjysmë të përpunuara dhe zëvendësues të të gjitha këtyre materialeve; 

materiale plastike dhe rrëshira në formë të ekstruduar të përdorura në operacionet e 

prodhimit; materialet e paketimit, ndalimit dhe izolimit; tuba fleksibël jo prej metali.  

24  Tekstile dhe zëvendësuesit e tyre; mbulesa shtëpiake; perde prej materialeve tekstile ose 

plastike.  

37  Shërbime ndërtimi; shërbimet e instalimit dhe riparimit; minierat, shpimet e naftës dhe 

gazit.  

40  Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbeturinave dhe hedhurinave; pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit; shërbime printimi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1397 

(220) 16/09/2022 

(731) BP Home City L.L.c Prishtinë, "Josip 

Rela", H5, Nr.3, Republika e Kosovës, KS 

(591) E gjelbër, E bardhë, E hirit 

(740)  Besnik Ismaili BP Home City L.L.0  

Rr: "Hajredin Bajrami", Lipjan, Republika e 

Kosovës.  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  materiale të ndërtimit ao-metalike); jo-metalike tuba të ngurtë për ndërtimin; 

asfalt, katran dhe bitum, Ndërtime jo metalike të transportueshme, monumentet, jo 

metalike.  
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35 Reklamimi; menaxhimin e biznesit, organizimin dhe administ•imin; funksionet e zyrës.  

36  Shdrbimet financiare, monetare dhe bankare; sherbimet e sigurimit; punët e pasu•ive të 

pal uajtshme.  

37  Ndërtimin e ndërtesave, riparim, sherbimet e instalimit  

39  Transporti; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; aranzhimi i udhetimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1398 

(220) 16/09/2022 

(731) BP Home City L.L.0 Prishtinë, "Josip 

Rela", H5, Nr.3, Republika e Kosovës, KS 

(591) E gjelbër, E bardhë, E hirit 

(740)  Besnik Ismaili BP Home City L.L.0 

Rr: "Hajredin Bajrami", Lipjan, Republika e 

Kosovës.  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  materiale të ndërtimit ao-metalike); jo-metalike tuba të ngurtë për ndërtimin; 

asfalt, katran dhe bitum, Ndërtime jo metalike të transportueshme, monumentet, jo 

metalike.  

35  Reklamimi; menaxhimin e biznesit, organizimin dhe administ•imin; funksionet e zyrës.  

36  Shdrbimet financiare, monetare dhe bankare; sherbimet e sigurimit; punët e pasu•ive të 

pal uajtshme.  

37  Ndërtimin e ndërtesave, riparim, sherbimet e instalimit  

39  Transporti; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; aranzhimi i udhetimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1399 

(220) 16/09/2022 

(731) Liridon Kalenderi 

Rruga “Kleqka” Nr. 20 Prizren, KS 

(591)     E kuqe, e kuqe e mbyllur, e kuqe e 

hapur, e bardhë,e kaftë e mbyllur, e kaftë e 

hapur, e verdhë, ari, e gjelbërt e hapur, e 

gjelbërt e mbyllur.e zezë. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reҫelet, kompostot; vezët, 

qymshti dhe produktet e tij; vajra dhe yndyrat për ushqim.  

30  kafe,çajë kakao , mielli dhe produktet e drithërave, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, 

sheqer, pjekje pluhr ,   akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade , tort pastë, 

ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota 

me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  
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(210) KS/M/ 2022/1400 

(220) 16/09/2022 

(731) Liridon Kalenderi Rruga “Kleqka” Nr. 

20 Prizren, KS 

(526) Krem Banane 

(591)     E kuqe, e kuqe e mbyllur, e kuqe e 

hapur, e bardhë,e kaftë e mbyllur, e kaftë e 

hapur, e gjelbërt e hapur, e gjelbërt e 

mbyllur,  e verdhë, ari,e zezë. 
 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reҫelet, kompostot; vezët, 

qymshti dhe produktet e tij; vajra dhe yndyrat për ushqim.  

30  kafe,çajë kakao , mielli dhe produktet e drithërave, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, 

sheqer, pjekje pluhr ,   akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade , tort pastë, 

ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota 

me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1401 

(220) 16/09/2022 

(731) Liridon Kalenderi Rruga “Kleqka” Nr. 

20 Prizren, KS 

(591) E kuqe, e kuqe e mbyllur, e kuqe e 

hapur, e bardhë,e kaftë e mbyllur, e kaftë e 

hapur, e verdhë, ari, e gjelbërt e hapur, e 

gjelbërt e mbyllur.e zezë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reҫelet, kompostot; vezët, 

qymshti dhe produktet e tij; vajra dhe yndyrat për ushqim.  

30  kafe,çajë kakao , mielli dhe produktet e drithërave, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, 

sheqer, pjekje pluhr ,   akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade , tort pastë, 

ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota 

me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  
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(210) KS/M/ 2022/1402 

(220) 16/09/2022 

(731) Liridon Kalenderi 

Rruga “Kleqka” Nr. 20 Prizren, KS 

(591) E kuqe, e kuqe e mbyllur, e kuqe e 

hapur, e bardhë,e kaftë e mbyllur, e kaftë e 

hapur, e gjelbërt e hapur, e gjelbërt e 

mbyllur,  e verdhë, ari,e zezë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reҫelet, kompostot; vezët, 

qymshti dhe produktet e tij; vajra dhe yndyrat për ushqim.  

30  kafe,çajë kakao , mielli dhe produktet e drithërave, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, 

sheqer, pjekje pluhr ,   akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade , tort pastë, 

ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota 

me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1403 

(220) 16/09/2022 

(731) Liridon Kalenderi 

Rruga “Kleqka” Nr. 20 Prizren, KS 

(591) E kuqe, e kuqe e mbyllur, e kuqe e 

hapur, e bardhë, e portokalltë,e kaftë e 

mbyllur, e kaftë e hapur, e verdhë, ari, e 

gjelbërt e hapur, e gjelbërt e mbyllur.e zezë, 

vjollce, pembe. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reҫelet, kompostot; vezët, 

qymshti dhe produktet e tij; vajra dhe yndyrat për ushqim.  

30  kafe,çajë kakao , mielli dhe produktet e drithërave, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, 

sheqer, pjekje pluhr ,   akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade , tort pastë, 

ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota 

me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  

 
 

(210) KS/M/ 2022/1404 

(220) 16/09/2022 

(731) Liridon Kalenderi 

Rruga “Kleqka” Nr. 20 Prizren, KS 

(540)   
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(591) E kuqe, e kuqe e mbyllur, e kuqe e 

hapur, e bardhë, hiri, e kaltër e mbyllur, e 

kaltër e hapur, e kaftë e mbyllur, e kaftë e 

hapur, e verdhë, ari, e portokalltë, e gjelbërt 

e hapur, e gjelbërt e mbyllur.e zezë, vjollce, 

pembe. 
 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reҫelet, kompostot; vezët, 

qymshti dhe produktet e tij; vajra dhe yndyrat për ushqim  

30  kafe,çajë kakao , mielli dhe produktet e drithërave, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, 

sheqer, pjekje pluhr ,   akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade , tort pastë, 

ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota 

me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1405 

(220) 16/09/2022 

(731) Liridon Kalenderi 

Rruga “Kleqka” Nr. 20 Prizren, KS 

(526)   KEKSA 

(591)     E kuqe, e kuqe e mbyllur, e kuqe e 

hapur, e bardhë,e kaftë e mbyllur, e kaftë e 

hapur, e portokalltë,  e verdhë, ari,e zezë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reҫelet, kompostot; vezët, 

qymshti dhe produktet e tij; vajra dhe yndyrat për ushqim.  

30  kafe,çajë kakao , mielli dhe produktet e drithërave, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, 

sheqer, pjekje pluhr ,   akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade , tort pastë, 

ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota 

me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1406 

(220) 16/09/2022 

(731) Liridon Kalenderi Rruga “Kleqka” Nr. 

(540)   
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20 Prizren, KS 

(591)     E kuqe, e kuqe e mbyllur, e kuqe e 

hapur, e bardhë, e portokalltë,e kaftë e 

mbyllur, e kaftë e hapur, e verdhë, ari, e 

gjelbërt e hapur, e gjelbërt e mbyllur.e zezë, 

vjollce. 
 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reҫelet, kompostot; vezët, 

qymshti dhe produktet e tij; vajra dhe yndyrat për ushqim.  

30  kafe,çajë kakao , mielli dhe produktet e drithërave, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, 

sheqer, pjekje pluhr ,   akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade , tort pastë, 

ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota 

me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1412 

(220) 19/09/2022 

(300) 086989  18/07/2022  JM 

(731) Claris International 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)  CLARIS WEBDIRECT 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik i shkarkueshëm, kryesisht, softuer kompjuterik për 

mikëpritjen, menaxhimin dhe konfigurimin e bazës së të dhënave; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për menaxhimin dhe ofrimin e qasjes në bazën e të dhënave përmes rrjetit 

kompjuterik lokal apo global; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për automatizimin e 

funksioneve të bazës së të dhënave; softuer i shkarkueshëm për menaxhimin e bazës së të 

dhënave; softuer i shkarkueshëm për sinkronizimin e bazës së të dhënave; programe 

kompjuterike të shkarkueshme për qasjen, shfletimin dhe kërkimin online të bazave të së 

dhënave  

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik; ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm online të softuerit të pa-shkarkueshëm për shikimin, shënimin, ruajtjen, 

shkarkimin dhe shpërndarjen e dosjeve elektronike, imazheve, audios, videove, të dhënave 

dhe dokumenteve; ofrimin e përdorimit të përkohshëm online të softuerit të pa-

shkarkueshëm për konferenca audio dhe video; ofrimin e përdorimit të përkohshëm online 

të softuerit të pa-shkarkueshëm për menaxhimin e informacionit personal, menaxhimin e 

bazës së të dhënave dhe sinkronizimin e bazës së të dhënave; ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm online të softuerit të pa-shkarkueshëm për qasjen, shfletimin dhe kërkimin e 

bazave të të dhënave online; ofrimin e përdorimit të përkohshëm online të softuerit të pa-
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shkarkueshëm për komunikim dhe bashkëpunim nëpërmjet rrjeteve kompjuterike; ofrimin e 

përdorimit të përkohshëm online të mjeteve dhe shablloneve të zhvillimit të softuerit që nuk 

shkarkohen në internet për menaxhimin e të dhënave; ofrimin e përdorimit të përkohshëm 

online të softuerit të pa-shkarkueshëm për përdorim në menaxhimin, organizimin dhe 

ndarjen e të dhënave në një rrjet kompjuterik global dhe në rrjetet kompjuterike lokale; 

shërbime kompjuterike, kryesisht, ofrimin online të lehtësive për shikimin, shënimin, 

ruajtjen, shkarkimin dhe shpërndarjen e dosjeve elektronike, imazheve, audios, videove, të 

dhënave dhe dokumenteve, dhe për konferenca audio dhe video, dhe për menaxhimin e 

informacionit personal, menaxhimin e bazës së të dhënave dhe sinkronizimin me bazën e të 

dhënave, dhe për qasjen, shfletimin dhe kërkimin e bazave të të dhënave online, dhe për 

komunikimin dhe bashkëpunimin nëpërmjet rrjeteve kompjuterike, dhe për zhvillimin e 

softuerit, dhe për menaxhimin, organizimin dhe ndarjen e të dhënave në një rrjet 

kompjuterik global dhe në rrjetet kompjuterike lokale; shërbime të pritjes së të dhënave; 

shërbimet e mbështetjes teknike, kryesisht, zgjidhja e problemeve me bazën e të dhënave 

kompjuterike me telefon dhe nëpërmjet një rrjeti global të informacionit kompjuterik; 

ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer në fushën e menaxhimit të 

bazës së të dhënave; ruajtja elektronike e dosjeve, imazheve, audios, videove, të dhënave 

dhe dokumenteve.” 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1413 

(220) 19/09/2022 

(300) 086982  18/07/2022  JM 

(731) Claris International 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)  CLARIS SERVER 

 

 

 

 

 

 
     

 

(511) 9  Platforma softuerike kompjuterike të shkarkueshme dhe të regjistruara për ruajtjen, 

menaxhimin dhe ndarjen e të dhënave dhe informacionit elektronik; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm dhe i regjistruar për menaxhimin e bazës së të dhënave; softuer kompjuterik 

i shkarkueshëm dhe i regjistruar për aplikacionet e softuerit mikëpritës, qasje, ndarje dhe 

menaxhim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1414 

(220) 19/09/2022 

(300) 086983   18/07/2022  JM 

(731) Claris International Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino,  

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  CLARIS GO 
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Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(511) 9  Platforma softuerike kompjuterike të shkarkueshme për zhvillimin e aplikacioneve, 

vendosjen e aplikacioneve, menaxhimin e aplikacioneve dhe menaxhimin e bazës së të 

dhënave; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për zhvillimin e aplikacioneve; mjete të 

zhvillimit të softuerit të shkarkueshëm; platforma softuerike kompjuterike të shkarkueshme 

për ruajtjen, menaxhimin dhe ndarjen e të dhënave dhe informacionit elektronik.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1415 

(220) 19/09/2022 

(731) Claris International 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)  CLARIS CONNECT 

 

 

 

 

 
     

 

(511) 42  Platforma si një shërbim (PAAS) që përmban softuer për intergimin e 

aplikacioneve të palëve të treta dhe lidhjen e të dhënave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1417 

(220) 19/09/2022 

(731) “LIRA” SHPK Rr. Epopeja e Jezercit, 

Ferizaj  Republika e Kosoves, KS 

(591) E Kalter, e gjelber, e verdhe, e bardh, 

e kafte, e kuqe, e zezë e portokallte, hiri, 

vjollce dhe roze 

(740)  Ilir Zejna “Lira” shpk 

Rr. “Epopeja e Jezercit”, Ferizaj 

 Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, fruta dhe 

perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatshme; xhelatinat, reçelet, 

komposto; vezët, qumësht dhe produktet e tij; vajra ushqimore dhe yndyrna  

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli, pije me bazë çaji, çaj i 

ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, preparate 

bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 
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natyrore; ushqimi për kafshë; malta, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 

të freskëta, thjerrëza, të freskëta   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1418 

(220) 20/09/2022 

(731) MERVE OPTİK SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Şenlikköy Mahallesi, Akasya Sokak, 

No:4/1, Florya, Bakırköy- İstanbul / 

TURKEY, TR 

(591) E kaltër 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Syze, syze dielli, thjerrëza optike dhe kuti, kontejnerë, pjesë dhe përbërës të tyre.   

14  Sahatë, orë dhe instrumente kronometrike; kronometra dhe pjesët e tyre; rripat e orës.  

35  Të bërit bashkë, për dobi të tjerëve të llojeve të ndryshme të mallrave veçanërisht, 

syzeve, syzeve të dielli, thjerrëzave optike dhe kutive, kontejnerëve, pjesëve dhe përbërësve 

të tyre, Sahatëve, orëve dhe instrumenteve kronometrike; kronometrave dhe pjesëve të tyre; 

rripave të orës duke u mundësuar klientëve t'i shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, 

shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, me 

anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë. 

   
 
 

(210) KS/M/ 2022/1419 

(220) 20/09/2022 

(731) WUXI PUTIAN IRON CORE CO., 

LTD. Zhangjing Industrial Area, Xibei 

Town, Xishan District, Wuxi, Jiangsu, 

China, CN 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Aliazh hekuri, e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar; Metalet e zakonshme, të 

papërpunuara ose gjysmë të përpunuara; Pllaka hekuri; Fletë dhe pllaka metalike; Tuba prej 

metali; Tel çeliku; Tela alumini; Tela prej metali të zakonshëm; Tel prej lidhjeve të 

zakonshme metalike, përveç telit të siguresave; Mbështjellja ose lidhja e shiritave prej 

metali.  
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9  Transformatorët elektrikë; Mikroçipa silikoni me një kristal; Material dhe aparatura të 

magnetizmit; Mikroçipa silikoni epitaksiale; Kutitë e shpërndarjes [energjia elektrike]; 

Transformatorët; Fletë çeliku silikoni (aksesorë transformatorësh); Bateritë fillestare; 

Brazdat e gjeneratorit [pajisjet elektrike]; Aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, 

kalimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimin e energjisë elektrike për përdorim në termocentral.   

 
 

(210) KS/M/ 2022/1420 

(220) 20/09/2022 

(731) Empresa Cubana del Tabaco 

(Cubatabaco) Calle Nueva No. 75 entre 

Universidad y Pedroso, Cerro, 

 La Habana, Cuba, CU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  HABANOS 

 

 
     

 

(511) 34  :  Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepëse   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1422 

(220) 20/09/2022 

(731) Jaffa Plus L.L.C Veleknice, pn. 

Gjilan, Kosove, KS 

(526) ARTANA 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  ARTANA 

 

 
     

 

(511) 32  Uje i thjeshte apo i gazuar, (mineral ose jo ) lengje te frutave apo perimeve pije te 

frutave apo perimeve, limonata, uje soda, sherbete(pije)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1423 

(220) 20/09/2022 

(731) Jaffa Plus L.L.C 

Veleknice, pn, Gjilan Kosove, KS 

(526) PIREVA 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  PIREVA 

 

 
     

 

(511) 32  Uje i thjeshte apo i gazuar (mineral ose jo) lengje te frutave apo perimeve, pije te 

frutave apo perimeve; limonata uje soda sherbete (pije)  
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(210) KS/M/ 2022/1424 

(220) 21/09/2022 

(731) JingAo Solar Co., Ltd Jinglong Street, 

Ningjin County, Xingtai City, Hebei 

Province, China, CN 

(740)  Mr.Sc. Hekuran Xh. Rama 

ZMP IP LLC Rr. “Ndue Përlleshi”- Alko 

Impex Obj. 2-1/9, Prishtinë, Republika e 

Kosovës 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  kuti shpërndarëse (energji elektrike); silikon polikristalor si gjysmëpërçues; 

silikoni monokristal si gjysmëpërçues; invertere(shëndrrues) fotovoltaike; qelizat 

fotovoltaike; Module diellore fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike; panele 

diellore për prodhimin e energjisë elektrike; panele të energjisë fotovoltaike për prodhimin 

e energjisë elektrike; qelizat diellore të silikonit kristalor; aparat fotovoltaik për 

shndërrimin e rrezatimit diellor në energji elektrike; qelizat galvanike; gjysmëpërçuesit; 

çipa silikoni; Materiali i qelizave diellore silikoni për prodhimin e energjisë elektrike i 

inkorporuar në materialet e trotuarit-rrugëve; pllaka silikoni; bateri diellore; material 

gjysmëpërçues kristalor; pllaka gjysmëpërçuese të strukturuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1426 

(220) 21/09/2022 

(731) Prime Europe & Balkans Trade L.L.C. 

Rruga Mon Balaj, Nr. 66, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(591) E verdhë, e gjelbër , e bardhë 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriçuese; 

qirinjtë dhe fitilat për ndriçim  

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

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli për ftohje  

32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng 
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frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese,  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1428 

(220) 21/09/2022 

(731) ZHEJIANG UNIVIEW 

TECHNOLOGIES CO., LTD. 

2/F, Area B, Building 2,1-3/F, Area A, 

Building 2 and 1-11/F, South Tower, 

Building 10, No. 88, Jiangling Road, Xixing 

Street, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang, China, CN 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Pllakat e qarkut të printuar; Sensorët; Ekranet për video; Aparatet e  

telekomandës; Instalimet elektrike për telekomandimin e operacioneve industriale; Aparatet  

për shuarjen e zjarrit;  Pajisjet mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; 

Instalimet për parandalimin e vjedhjeve, elektrike; Bateritë, elektrike; Gardhe të 

elektrizuara; Kompjuter tablet;  Treguesit e sasisë;  Aparatet fototelegrafike; Makinat e 

peshimit; Matëset;  Tabelat e ndërprerjës; Telefonat inteligjentë; Marrësit audio dhe video; 

Aparate televizive;  video regjistrues; video kamera; Monitorët vizualë për fëmijë; Ekranet 

LED; Pajisjet për njohjen e fytyrës; Monitorët me kristal të lëngshëm me ekran të madh; 

Ekranet e paneleve; Skanuesit e gjurmëve të gishtërinjve; Brava dixhitale për dyer; 

Bllokuesit e kontrollit të radiofrekuencës; Monitorët e ekranit me kristal të lëngshëm; 

Ekranet me kristal të lëngshëm të ekranit;Bllokuesit biometrike të gjurmëve të gishtërinjve 

për dyer;  Skanera biometrikë; Skanera biometrikë të retinës; Tabela të bardha interaktive 

elektronike; Bllokues elektronik të dyerve; Këmbana elektrike të dyerve; Vrimat e syrit 

[lentet zmadhuese] për dyer; Makinat ekzaminuese të gjurmëve të dorës; Treguesit e 

temperaturës; Sensorët e temperaturës; Termometra për matjen e temperaturës së shtresës 

së brendshme të mishit; Termometra me rreze infra të kuqe, jo për qëllime mjekësore; 

Sensorë per matjen e temperaturës; Pajisjet e zbulimit infra të kuqe; Sensorë  infra të kuqe; 

Detektorë pasivë infra të kuqe; Detektorë infra të kuq; Termometra, jo për qëllime 

mjekësore; Robotë mbikëqyrës (te survejimit) të sigurisë; Instrumente sigurie dore; Kamera 

infra të kuqe; Pajisje dhe instrumente telemetrike me telekomandë; Sisteme të tjera të 

kontrollit të aksesit për dyert e ndërthurura; Aparatet e testimit jo për qëllime mjekësore; 

Aparatet e monitorimit, të ndryshme nga ato për qëllime mjekësore; Byzylykët e lidhur 

[instrumentet matëse]; Aparatet diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; Kamerat e 

imazhit termik; Bateritë diellore; Bateri litiumi; Akumulatorë, elektrikë; Karikues  

baterish; Detektorë; Mikrofonë; Mikrofonë për pajisje telekomunikacioni me rreze të gjatë;  

Mikrofonë për pajisje telekomunikacioni; Altoparlantë; Robotë humanoidë me inteligjencë  
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artificiale; Monitorët te veshuar te ekranit të videove; Pajisjet elektrike dhe elektronike të 

video mbikqyrjës; Instrumentet e vëzhgimit; Aparatet dhe instrumentet e hulumtimit 

(anketimit); Detektorë rrezatimi; Materiale për rrjetin elektrik [tela, kabllo]; syze 3D; 

Sllajde [fotografi]; Aparate  ndërkomunikimi; Pajisjet e komunikimit në rrjet  

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1430 

(220) 21/09/2022 

(731) ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava 

Klementa 869, Mladá Boleslav II,  

CZ - 293 01 Mladá Boleslav, Czech 

Republic, CZ 

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

Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  SCALA 

 

 

 
     

 

(511) 12  Automobila dhe pjesët dhe aksesorët e tyre, të gjitha të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1431 

(220) 21/09/2022 

(731) ŠKODA AUTO a.s tř. Václava 

Klementa 869, Mladá Boleslav II,  

CZ - 293 01 Mladá Boleslav, Czech 

Republic, CZ 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540) KAROQ 

 

 
     

 

(511) 12  Automobilat dhe pjesët dhe aksesorët e tyre, të gjitha të përfshira në këtë klasë,  

përveç biçikletave, pjesëve të biçikletave dhe aksesorëve të biçikletave dhe me përjashtim 

të gomave dhe pjesëve, komponentëve dhe aksesorëve të tyre përkatës. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1432 

(220) 21/09/2022 

(731) ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava 

Klementa 869, Mladá Boleslav II,  

CZ - 293 01 Mladá Boleslav, Czech 

Republic, CZ 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540) KAMIQ 

 

 
     

 

(511) 12  Automobila, ulëset e automjeteve, timonë, pasqyra të pamjes së pasme, boshte,  
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motorë për automjete tokësore, trup për automobila, kthetra për automjete tokësore, lidhëse 

për automjete tokësore 

  
 

(210) KS/M/ 2022/1433 

(220) 21/09/2022 

(731) ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava 

Klementa 869, Mladá Boleslav II,  

CZ - 293 01 Mladá Boleslav, Czech 

Republic, CZ 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  ENYAQ 

 

 
     

 

(511) 12  Automobilat, automjetet elektrike dhe pjesët dhe aksesorët e tyre duke përfshirë 

në këtë klasë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1434 

(220) 21/09/2022 

(731) ŠKODA AUTO a.s. 

tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav 

II,  CZ - 293 01 Mladá Boleslav, Czech 

Republic, CZ 

(740)  Abedin Mehmeti (005) - 

Z.J."EAMA" Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  ELROQ 

 

 
     

 

(511) 12  Automobila dhe pjesët dhe aksesorët e tyre, të gjitha të përfshira në këtë klasë 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1435 

(220) 22/09/2022 

(731) KT&G CORPORATION  

71 Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

Republic of Korea, KP 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  PINE BLACK  

 

 
     

 

(511) 34  Duhan;cigare;pure;burmut;leter per cigare; llulla per duhan, filtra per cigare ; kuti 

per cigare (te cilat nuk jane nga metali te cmuar)qese per duhan, cakmake (jo prej metali te 

cmuar) shkrepese pastrues per llullat e duhanit; taketuke/ tavella (jo prej metali te 

cmuar)per duhanpires; prerese per puro  
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(210) KS/M/ 2022/1437 

(220) 22/09/2022 

(731) European Clinic Sh.P.K 

Rruga Mic Sokoli, nr. 21, Gjakovë, Kosovë, 

KS 

(526) EUROPEAN CLINIC 

(740)  Metin Qestaj Rr. Bekim Fehmiu, 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)  EUROPEAN CLINIC 

 

 
     

 

(511) 44  kujdesi shëndetësor, shërbimet e qendrës shëndetësore, këshillimi shëndetësor, 

shërbimet e vlerësimit shëndetësor, kujdesi infermieror për vizitë në shtëpi, shërbimet 

spitalore, shërbimet e bankës së indeve njerëzore, këshilla mjekësore për individët me aftësi 

të kufizuara, shërbimet e analizës mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe trajtimi i tyre 

të ofruara nga laboratorët mjekësorë, asistenca mjekësore, shërbimet e klinikës mjekësore, 

marrja me qira e pajisjeve mjekësore, ekzaminimi mjekësor, trajtimi mjekësor duke 

përdorur qeliza të kultivuara, infermieria, shërbimet mjekësore, ortodontike, këshillat e 

farmacisë, fizioterapia, kirurgjia plastike, shërbimet e kujdesit pas lindjes, përgatitja e 

recetave nga farmacistët, shërbimet e mjekësisë rigjeneruese, monitorimi në distancë i të 

dhënave mjekësore për diagnostikimin dhe trajtimin mjekësor, marrja me qira e shisheve 

dhe kontejnerëve që përmbajnë gaz për qëllime mjekësore, marrja me qira e instalimeve 

sanitare, shërbimet e solariumit.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1438 

(220) 22/09/2022 

(731) European Clinic Sh.P.K 

rruga Mic Sokoli, nr. 21, Gjakovë, Kosovë, 

KS 

(591) Vjollce bardhe 

(740)  Metin Qestaj Rr. Bekim Fehmiu, 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)  Mrekullia fillon këtu! 

 

 

 

 

 
     

 

(511) 44  kujdesi shëndetësor, shërbimet e qendrës shëndetësore, këshillimi shëndetësor, 

shërbimet e vlerësimit shëndetësor, kujdesi infermieror për vizitë në shtëpi, shërbimet 

spitalore, shërbimet e bankës së indeve njerëzore, këshilla mjekësore për individët me aftësi 

të kufizuara, shërbimet e analizës mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe trajtimi i tyre 

të ofruara nga laboratorët mjekësorë, asistenca mjekësore, shërbimet e klinikës mjekësore, 

marrja me qira e pajisjeve mjekësore, ekzaminimi mjekësor, trajtimi mjekësor duke 

përdorur qeliza të kultivuara, infermieria, shërbimet mjekësore, ortodontike, këshillat e 

farmacisë, fizioterapia, kirurgjia plastike, shërbimet e kujdesit pas lindjes, përgatitja e 

recetave nga farmacistët, shërbimet e mjekësisë rigjeneruese, monitorimi në distancë i të 

dhënave mjekësore për diagnostikimin dhe trajtimin mjekësor, marrja me qira e shisheve 

dhe kontejnerëve që përmbajnë gaz për qëllime mjekësore, marrja me qira e instalimeve 

sanitare, shërbimet e solariumit.  
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(210) KS/M/ 2022/1439 

(220) 22/09/2022 

(731) Yiwu Ackiliss Electric Co., Ltd 

Room 2205, Block B, Futian Yinzuo, No. 

99, Financial  6 Street Financial Business 

District, Futian Street, Yiwu City, Jinhua, 

Zhejiang China 322000, CN 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  : Makina për shtypjen pemëve dhe nxerjen e lëngut të tyre, elektrike; paisje për 

tundjen e gjërave ushqimore, elektrike, për qëllime shtëpiake; tundëse, elektrike; makina 

për përgatitjen e pijeve, elektromekanike; mulli kafeje, të ndryshme nga ato me dorë; fshesa 

me korrent; makineri kuzhine elektrike; makina përzierëse; makina për prerjen e bukës; 

grirëse mishi, elektrike  

8  :  Gërshërë për rregullimin e mjekrrës; figaro për rregullimin e kaçurrelave; mjete dore 

për flokë kaçurrela; gërshërë flokësh për përdorim personal, elektrike dhe jo elektrike; 

hekura të sheshta; brisqe, elektrike ose jo elektrike; aparate depilimi, elektrike dhe jo 

elektrike; qerpikë; aparate për tatuazhe; Komplete manikyresh elektrike.  

11  Vluese uji, elektrike; makina për pjekje buke; tharëse flokësh; makina avullori për 

pëlhurë; radiatorë, elektrikë; pllaka elektrike për stufë; Fritezë (makinë elektrike e cila nxen 

vajin, për pjekjen e ushqimit), elektrike; aparate kafeje elektrike; fritezë me avull. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1440 

(220) 22/09/2022 

(731) FRKBEAUTY SALON SH.P.K. 

Prishtinë, Rr Shpend Malaj, Lokali Nr 5, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,Prishtinë 
 

(540)  FRKBEAUTY SALON 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh; pluhur dhëmbësh  

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

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.  
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(210) KS/M/ 2022/1441 

(220) 22/09/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6 

Graçanicë, Kosove, KS 

(526) RRUSHE 

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

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  RRUSHE 

 

 
     

 

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

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

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1442 

(220) 22/09/2022 

(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6 

Graçanicë, Kosove, KS 

(591) Bardhe dhe zi  

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

Anton Cetta 5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. 

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

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize 

industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve 

kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1445 

(220) 23/09/2022 

(731) N.T.SH. “ O & M “ Rr. Arsim 

Rexhepi, Nr.17, Ferizaj,  

Republika e Kosoves, KS 

(591) Ngjyra e kuqe, ngjyra e kaltër, ngjyra 

e bardhë 

 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; Përgatitje 

pastruese, lustruese, pastruese dhe gërryese; Aditivë për lavanderi; Detergjentë rrobash; 

Lëngje për lavanderi; Përgatitje për njomjen e rrobave; Substanca për përdorim lavanderie; 

Vajra esencial si aromë për përdorim lavanderie; Sapunë dhe xhel; Produkte për shpërlarje 

dhe përgatitje për zbutje; Zbutës pëlhurash; Peceta për bebe; Faculeta letre për dezinfektim; 

Produkte pambuku që përdoren ne kozmetik;    

16  Letër, karton, peshqira letre, peshqir nga letra për duar, peshqir letre për fytyrë, facoleta 

nga letra, letër tualeti, thasë për mbeturina, peceta të bëra nga letra per heqjen e makiazhit, 

peceta për tavolina, rulo me letër kuzhine, shpuzë për enë.  

21  Pajisje dhe instrumente jo elektrike për pastrim; Produkte për pastrim, lustrim dhe 

fshirje të pluhurit në rroba; Brusha;   

35  Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në këto 

klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1446 

(220) 23/09/2022 

(731) N.T.SH. “ O & M “ 

Rr. Arsim Rexhepi, Nr.17, Ferizaj,  

Republika e Kosoves, KS 

(591) Ngjyra e kaltër e hapur, ngjyra kaltër e 

mbyllur, ngjyra e bardhë, ngjyra hiri. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; Përgatitje 

pastruese, lustruese, pastruese dhe gërryese; Aditivë për lavanderi; Detergjentë rrobash; 

Lëngje për lavanderi; Përgatitje për njomjen e rrobave; Substanca për përdorim lavanderie; 

Vajra esencial si aromë për përdorim lavanderie; Sapunë dhe xhel; Produkte për shpërlarje 

dhe përgatitje për zbutje; Zbutës pëlhurash; Peceta për bebe; Faculeta letre për dezinfektim; 

Produkte pambuku që përdoren ne kozmetik;  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe 

higjenë, posaçërisht letër tualeti; Faculeta kozmetike; Faculeta kozmetike të laguara.  

16  Letër, karton, peshqira letre, peshqir nga letra për duar, peshqir letre për fytyrë, facoleta 

nga letra, letër tualeti, thasë për mbeturina, peceta të bëra nga letra per heqjen e makiazhit, 

peceta për tavolina, rulo me letër kuzhine, shpuzë për enë.  

21  Pajisje dhe instrumente jo elektrike për pastrim; Produkte për pastrim, lustrim dhe 

fshirje të pluhurit në rroba; Brusha;   

35  Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në këto 

klasë.  
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(210) KS/M/ 2022/1447 

(220) 23/09/2022 

(731) The Kantar Group Limited 

6 More London Place 

Tooley Street, London SE1 2QY  

United Kingdom, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  KANTAR 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbime reklamimi, shërbime promovuese dhe marketingu; shërbimet e blerjes 

së mediave; planifikimi, blerja dhe negociimi i hapësirës dhe kohës së reklamimit dhe 

medias; reklamimi dixhital dhe online; vendosja e reklamave në media; shërbime këshillimi 

dhe konsultimi në fushën e reklamave dhe biznesit, dhe ofrimi i reklamave për të tjerët në 

internet përmes një rrjeti global informacioni kompjuterik; prodhimi i materieve 

reklamuese dhe reklamave; organizimi i fushatave promovuese dhe shërbimeve të 

konsulencës përkatëse; përpilimi i reklamave për përdorim si ueb faqe në një rrjet global 

kompjuterik; shërbime publicitare; shërbimet e marrëdhënieve me publikun; shërbimet e 

biznesit dhe menaxhimit të biznesit; shërbimet e administrimit të biznesit; hulumtime 

mediatike për qëllime marketingu, matjeje dhe analitike dhe konsultimi për to; hulumtimi i 

medias, përkatësisht, hulumtimi mbi efektet e masmediave të ndryshme në opinionet dhe 

sjelljet e konsumatorëve, dhe ofrimi i shërbimeve të konsulencës në lidhje me përdorimin e 

rezultateve të këtij hulumtimi mediatik; hulumtimi i tregut dhe analiza e tregut; përgatitja 

dhe ofrimi i raporteve të hulumtimit të tregut; sondazhet e tregut; shërbime kërkimore dhe 

informacioni në lidhje me biznesin, reklamat dhe marketingun; mbledhja dhe përpilimi i 

informacionit afarist dhe komercial; ofrimi i informacionit komercial; parashikimi 

ekonomik; analiza dhe përpilim statistikor; shërbimet e sondazhit; përpunime të të dhënave; 

përpilimi i të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; menaxhimi i bazave të të 

dhënave; analiza dhe studimi i informacionit të mbledhur mbi opinionet dhe sjelljen e 

konsumatorëve nëpërmjet hulumtimit të tregut dhe studimeve të reklamave; shërbimet që 

kanë të bëjnë me analizën e të dhënave të transaksioneve të klientëve dhe sjelljes së 

konsumatorit; ofrimi i informacionit, këshillimit dhe konsulencës në lidhje me të 

lartpërmendurat; ofrimi i shërbimeve të sipërpërmendura në internet nga një bazë e të 

dhënave kompjuterike ose një rrjet kompjuterik global  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1448 

(220) 23/09/2022 

(731) İÇTEN SPOR AYAKKABI SAN VE 

TİC LTD ȘTİ HOŞDERE ASFALTI, 

EVREN SANAYİ SİTESİ, 24. BLOK No: 3 

ESENYURT, TR 

(591) Kaltër dhe kuqe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 25  : Veshje, duke përfshirë të brendshme dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve 

mbrojtëse për qëllime të veçanta; çorape, shalle, shami e madhe e cila lidhet rreth kokës 

apo qafës, shalle, rripa [veshje]; veshje për sport, mbathje për sport; Mbathje për këmbët, 

këpucë, pantofla, sandale; këpucë sportive; Helmetë koke, kapele, kapele me helmetë, 

bereta, kapele [veshje koke], kapelë koke e ngushtë.  

28  Topa veçanërisht për lojëra; topa për sport; Pajisje si dhe pajisje për gjimnastikë dhe 

sporte;  Skijim, peshkim, tenis, peshëngritje, boks, futboll, basketboll, volejboll, pingpong, 

etj.; materiale të ngjashme; pajisje për ushtrime trupore si dhe paisje elektronike për të 

njejtat; rrjeta, shkop për hecje, enë qeramike ose metalike, të cilat i nënshtrohen 

temperaturave të larta; tavolina për biliardo; Reketa tenisi, shkopinj golfi, shkopinj kriketi 

(lojë me shkopinj dhe topa) dhe çanta speciale për mbajtjen e tyre (siç janë çanta golfi, 

çanta kriketi), çanta të lakuara për dërrasa sërfi dhe ski; armë për sporte luftarake (fencing), 

pista sportive, patina me rrota, skateboard; Mbrojtës për gjunjët (mbrojtëse absorbuese për 

gjunjët), mbrojtës për bërryla (mbrojtës absorbues për bërryla), këpucë për mbathje për 

dëborë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1449 

(220) 23/09/2022 

(300) 202270280  24/03/2022  SI 

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo 

mesto Smarjeska cesta 6, 8000 Novo mesto, 

SI 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CO-ATORIS 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1450 

(220) 23/09/2022 

(731) INTERPLAST GROUP SH.P.K. 

SHUPKOVC-40000 MITROVICË-

REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

(526)  

(540)   
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(591) E ZEZE 

(740)  INTERPLAST GROUP SH.P.K. 

SHUPKOVC-40000 MITROVICË-

REPUBLIKA E KOSOVES 
 

 

(511) 7  Makineri dhe mjete makinerie; pjese motorike (pervec mjeteve te transportit 

toksor) komponente makinerie lidhjeje dhe transmetimi (pervec mjeteve te transportit 

tokesor) vegla bujqesore qe nuk vihen ne pune me dore;inkubatore per prodhim vezesh.  

9  Aparate dhe instrumenta shkencore, detare, vezhgues, fotografike, kinematografike, 

optike,peshues, mates, sinjalizues, kontrollues (mbikqyres)per shpetimin e jetes dhe per 

mesimdhenie ; aparatedhe instrumenta per percimin ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, pershtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi transmetimi 

ose riprodhimi te tingujve dhe imazheve transportues te dhenash magnetike disqe 

regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma per aparate qe vihen ne pune me 

monedhe;kasa llogaritese makina llogaritese pajisje dhe kompjutera qe perpunojne te dhena 

aparate per te  fikur zjarrin  

11  Aparate per ndricim, ngrohje,prodhim avulli, gatim,ftohje,tharje, ventillim furnizim me 

uje dhe qellime sanitare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1451 

(220) 23/09/2022 

(731) TEZI TECH SH.P.K 

Gjilan, Avdullah Tahiri, KS 

(591) e kalter e mbylet dhe e kalter e qelet 

(740)  Elbasan Rexhaj Prishtinë - Lagja 

Arberia Rr. Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente të telekomunikimit;kompjuterë;telephona, telefona mobil, 

video telefona, kamera;radio pranues (resiverë);radio emetues (transmetues);video 

kamera;harduer dhe softuer kompjuterik, pjesë dhe pajisje për aparate dixhitale mobile 

elektronike;pjesë dhe pjesë shtesë (aksesorë) për telefona mobil;bateri, mbushës, kufje, 

zmadhues zëri, mikrofona;audio aparate për vetura, pjesë dhe pajisje për gjitha mallrat e 

përmendura më lartë  

38  Telekomunikime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1452 

(220) 26/09/2022 

(731) Jinhua Oukeshi Commodity Co., Ltd. 

No. 158, Dongsheng Rd., Jindong Economic  

Development Zone, Jinhua City, Zhejiang 

Province, CN 

 

(540)   
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(740)  Mr.Sc. Hekuran Xh. Rama 

ZMP IP LLC Rr. “Ndue Përlleshi”- Alko 

Impex Obj. 2-1/9, Prishtinë, Republika e 

Kosovës, 
 

 

(511) 8  Komplet paisje të holla çeliku, me një dorezë për përzierjen e ngjyrave; shpatulla 

[vegla dore]; skalperë [bisturia]; gërshërë; gërshërë për krasitje; Prerëse picash, jo elektrike; 

prerëse për kuti; set tavoline [thika, pirunë dhe lugë]; pirunë tavoline; set.  

16  Letra tavoline dekorative; qese mbeturinash prej letre ose plastike; kapëse letrash 

(material për zyrë); kapëse për letra; letër ambalazhi; mbështjellësa (material për zyrë); 

materiale për zyrë; rekuizitë zyreje (materiale), përveç mobileve; regjistratorë – folder për 

letra; artikuj shkrimi; bllok shenimesh (fletore).   

21  Lesh çeliku për pastrim; fshesa dore; lecka [leckë] për pastrim; instrumente pastrimi, 

për përdorim me dorë; pastrues mobiljesh; leckë; Lëkurë e egër për pastrim; sfungjerë për 

qëllime shtëpiake; dorashka për qëllime shtëpiake; mbajtëse sfungjeri. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1453 

(220) 26/09/2022 

(731) Vetropack Holding AG  

Schützenmattstr. 48 8180 Bülach 

Switzerland, CH 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)          Vetropack 

 

 
     

 

(511) 6  Mbyllje metalike për kontejnerët dhe shishet e qelqit.  

7  : Makina për prodhimin e enëve të qelqit; makineri për prodhimin e shisheve dhe 

kontejnerëve të qelqit; makina për përpunimin e qelqit; makina për përpunimin e shisheve 

të qelqit dhe kontejnerëve të qelqit; pajisje për prodhimin dhe mbushjen e paketave të 

përfshira në këtë klasë; pajisje për prodhimin dhe mbushjen e ambalazheve prej qelqi të 

përfshira në këtë klasë. 

8  Mjete për prodhimin e kontejnerëve plastike; Mjete për stampimin dhe shtypjen e 

kontejnerëve plastike.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime katering; dhënia me qira e 

enëve të qelqit; dhënia me qira e shisheve të qelqit; Marrja me qira e kontejnerëve të qelqit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1454 

(220) 26/09/2022 

(731) “Ada Consulting Group”SHPK 

Rr. :Nora e Hotit” Bll.C2-10, obj.B,H1, 

Nr.4/2 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E bardhë, portokalli dhe gjelbert e 

mbyllur. 

(540)   
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(740)  Adnan Kastrati 

Rr. “Martiret e Burojës” Nr.47, 41000 

Skenderaj, Kosovë 
 

     

 

(511) 37  perfshin kryesisht sherbimet ne fushen e ndertimit, si dhe sherbimet qe perfhijne 

rivendosjen e objekteve ne gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetite 

e tyre fizike ose kimike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1455 

(220) 26/09/2022 

(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(526) ROKOKO 

(591) Ngjyrë portokalle, Ngjyrë e verdhë            

Ngjyrë e bardhë 

(740)  Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor 

Ismet Asllani, Torinë, Lipjan. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku,shpezet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e mishit,pemet dhe perimet 

e konservuara,te ngrira te thara dhe te ziera; xhelatinat, reçelet,  kompostot; vezet, qumeshti 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat per ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1456 

(220) 27/09/2022 

(731) NORWEGIAN PX KOSOVË SH.P.K 

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) E verdh, gjelblërt dhe portokallët.   

(740)  Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Adresa: Rr. Aziz 

Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, Kosovë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish; peshk; shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reçele; komposto; vezë; qumësht dhe 
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produktet të tij; vaj dhe yndyra për perdorim ushqimor.  

30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapioka; miell palme; kafe artificiale; miell dhe nën-

produkte drithërash të kësaj klase; bukë; brumëra dhe ëmbëlsira; akullore; mjaltë, melas; 

tharm; pluhur për pjekje; kripë; mustard; uthull; salc (mëlmesa); erëza; akull.  

31  Produkte bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë, dhe drithëra që nuk përfshihen në 

klasat e tjera;kafshë të gjalla;fruta dhe perime të freskëta;fara;bimë dhe lule 

natyrore;ushqim për kafshë;malt.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1458 

(220) 27/09/2022 

(731) AGRO-ALF SH.P.K Rahovec, V. 

Frashëri p/n Kosovë, KS 

(526) KANUN WINE 

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

Rr.Rexhep Mala, nr.60, Prishtinë 
 

(540)  KANUN WINE 

 

 
     

 

(511) 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.  

33  Pije alkoolike, përveç birrave; preparate alkoolike për prodhimin e pijeve; verëra.   

39   Transport; paketimi dhe magazinimi i mallrave; Marrëveshje udhëtimi. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1460 

(220) 27/09/2022 

(731) Wrangler Apparel Corp. 

(Delaware corporation) 3411 Silverside 

Road Wilmington, Delaware 19810, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, mbathje, mbulesa per kokë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1461 

(220) 27/09/2022 

(731) Wrangler Apparel Corp. 

Delaware corporation) 3411 Silverside Road 

Wilmington, Delaware 19810, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

(540)  INDIGOOD 
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(511) 25  Veshje, mbathje, mbulesa per kokë.  

40  Trajtimi i materialit, përkatësisht një proces ngjyrosjeje jo ndotës me shkumë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1462 

(220) 27/09/2022 

(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)  APPLE WATCH 

 

 
     

 

(511) 9  Kompjuterë; kompjuterë zhytjeje; harduer kompjuterik që mund të vishet; telefonat 

celularë; pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, 

përmbajtjes audio, video dhe multimediale; pajisje elektronike digjitale që vishen, të afta 

për të siguruar qasje në internet, për dërgimin, marrjen dhe ruajtjen e thirrjeve telefonike, 

postës elektronike dhe të dhënave të tjera digjitale; orë inteligjente; gjurmues aktiviteti që 

vishen; softuer kompjuterik për vendosjen, konfigurimin, funksionimin ose kontrollin e 

pajisjeve celulare, pajisjeve që vishen, kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike dhe 

luajtësve audio; pajisje periferike për orë inteligjente; matës të shpejtësisë; matës të 

lartësive; aparate për matjen e distancës; aparate për regjistrimin e  distancës; matës të 

hapave; aparate për matjen e presionit; aparate për regjistrimin dhe riprodhimin e zërit; 

radio transmetues dhe marrës; sistemet e pozicionimit global (pajisjet GPS); instrumente 

lundrimi; karikues baterish dhe stacione bashkimi; aparate për shpëtimin e jetës; alarme, 

sensorë alarmi.  

14  Instrumente horologjike dhe kronometrike; orët e dorës; aparate kohore; kronografë për 

përdorim si matës të kohës; kronometra; rripat e orës; shirita orësh; këllëfe për orë dhe 

instrumente horologjike dhe kronometrike; pjesë për orë dhe instrumente horologjike dhe 

kronometrike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1463 

(220) 27/09/2022 

(731) AMB, SARL 1 Rue Jean Jaurès 

74000 ANNECY, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës); vodka; vodka anise; vodka e qershisë; likeret; 

tinktura të hidhura; tinktura të ëmbla; pije alkoolike të gazuara me shije frutash me bazë 

vodka. 
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(210) KS/M/ 2022/1464 

(220) 27/09/2022 

(731) AMB, SARL 1 Rue Jean Jaurès 

74000 ANNECY, FR 

(591) E kaltër dhe e kuqe. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës); vodka; vodka anise; vodka e qershisë; likeret; 

tinktura të hidhura; tinktura të ëmbla; pije alkoolike të gazuara me shije frutash me bazë 

vodka. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1465 

(220) 27/09/2022 

(731) AMB, SARL 1 Rue Jean Jaurès 

74000 ANNECY, FR 

(591) E kaltër, e kuqe dhe ngjyrë hiri.. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës); vodka; vodka anise; vodka e qershisë; likeret; 

tinktura të hidhura; tinktura të ëmbla; pije alkoolike të gazuara me shije frutash me bazë 

vodka. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1468 

(220) 28/09/2022 

(731) Abiogen Pharma S.p.A. 

Via Meucci, 36, 56121, Ospedaletto, Pisa 

(PI), Italy, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ACETAMOL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2022/1469 

(220) 28/09/2022 

(731) Abiogen Pharma S.p.A. 

Via Meucci, 36, 56121, Ospedaletto, Pisa 

(PI), Italy, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  CODAMOL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1470 

(220) 28/09/2022 

(731) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 

4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

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

që pështillet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus); cigare, cigare elektronike, 

lëngje për cigare elektronike, avullues duhani, puro, cigarillos; duhan që thithet me hundë 

(snuff); artikuj për duhanpirës të përfshira në klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare 

dhe shkrepëse.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1471 

(220) 28/09/2022 

(300) 018697528  05/05/2022  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Peshk, ushqim deti dhe molusqe; lyerje e peshkut; peshk në vaj ulliri; lëngu i 

peshkut; kreker peshku; kek (brume) me peshk; pelte peshku; kroketa peshku; salcice 

peshku; krustace, jo të gjallë; ikra (veze) peshku, te përgatitura; kallamar (i përgatitur); 

gaforre; karavidhe me gjemba; ushqime deti të përpunuara; kërmij deti; peshk i përpunuar; 

mish; lyerje mishi; zëvendësues të mishit; shpendët; gjah, jo i gjallë; supa dhe lëng, 

ekstrakte mishi; insektet dhe larvat e përgatitura; darka të para-paketuara që përbëhen 

kryesisht nga ushqime deti; sallata antipastë; ushqime të përgatitura nga mishi (me 

mbizotërim mishi); ushqime të përgatitura nga shpendët (me mbizotërim shpendësh); 

ushqime të përgatitura që përmbajnë (kryesisht) vezë; ushqime të përgatitura të përbëra 

kryesisht nga perime; ushqime të përgatitura që përmbajnë (kryesisht) proshutë; ushqime të 

përgatitura që përbëhen kryesisht nga ushqime deti; ushqime të përgatitura të përbëra 

kryesisht nga gjahu; ushqime të përgatitura që përbëhen kryesisht nga zëvendësues të 

mishit; supë e menjëhershme; supa; qull (supë); kube për lëng; qull; lëng i pulës; lëng i 

viçit; lëng (supë) consommes; ekstrakte për supa; lëng supe (i përgatitur); frutat, kërpudhat 

dhe perimet e përpunuara (përfshirë arrat dhe bishtajoret); produkte të përgatitura bimore; 

frutat e përgatitura; sallata me perime; lëng perimesh; lyerje me perime; perime të ngrira; 

perime, të thata; perime të pjekura në skarë; perime të fermentuara; deserte me fruta; 

ushqim i lehtë me bazë frutash; sallata të përgatitura; fruta të aromatizuara; fruta të 

aromatizuara; kumbulla të thata; çipse nga patatja; çipse nga bananja; çipse nga perimet; 

turshi frutash; turshi perimesh; turshi frutash; çipse frutash; pelte frutash; pulpa e frutave; 

sallata frutash; perime, të gatuara; fruta të gatuara; kikirikë të pjekur; arrore të pjekura; 

arrore të kripura; frutat e prera; perimet e prera; alga të thata ushqimore; kërpudha të thata 

të ngrënshme; produkte të frutave të thata; fruta të thata; fruta të kristalizuara; arra të 

ëmbëlsuara; çips patatesh; fjolla patatesh; njoki (brume) me bazë patate;toptha (brume) me 

bazë patate; petulla me patate; skuqje me patate; patate pure; sallatë me patate; meze me 

patate; fruta, të konservuara; perime, të konservuara; fruta, të konservuara; turshi të 

përziera; meze me bazë arroresh; patatina; shufra meze me bazë frutash dhe arroresh; meze 

me bazë kokosi; ushqime meze të bazuara në perime; meze me bazë bishtajore; meze me 

bazë arroresh; meze me bazë qumështi; meze me bazë tofu; meze me alga deti të 

ngrënshme; perime të ngrira; frutat e ngrira; domate të konservuara; ekstrakte domatesh; 

meze me bazë frutash të thata; xhele (pele) për ushqim; reçelra; lyerje të përbëra kryesisht 

nga fruta; lyerje frutash; marmelatë frutash; marmelatë; komposto; vezë; e verdha e vezëve; 

vezë pluhur; albumen për qëllime gatimi; e bardha e vezëve; qumësht; produktet e 

qumështit; gjalpë; djathë; produktet e djathit; krem (produktet e qumështit); krem pana; 

kos; kuark; pije të bëra nga produktet e qumështit; qumësht arre kokosi; qumësht pluhur për 
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qëllime ushqimore; zëvendësues qumështi; hirrë; puding nga qumështi; desert të bëra nga 

produktet e qumështit; ngjyes; tzatziki; vajra dhe yndyrna; gjalpë e koncentruar; vaj gjalpi; 

gjalpë e kulluar; yndyra kokosi; vaj kokosi për ushqim; vaj misri për ushqim; vajra arre; vaj 

kanole.  

30  Kafe artificiale; kakao; kafe; çaj; oriz; tapiokë; sago; miell; preparate nga drithërat; 

drithëra të përpunuara, niseshte dhe mallra prej tyre, preparate për pjekje dhe maja; mallrat 

e furrës, ëmbëlsirat, çokollata dhe deserte; bukë; baguete (bukë); simite; gjevrek; kifle 

(brioches); simite reçeli me fasule; ëmbëlsira; ëmbëlsira, kek, tarta dhe biskota (gatime); 

përzierje ëmbëlsirash; ëmbëlsira me miell; ushqime të përgatitura me bazë orizi; enët e 

gatshme që përmbajnë makarona;. ushqime të përgatitura në formë picash; brumë picash; 

kore picash; baza picash; pica (të përgatitura); salca për pica; flammkuchen (lloj specialiteti 

të picave); kishi (quiches); makarona të freskëta; makarona që përmbajnë mbushje; 

makarona që përmbajnë mbushje; jufka (pasta) të thata; pasta; ravioli; pasta; makarona të 

përgatitura; tortelloni; makarona; spätzle (pasta gjermane); ravioli gjerman (maultaschen); 

lazanja; lazanja; enë per makarona; salcë makaronash; pesto (salcë); salca të shijshme 

(krypshme), çitni (chutneys) dhe pasta; ketchup (salcë); majonezë; salcë e ëmbël dhe e 

thartë; salca me kerri; sanduiçe; sanduiçe; baguette të mbushura; sallatë bulguri; meze të 

shijshme me bazë misri; meze me bazë drithërash; meze i lehtë me bazë orizi; produkte 

ushqimore rostiçeri të bëra nga mielli i patates; gnocchi (pasta); qofte me patate; qofte 

(brumi); mbështjellje; brumë për kek; glazurë torte (glazura); preparate për bërjen e 

gateauteksit; brumë pastiçerie; petulla; përzierje simitesh; meze nga produkte drithërash; 

meze të përgatitura nga misri; meze të prodhuara nga drithrat; dreka të paketuara në kuti të 

përbëra me oriz, me të shtesë mishi, peshku ose perime; pâtés en croûte; pasta të përbëra 

nga perime dhe mish; pasta të përbëra nga perime dhe shpendë; ëmbëlsira që përmbajnë 

kremra dhe fruta; meze të bëra nga misri; meze të bëra nga gruri; meze me drithëra të 

aromatizuara me djath; kokoshka; krispi të bëra (crisps) nga drithërat; çips me bazë mielli; 

çips tortilla; tortilla; akull të ngrënshëm; sherbet (akullore); sherbet (akullore uji); jogurt i 

ngrirë (ëmbëlsirë akullore); karamele; çamçakëz; shufra çokollate; çokollata; deserte; 

puding orizi; puding me bollgur, zhele me fruta të kuqe; shufra drithrash; sheqer, mjalti, 

melasë; glazurë dhe mbushje të ëmbla dhe produkte bletësh për ushqim; pluhur pjekje; 

maja; kripë; mustardë; uuthull; salca (erëza); mëlmesa; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat 

esencialë, për pije; akull (ujë i ngrirë); salcë për sallatë.  

31  Kulturat bujqësore dhe akuakulturore, hortikultura dhe produktet pyjore; mbjellja e 

farave; fara për mbjellje; fruta të freskëta, arore perime dhe barishte; kafshë të gjalla; malts 

dhe drithëra të papërpunuara  

32  Birrë dhe produkte të birrës; ujë mineral (pije); ujë të gazuar; pije joalkoolike; pije 

frutash; lëngje; shurupe për limonadë; kunguj frutash; shurupe për pije; përgatitjet për 

përgatitjen e pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrave); preparate për prodhimin e pijeve alkoolike; ekstrakte 

frutash, alkoolike; esenca alkoolike; ekstrakte alkoolike. 
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(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte jo-mjekësore për kujdesin e lëkurës së fytyrës dhe trupit, konkretisht, 

pastrues, losione, kremra, peceta njëpërdorimshme të lagura me kimikate ose përbërës për 

higjienën personale, peceta dhe peceta higjenike, pastrues, hidratues dhe krem kundër 

diellit; maska për fytyrën; pastrues fytyre për largimin e preparateve të ndryshme; kremra 

kundër plakjes dhe serume kundër plakjes jo mjekuese; xhel për rrojë; Losion kundër 

diellit, përkatësisht krem kundër diellit; Kremëra për fërkimin e  gjoksit jo-mjekësore në 

natyrën e kremrave të lëkurës jo për përdorim mjekësor ose terapeutik; Losione,  kremra 

kundër skuqjes nga pelenat jo-mjekësore; Kozmetikë, përkatësisht, bronzues (makiazh me 

ngjyrë për mollëzat e fytyrës), laps buzësh, shkëlqyes buzësh, balsam buzësh, ngjyra e 

buzëve dhe bazë për lyerjen e buzëve, bazë e lëngshme, bazë kompakte dhe pudër për 

fytyrën, ngjyrë për vetulla, maskarë për qepalla, liner për sytë, heqës makijazhi; Preparate 

për kujdesin e flokëve; produkte për kujdesin e flokëve, konkretisht, shamponë, zbutës, 

xhel, shkumë, spërkatje, kremra, serume, mbuluese, preparate zbutëse, ushqyes, vajra dhe 

trajtime riparuese jo-mjekësore; Pajisje tualeti për fëmijë, përkatësisht vaj për fëmijë; 

pluhur për fëmijë; pastrues personal të trupit; losion për lëkurën; shampon dhe kondicioner 

për flokët; dhe pastrues flokësh; Kolonje për bebe; shtupa pambuku për përdorim personal; 

lecka për pastrim të lagura; Shpëlarëse goje jo medicinale; shirita për tretjen e kujdesit oral 

jo medikamentoz; shirita jo-mjekësorë për freskimin e frymëmarrjes që spërkasin; freskues 

të frymëmarrjes jo medicinale; pastë dhëmbësh.  

5  Fasha ngjitëse; Fasha për mbulimin e plagëve, përkatësisht, gaza ngjitëse, peceta me 

gazë, sfungjerë gazë, shirit ngjitës mjekësor, mbështjellës dhe mbulesa për plagët e lëkurës; 

komplete të ndihmës së parë; Antibiotikë për përdorim në trajtimin e djegieve, infeksioneve 

bakteriale dhe virusale të përgjithshme dhe lokale; Spraj antiseptik lokal për mbrojtje nga 

infeksionet dhe qetësimin e dhimbjeve; Preparate mjekësore për kujdesin e buzëve; 

Preparate antiseptike dhe antibakteriale për kujdesin e plagëve; pastrues mjekësor për 

shërimin e plagëve; preparate dezinfektuese dhe dezinfektimin e duarve; Preparate 

medicinale për kujdesin e lëkurës dhe për trajtimin e akneve; Preaparate farmaceutike për 

trajtimin e gjendjeve të irituara të lëkurës, përkatësisht kremra, losione, xhel, solucione për 

kujdesin e lëkurës; Preparate medicinale për kujdesin e lëkurës, konkretisht, kremra, 

losione, xhel, tonifikues, pastrues, hidratues, pastrues, vajra dhe tonikë; preparate 

medicinale për kujdesin ndaj diellit, përkatësisht, bllokues kundër diellit, preparate për 

kujdesin ndaj diellit dhe krem kundër diellit; preparate medicinale për kujdesin e lëkurës 

për trajtimin e ekzemës; preparate medicinale kundër plakjes për kujdesin e lëkurës; Krem 

medikamentoz kundër skuqjes nga pelenat; Vitamina; pika vitaminash; vitamina në trajtë 

gome; tableta për fyt; preparate për lehtësimin e dhimbjeve të fytit; shurup kolle; preparate 
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për trajtimin e kollës; shtesa dietike dhe ushqimore; shtesa dietike për forcimin e imunitetit; 

preparate natyrale për gjumë; preparate të lëngshme për trajtimin e gazrave të zorrëve dhe 

shqetësimit të stomakut tek foshnjat; preparate për trajtimin e kongjestionit të sinuseve; 

suplement dietik për nxitjen e tretjes; suplemente probiotike; preparat për sprej për hundë; 

Preparate farmaceutike për lehtësimin dhe parandalimin e simptomave të rrugëve të 

sipërme të frymëmarrjes; dekongestant i hundës; Përgatitje mjekësore për trajtimin dhe 

larjen, për të qetësuar dhe lehtësuar lëkurën e irrituar, të kruajtjes, të skuqur; Produkte për 

banjë me avull për përdorim në trajtimin e ftohjes; Analgjetikët; Antihistamines (barë për 

trajtimin e alergjive); Preparate për trajtimin e alergjive; Dekongestantë; preparate për 

trajtimin e kongjestionit të sinuseve; Analgjetikë topikalë; xhel dhe kremra kundër 

kruajtjes; Preparate për pastrimin e gojës dhe fytit medikamentoze; Preparate oftalmike; 

pika për sy; Preparate farmaceutike kundër diarresë; Preparate farmaceutike, përkatësisht, 

reduktues acid dhe antacid, trajtimi i çrregullimeve gastrointestinale; Preparate 

farmaceutike, përkatësisht preparate për ndërprerjen e duhanit; pajisje farmaceutike, 

përkatësisht, sprej për gojë për përdorim në lidhje me ndërprerjen e duhanit; Preparate 

medicinale për rritjen e flokëve. 

10  Pajisje dhe aparate mjekësore për trajtimin kozmetik dhe mjekësor të sëmundjeve të 

lëkurës; Fasha mbështjellëse me ngjitje për qëllime mjekësore; Preparate të cilat lirojnë 

nxehtësinë ose të ftohtit për qëllime terapeutike; Mbulesa që lirojnë nxehtësi për qëllime 

terapeutike; aparate mjekësore, përkatësisht, një otoskop i aktivizuar nga smartfoni që lejon 

një pacient të kryejë teste dhe ekzaminime bazë vetëdiagnostike, dhe për transmetimin e 

rezultateve të këtyre testeve dhe ekzaminimeve te një ofrues i kujdesit shëndetësor dhe 

duke lejuar komunikimin ndërmjet përdoruesit dhe ofruesit të kujdesit shëndetësor; aparate 

për shpërndarjen e dritës fototerapeutike për qëllime mjekësore.  

35  Sigurimi i informacionit për produktet e konsumatorit në lidhje me kujdesin e lëkurës 

dhe flokëve, kujdesin ndaj diellit, mirëqenien, kujdesin shëndetësor dhe jetesën e 

shëndetshme, fitnesin, ushqimin dhe mirëqenien e stilit të jetesës; Shërbimet e dyqaneve me 

pakicë në internet që paraqesin kujdesin për lëkurën dhe flokët, kujdesin ndaj diellit, 

dhëmbët, kollën, të ftohtin, alergjinë, produkte ushqimore, kozmetikë; shërbimet e shitjes 

me pakicë në internet që paraqesin mallra virtuale për shëndetin e konsumatorit dhe 

shpërndarjen fizike të tyre.  

41  : Shërbime edukative, konkretisht, kryerja e programeve on-line në fushat e bukurisë, 

kujdesit shëndetësor, kujdesit për flokët, shtatzënisë, kujdesit për foshnjat dhe materialeve 

edukative të printueshme për lëkurën dhe kujdesin shëndetësor të shpërndara me to; 

Sigurimi i materialeve edukative të pashkarkueshme në natyrën e artikujve dhe broshurave 

në fushën e bukurisë dhe kujdesit shëndetësor; Ofrimi i publikimeve të pashkarkueshme on-

line në natyrën e artikujve, gazetave dhe blogjeve në lidhje me bukurinë dhe kujdesin 

shëndetësor; shërbime argëtimi, domethënë, ofrimi i produkteve të kujdesit shëndetësor për 

konsumatorin në internet, të shkarkueshme, virtuale për përdorim në mjedise virtuale për 

qëllime argëtimi.  

42  : Hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve në fushën e bukurisë, mirëqenies, kujdesit për 

flokët, alergjive, kujdesit për fëmijët, kujdesit për foshnjat dhe produkteve të kujdesit 

shëndetësor.  

44  Sigurimi i informacionit në fushën e produkteve të konsumit, bukurisë, kujdesit për 

flokët, kujdesit shëndetësor, mirëqenies, alergjive, ushqyerjes, shtatzënisë, kujdesit për 

fëmijën dhe kujdesit ndaj foshnjave; ofrimi i një faqe interneti që përmban informacion mbi 
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kujdesin shëndetësor dhe jetesën e shëndetshme. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1473 

(220) 28/09/2022 

(300) 86526  17/05/2022  JM 

(731) Johnson & Johnson One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, NJ 08933, 

US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  KENVUE 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte jo-mjekësore për kujdesin e lëkurës së fytyrës dhe trupit, konkretisht, 

pastrues, losione, kremra, peceta njëpërdorimshme të lagura me kimikate ose përbërës për 

higjienën personale, peceta dhe peceta higjenike, pastrues, hidratues dhe krem kundër 

diellit; maska për fytyrën; pastrues fytyre për largimin e preparateve të ndryshme; kremra 

kundër plakjes dhe serume kundër plakjes jo mjekuese; xhel për rrojë; Losion kundër 

diellit, përkatësisht krem kundër diellit; Kremëra për fërkimin e  gjoksit jo-mjekësore në 

natyrën e kremrave të lëkurës jo për përdorim mjekësor ose terapeutik; Losione,  kremra 

kundër skuqjes nga pelenat jo-mjekësore; Kozmetikë, përkatësisht, bronzues (makiazh me 

ngjyrë për mollëzat e fytyrës), laps buzësh, shkëlqyes buzësh, balsam buzësh, ngjyra e 

buzëve dhe bazë për lyerjen e buzëve, bazë e lëngshme, bazë kompakte dhe pudër për 

fytyrën, ngjyrë për vetulla, maskarë për qepalla, liner për sytë, heqës makijazhi; Preparate 

për kujdesin e flokëve; produkte për kujdesin e flokëve, konkretisht, shamponë, zbutës, 

xhel, shkumë, spërkatje, kremra, serume, mbuluese, preparate zbutëse, ushqyes, vajra dhe 

trajtime riparuese jo-mjekësore; Pajisje tualeti për fëmijë, përkatësisht vaj për fëmijë; 

pluhur për fëmijë; pastrues personal të trupit; losion për lëkurën; shampon dhe kondicioner 

për flokët; dhe pastrues flokësh; Kolonje për bebe; shtupa pambuku për përdorim personal; 

lecka për pastrim të lagura; Shpëlarëse goje jo medicinale; shirita për tretjen e kujdesit oral 

jo medikamentoz; shirita jo-mjekësorë për freskimin e frymëmarrjes që spërkasin; freskues 

të frymëmarrjes jo medicinale; pastë dhëmbësh.  

5  Fasha ngjitëse; Fasha për mbulimin e plagëve, përkatësisht, gaza ngjitëse, peceta me 

gazë, sfungjerë gazë, shirit ngjitës mjekësor, mbështjellës dhe mbulesa për plagët e lëkurës; 

komplete të ndihmës së parë; Antibiotikë për përdorim në trajtimin e djegieve, infeksioneve 

bakteriale dhe virusale të përgjithshme dhe lokale; Spraj antiseptik lokal për mbrojtje nga 

infeksionet dhe qetësimin e dhimbjeve; Preparate mjekësore për kujdesin e buzëve; 

Preparate antiseptike dhe antibakteriale për kujdesin e plagëve; pastrues mjekësor për 

shërimin e plagëve; preparate dezinfektuese dhe dezinfektimin e duarve; Preparate 

medicinale për kujdesin e lëkurës dhe për trajtimin e akneve; Preaparate farmaceutike për 

trajtimin e gjendjeve të irituara të lëkurës, përkatësisht kremra, losione, xhel, solucione për 

kujdesin e lëkurës; Preparate medicinale për kujdesin e lëkurës, konkretisht, kremra, 

losione, xhel, tonifikues, pastrues, hidratues, pastrues, vajra dhe tonikë; preparate 

medicinale për kujdesin ndaj diellit, përkatësisht, bllokues kundër diellit, preparate për 

kujdesin ndaj diellit dhe krem kundër diellit; preparate medicinale për kujdesin e lëkurës 

për trajtimin e ekzemës; preparate medicinale kundër plakjes për kujdesin e lëkurës; Krem 
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medikamentoz kundër skuqjes nga pelenat; Vitamina; pika vitaminash; vitamina në trajtë 

gome; tableta për fyt; preparate për lehtësimin e dhimbjeve të fytit; shurup kolle; preparate 

për trajtimin e kollës; shtesa dietike dhe ushqimore; shtesa dietike për forcimin e imunitetit; 

preparate natyrale për gjumë; preparate të lëngshme për trajtimin e gazrave të zorrëve dhe 

shqetësimit të stomakut tek foshnjat; preparate për trajtimin e kongjestionit të sinuseve; 

suplement dietik për nxitjen e tretjes; suplemente probiotike; preparat për sprej për hundë; 

Preparate farmaceutike për lehtësimin dhe parandalimin e simptomave të rrugëve të 

sipërme të frymëmarrjes; dekongestant i hundës; Përgatitje mjekësore për trajtimin dhe 

larjen, për të qetësuar dhe lehtësuar lëkurën e irrituar, të kruajtjes, të skuqur; Produkte për 

banjë me avull për përdorim në trajtimin e ftohjes; Analgjetikët; Antihistamines (barë për 

trajtimin e alergjive); Preparate për trajtimin e alergjive; Dekongestantë; preparate për 

trajtimin e kongjestionit të sinuseve; Analgjetikë topikalë; xhel dhe kremra kundër 

kruajtjes; Preparate për pastrimin e gojës dhe fytit medikamentoze; Preparate oftalmike; 

pika për sy; Preparate farmaceutike kundër diarresë; Preparate farmaceutike, përkatësisht, 

reduktues acid dhe antacid, trajtimi i çrregullimeve gastrointestinale; Preparate 

farmaceutike, përkatësisht preparate për ndërprerjen e duhanit; pajisje farmaceutike, 

përkatësisht, sprej për gojë për përdorim në lidhje me ndërprerjen e duhanit; Preparate 

medicinale për rritjen e flokëve.  

9  Sigurimi i publikimeve të shkarkueshme dhe elektronike të shkarkueshme në internet, 

përkatësisht buletineve, broshurave dhe fletushkave në lidhje me shëndetin, bukurinë, 

kujdesin ndaj lëkurës, shëndetin oral, kujdesin ndaj diellit; softuer aplikimi kompjuterik për 

telefona celularë, përkatësisht, softuer për të ndihmuar në gjurmimin e informacionit të 

alergjisë dhe kontrollin e simptomave të alergjisë; asistent virtual në natyrën e një 

aplikacioni softuerësh chatbot celular të shkarkueshëm për simulimin e bisedave në fushën 

e bukurisë, produkteve të bukurisë dhe rekomandimeve të produkteve të bukurisë; 

aplikacione celulare të shkarkueshme që u mundësojnë përdoruesve të një pajisjeje 

mjekësore kozmetike të marrin edukim dhe trajnim rreth përdorimit të pajisjes, softuer 

chatbot për simulimin e bisedave në fushën e bukurisë, produkteve të bukurisë dhe 

rekomandimeve të produkteve të bukurisë; Softuer kompjuterik chatbot i shkarkueshëm për 

simulimin e bisedave duke përdorur inteligjencën artificiale në fushën e bukurisë, 

produkteve të bukurisë dhe rekomandimeve të produkteve të bukurisë; aplikacion celular i 

shkarkueshëm për të ofruar udhëzime në lidhje me përdorimin e një otoskopi për kryerjen e 

testeve dhe ekzaminimeve bazë vetë-diagnostike, për të transmetuar rezultatet e këtyre 

testeve dhe ekzaminimeve te një ofrues i kujdesit shëndetësor dhe për të lejuar 

komunikimin midis përdoruesit dhe ofruesit të kujdesit shëndetësor; produkte virtuale për 

shëndetin e konsumatorit; skedarë multimedial të shkarkueshëm që përmbajnë vepra arti, 

tekst, audio dhe skedarë video dhe tokena jo të këmbyeshëm që përmbajnë produkte 

shëndetësore të konsumatorit; kartat e besnikërisë së klientelës, që mund të shkarkohen, 

kartat nxitëse, kartat e shpërblimit që mund të blihen ose përdoren për blerjen e produkteve 

për shëndetin e konsumatorit.  

10  Pajisje dhe aparate mjekësore për trajtimin kozmetik dhe mjekësor të sëmundjeve të 

lëkurës; Fasha mbështjellëse me ngjitje për qëllime mjekësore; Preparate të cilat lirojnë 

nxehtësinë ose të ftohtit për qëllime terapeutike; Mbulesa që lirojnë nxehtësi për qëllime 

terapeutike; aparate mjekësore, përkatësisht, një otoskop i aktivizuar nga smartfoni që lejon 

një pacient të kryejë teste dhe ekzaminime bazë vetëdiagnostike, dhe për transmetimin e 

rezultateve të këtyre testeve dhe ekzaminimeve te një ofrues i kujdesit shëndetësor dhe 
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duke lejuar komunikimin ndërmjet përdoruesit dhe ofruesit të kujdesit shëndetësor; aparate 

për shpërndarjen e dritës fototerapeutike për qëllime mjekësore.  

21  Penj dentar, penjëra dentare për pastrim mes dhëmbëve, rimbushje për fill dentar; furçat 

e dhëmbëve.  

35  Sigurimi i informacionit për produktet e konsumatorit në lidhje me kujdesin e lëkurës 

dhe flokëve, kujdesin ndaj diellit, mirëqenien, kujdesin shëndetësor dhe jetesën e 

shëndetshme, fitnesin, ushqimin dhe mirëqenien e stilit të jetesës; Shërbimet e dyqaneve me 

pakicë në internet që paraqesin kujdesin për lëkurën dhe flokët, kujdesin ndaj diellit, 

dhëmbët, kollën, të ftohtin, alergjinë, produkte ushqimore, kozmetikë; shërbimet e shitjes 

me pakicë në internet që paraqesin mallra virtuale për shëndetin e konsumatorit dhe 

shpërndarjen fizike të tyre.  

41  Shërbime edukative, konkretisht, kryerja e programeve on-line në fushat e bukurisë, 

kujdesit shëndetësor, kujdesit për flokët, shtatzënisë, kujdesit për foshnjat dhe materialeve 

edukative të printueshme për lëkurën dhe kujdesin shëndetësor të shpërndara me to; 

Sigurimi i materialeve edukative të pashkarkueshme në natyrën e artikujve dhe broshurave 

në fushën e bukurisë dhe kujdesit shëndetësor; Ofrimi i publikimeve të pashkarkueshme on-

line në natyrën e artikujve, gazetave dhe blogjeve në lidhje me bukurinë dhe kujdesin 

shëndetësor; shërbime argëtimi, domethënë, ofrimi i produkteve të kujdesit shëndetësor për 

konsumatorin në internet, të shkarkueshme, virtuale për përdorim në mjedise virtuale për 

qëllime argëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1475 

(220) 29/09/2022 

(731) Floil L.L.C Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  : Birra; minerale dhe ujëra të gazuar; pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; nektar; nektar frutash; pije me nektar frutash; lëngje perimesh dhe pije perimesh; 

shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve; pije energjike; limonada; pije 

joalkoolike, veçanërisht me aromatizues frutash; smoothie; lëng kokosi; uje kokosi; lëng 

domate (pije); pije joalkoolike të bëra me fruta; ekstrakte frutash jo-alkoolike; koncentrate 

të lëngjeve të frutave, kokteje, pije joalkoolike, izotonike; pije joalkoolike që përmbajnë 

kafe ose të aromatizuara me kafe, pije energjike joalkoolike me përbërës kafeje ose me 

aromë kafeje; duhet; aperitivë joalkoolikë; pije joalkoolike të përbëra nga lëng kokosi ose 

me aromatizues të lëngut të kokosit ose me aromë kokosi; pije hirrë; pije joalkoolike me 

shije çaji; pije freskuese me shije kafeje; pije joalkoolike me aromatizues frutash; pije 

joalkoolike që përmbajnë fruta ose ekstrakte frutash; pije frutash; lëng molle (lëng frutash 

të ëmbëlsuar), musht pa alkool; koncentrate për përgatitjen e lëngjeve të frutave, pijeve 

frutash, lëngjeve të perimeve, pijeve vegjetale, pijeve joalkoolike të aromatizuara me çaj; 

pije joalkoolike të aromatizuara me kafe; pije joalkoolike që përmbajnë çaj ose ekstrakte 

çaji; pije joalkoolike që përmbajnë kafe ose ekstrakte kafeje.  

33  Pije alkoolike (përveç birrave); fruta (pije alkoolike që përmbajnë -); pije alkoolike të 
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parapërziera, të ndryshme nga ato me bazë birre; kokteje alkoolike, musht, musht alkoolik.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; reklamimi në 

formën e sponsorizimit; reklamimi në formën e sponsorizimit sportiv; shitja me pakicë, 

tregtia e ndërmjetme, shitja me shumicë dhe shërbimet e tregtimit në internet, veçanërisht 

nëpërmjet tregtisë elektronike dhe tregtisë online, në lidhje me pijet dhe produktet 

ushqimore.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, përfshirë kateringun dhe akomodimin e 

përkohshëm; katering; shërbimet e bareve, në veçanti të bareve me pije, bare me lëngje, në 

veçanti bare me lëngje frutash dhe smoothie, dhe bare frutash; sherbime per pergatitjen e 

pijeve, ne vecanti smoothie, dhe te vakteve; shërbimet e ushqimit dhe pijeve me vete; 

shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve me anë të dispenzuesve të pijeve; dhënia me 

qira e makinerive shpërndarëse të pijeve; shërbimet e bareve, në veçanti baret e pijeve, në 

veçanti baret me lëngje frutash dhe smoothie, dhe bare frutash, me shërbime bartjesh; 

shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve me fruta të ngrira dhe të ngrira thellë, me 

përzierje frutash, ushqime dhe pije të përgatitura, në veçanti të smoothies, shërbime të 

marrjes jashtë; shërbime për përgatitjen e ushqimit dhe pijeve; shërbime konsulence dhe 

informacioni në lidhje me përgatitjen e pijeve dhe vakteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1476 

(220) 29/09/2022 

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(591) E verdhë; e bardhë; e gjelbërt; bojë 

qielli. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish; peshk; shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatina, reçele; komposto; vezë; qumësht dhe 

produkte të tij; vajra dhe yndyrna për përdorim ushqimor.  

30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapioka; miell palme; kafe artificiale; miell dhe nën-

produkte drithërash të kësaj klase; bukë; brumëra dhe ëmbëlsira; akullore; mjaltë, melas; 

tharm; pluhur për pjekje; kripë mustard; uthull; salc (mëlmesa); erëza; akull.  

31  Produkte bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë, dhe drithëra që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule natyrore; 

ushqim për kafshë; malt.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1477 

(220) 29/09/2022 

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(591) e kuqe; vishnje; e bardhë; e zezë; 

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

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

5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 32  Pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; nektar; nektar frutash; pije me 

nektar frutash; lëngje perimesh; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve; pije 

energjike; limonada; pije joalkoolike, përgjithësisht me shije nga druri i koles.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1478 

(220) 29/09/2022 

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(526) GAZOZA FLUIDI 

(591) rozë; jeshile e hapur; e gjelbërt; e 

verdhë; kafe; bezhë; blu; e zezë; vjollcë; e 

bardhë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; nektar; nektar frutash; pije me 

nektar frutash; lëngje perimesh dhe pije perimesh; shurupe dhe preparate tjera për 

prodhimin e pijeve; pije energjike; limonada; pije joalkoolike, përgjithësisht te gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1479 

(220) 29/09/2022 

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(526) BITTER LEMON FLUIDI 

(591) jeshile e hapur; e gjelbërt; e verdhë; 

kafe; bezhë; blu; e bardhë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 32  Pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; nektar; nektar frutash; pije me 

nektar frutash; lëngje perimesh dhe pije perimesh; shurupe dhe preparate tjera për 

prodhimin e pijeve; pije energjike; limonada; pije joalkoolike, përgjithësisht me shije 

limoni biter.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1480 

(220) 29/09/2022 

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(526) LEMON LIME FLUIDI 

(591) jeshile e hapur; e gjelbërt; e verdhë; 

bezhë; blu; e bardhë; ngjyrë lime. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32   Pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; nektar; nektar frutash; pije me 

nektar frutash; lëngje perimesh; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve; pije 

energjike; limonada; pije joalkoolike, përgjithësisht me shije limoni dhe lime.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1482 

(220) 29/09/2022 

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(526) TROPICAL FLUIDI 

(591) jeshile e hapur; e gjelbërt; kafe; bezhë; 

blu; e bardhë; portokalli; e verdhë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; nektar; nektar frutash; pije me 

nektar frutash; lëngje perimesh; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve; pije 

energjike; limonada; pije joalkoolike, përgjithësisht me shije frutash tropikale.  
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(210) KS/M/ 2022/1483 

(220) 29/09/2022 

(731) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, 

KOSOVË, KS 

(526) KIOSKA 

(591) E vedhë, e bardhë dhe e zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

në formën e sponsorizimit; reklamimi në formën e sponsorizimit sportiv; shitja me pakicë, 

tregtia e ndërmjetme, shitja me shumicë dhe shërbimet e tregtimit në internet, veçanërisht 

nëpërmjet tregtisë elektronike dhe tregtisë online, në lidhje me pijet dhe produktet 

ushqimore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1484 

(220) 29/09/2022 

(731) Ficosota OOD 48 Madara Blvd. 

9700 Shumen Bulgaria, BG 

(591) Ngjyra e zezë 

(740)  Dastid Pallaska Pallaska &Associates 

L.L.C Rruga Ali Pashë Tepelena, Ivy 

Residence nr.12 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përshkrimi i Produkteve dhe Shërbimeve Klasa 3: Preparate për larje; Materiale 

dhe preparate për larjen, pastrimin, lustrimin, pastrimin dhe gërryerjen; Zbutës pëlhurash 

(për larje rrobash); Preparate shtëpiake për freskimin e ngjyrave (për lavanderi); Preparate 

pastrimi antistatike; Preparate niseshteje dhe të njomjes për larje.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1485 

(220) 29/09/2022 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo 

Jukićeva 53 71000 Sarajevo 

Bosnia and Herzegovina, BA 

 

(540)  VERION DUO 
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(740)  Dastid Pallaska Pallaska &Associates 

L.L.C Rruga Ali Pashë Tepelena, Ivy 

Residence nr.12 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

(511) 5  Produkte Farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1488 

(220) 30/09/2022 

(731) Monster Energy Company 

1 Monster Way, Corona , California 92879, 

US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  KHAOTIC 

 

 
     

 

(511) 32  pije jo alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1489 

(220) 30/09/2022 

(731) URIACH ITALY, S.R.L. 

PALAZZO F6, ASSAGO MILANOFIORI 

STRADA 1 20090 ASSAGO 

MILANO, IT 

(591) Vjollce 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  :  Farmaceutikë; Preparate dhe substanca farmaceutike për përdorim në 

gjinekologji; Antifungalet vaginal; Pastrues vaginal për qëllime mjekësore; Hidratues 

vaginal; Lubrifikantë vaginal; Preparate për përdorim mjekësor; Preparate për përdorim 

veterinar; Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Substancat dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor; Ushqim dietik i përshtatura për përdorim veterinar; Substancat dietike 

të përshtatura për përdorim veterinar; Ushqime dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor; Ushqim për foshnje; Suplemente ushqimore për qeniet njerëzore; Suplemente 

dietike për kafshë; Plastera, materiale për fashim; Material për mbushjen e dhëmbëve; 

Alginate ortodontike për gjurmë dentare; Dezinfektues 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

318 

 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1490 

(220) 03/10/2022 

(731) C.D. S.r.l. Via Stazione Vecchia 72, 

25050 – Provaglio d’Iseo (BS) Italy, IT 

(740)  Mr.Sc. Hekuran Xh. Rama 

ZMP IP LLC Rr. “Ndue Përlleshi”- Alko 

Impex Obj. 2-1/9, Prishtinë, Republika e 

Kosovës, 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë, përkatësisht kremra, losione, emulsione, lëngje, maska, shkumë dhe 

xhel për kujdesin e lëkurës dhe hidratues për fytyrën dhe trupin; Kremrat e diellit dhe 

kremrat pas diellit për fytyrën dhe trupin; Sapunë, Sapunë në formë të lëngshme, Xhel, 

Locione, Emulsion për  pastrimin e lëkurës; Deodorant për përdorim personal; Shampo, 

kremra, balsam, shkume dhe kremra (losione) flokësh.  

5  Suplemente vitaminash për kujdesin e lëkurës dhe trupit vetëm për aplikim të jashtëm; 

Suplemente homeopatike për kujdesin e lëkurës dhe trupit vetëm për aplikim të jashtëm; 

kozmetikë medicinale.  

44  : Shërbimet e kujdesit të bukurisë të ofruara nga një banjë shëndetësore; Shërbimet e 

trajtimit mjekësor të ofruara nga një banjë shëndetësore; Kujdesi për bukurinë; konsulencë 

bukurie; Sallone për kujdesin e lëkurës; Kirurgji estetike dhe plastike; konsulencë bukurie; 

Shërbimet e trajtimit të bukurisë së fytyrës; Konsulencë e ofruar nëpërmjet internetit në 

fushën e kujdesit për trupin dhe bukurinë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1493 

(220) 03/10/2022 

(731) The Sunny Hill SH.P.K. 

Rr. Rexhep Luci 24/6, Prishtinë, KS 

(591) e Zezë 

(740)  Kristijan Ramaj Letrat L.L.C. 

Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të agjencisë së publicitetit; Shërbime publiciteti dhe promovimi; 

Reklamimi përmes transmetimit të publicitetit on-line për palët e treta përmes rrjeteve të 

komunikimeve elektronike; Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i 

abonimeve për shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë 

afariste; hulumtim afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të 
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biznesit; hotelieri; agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; 

shërbime fotokopjuese; reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të 

zyrës; marketing; Kërkime dhe sondazhe biznesi; Shërbime reklamimi dhe publiciteti 

nga televizioni, radio, posta.  

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

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës); Shërbime të agjensisë së biletave 

[argëtim]; Shërbime on-line të agjensisë së biletave për qëllime argëtimi; Argëtim në 

formën e muzikës së regjistruar; Agjenci prenotimi për argëtim.  

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

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

kompjuterik; programim në kompjuter; Shërbime komerciale të dizajnit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1494 

(220) 03/10/2022 

(731) Re - Publika Marketing & Media 

Solution SHP.K. Rr. Enver Maloku nr.82, 

Prishtinë, KS 

(526) REPUBLIKA COMMUNICATIONS 

(591) Ngjyrat që mbrohen: 

E zeza: #000000 

Gjuha e fjalëve: Shqipe dhe 

Angleze. 

(740)  Kristijan Ramaj Letrat L.L.C. 

Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të agjencisë së publicitetit; Shërbime publiciteti dhe promovimi; 

Reklamimi përmes transmetimit të publicitetit on-line për palët e treta përmes rrjeteve të 

komunikimeve elektronike; Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i 

abonimeve për shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë 

afariste; hulumtim afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të 

biznesit; hotelieri; agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; 

shërbime fotokopjuese; reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të 

zyrës; marketing; Kërkime dhe sondazhe biznesi; Shërbime reklamimi dhe publiciteti 

nga televizioni, radio, posta. 

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

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës); Shërbime të agjensisë së biletave 

[argëtim]; Shërbime on-line të agjensisë së biletave për qëllime argëtimi; Argëtim në 

formën e muzikës së regjistruar; Agjenci prenotimi për argëtim.  

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

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

kompjuterik; programim në kompjuter; Shërbime komerciale të dizajnit  

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

320 

 

 

(210) KS/M/ 2022/1495 

(220) 03/10/2022 

(731) Sunny Hill Fondation 

Rr. Enver Maloku nr.82, Bregu i Diellit, 

Prishtinë, KS 

(740)  Kristijan Ramaj Letrat L.L.C. 

Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)  Sunny Hill Foundation 

 

 

 

 
     

 

(511) 36  Mbledhje fondesh bamirësie; Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare 

dhe për sigurime; këmbim parash; 36 menaxhim patundshmërishë; sponzorim 

financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve (bamirësi); Sigurime;  

marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për pronë të patundshme.  

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

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; transportim logjistik. 

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

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

kompjuterik; programim në kompjuter; Shërbime komerciale të  

dizajnit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1496 

(220) 03/10/2022 

(731) Sunny Hill Fondation Rr. Enver 

Maloku nr.82, Bregu i Diellit, Prishtinë, KS 

(740)  Kristijan Ramaj Letrat L.L.C. 

Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Mbledhje fondesh bamirësie; Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare 

dhe për sigurime; këmbim parash; menaxhim patundshmërishë; sponzorim financiar; 

investime në fonde; mbledhje e fondeve (bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; 

marrëdhënie monetare; marrëdhënie për pronë të patundshme.  

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

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; transportim logjistik.  

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

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

kompjuterik; programim në kompjuter; Shërbime komerciale të dizajnit  
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(210) KS/M/ 2022/1497 

(220) 03/10/2022 

(731) The Sunny Hill SH.P.K. 

Rr. Rexhep Luci 24/6, Prishtinë, KS 

(740)  Kristijan Ramaj Letrat L.L.C. 

Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

Sunny Hill Festival 

 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbime të agjencisë së publicitetit; Shërbime publiciteti dhe promovimi; 

Reklamimi përmes transmetimit të publicitetit on-line për palët e treta përmes rrjeteve të 

komunikimeve elektronike; Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i 

abonimeve për shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë 

afariste; hulumtim afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të 

biznesit; hotelieri; agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; 

shërbime fotokopjuese; reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të 

zyrës; marketing; Kërkime dhe sondazhe biznesi; Shërbime reklamimi dhe publiciteti 

nga televizioni, radio, posta.  

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

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës); Shërbime të agjensisë së biletave 

[argëtim]; Shërbime on-line të agjensisë së biletave për qëllime argëtimi; Argëtim në 

formën e muzikës së regjistruar; Agjenci prenotimi për argëtim.   

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

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

kompjuterik; programim në kompjuter; Shërbime komerciale të dizajnit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1500 

(220) 05/10/2022 

(731) Top Victory Investments Limited 

Units 1208 16, 12th Floor, C, 16, 12th 

Floor, C Bons International Center, Bons 

International Center, 108 Wai Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Ekranet me dioda që emetojnë dritë [LED]; ekrane me kristal të lëngshëm; ekrane 

fleksibël me panele të sheshta për kompjuterë; monitorë; terminale ndërvepruese të ekranit 

me prekje; tabela të bardha elektronike ndërvepruese; tabela të bardha elektronike; 
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stilolapsa elektronikë [njësi ekrani vizual]; stilolapsa për ekrane me prekje; kompjuterë 

tabletë; TV kompjuter personal të gjitha në një; shkopinj kompjuteri; softuer për njohjen e 

gjesteve; kompjuterë; kompjutera laptop; pajisje periferike kompjuterike; monitorë [harduer 

kompjuterik]; monitorë [programe kompjuterike]; printera për përdorim me kompjuterë; 

kompjutera fletore; tastiera kompjuteri; maus kompjuteri; ndërfaqe për kompjuterë; çanta të 

përshtatura për laptopë; syze inteligjente; softuer kompjuterik, i regjistruar; softuer 

kompjuterik, i shkarkueshëm; aplikacione softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; 

softuer për lojëra kompjuterike, i shkarkueshëm; orë inteligjente; mbajtëse për pajisje 

kompjuterike; mbajtëse për monitorët e kompjuterit; procesorë sinjalesh dixhitale; 

terminale kompjuterike; softuer simulues të trajnimit të realitetit virtual në fushën e arsimit; 

robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; ngasës të memories USB; pajisje për njohjen 

e fytyrës; kasa; terminalet e pikave të shitjes [POS]; makina për regjistrimin e pjesmarrjes; 

shenja dixhitale; tabela elektronike të njoftimeve; pajisjet e komunikimit në rrjet; gjurmues 

aktiviteti që vishen; aparate elektrodinamike për telekomandimin e sinjaleve; telefonat 

inteligjentë; radio marrës dhe transmetues; shpërndarës sinjalesh; makina reklamimi 

vetëlëvizëse; aparate mësimore; marrës audio dhe video; kamera televizive; video kamera 

digjitale; uebkamera; aparate televizive; kufje; reprodukues portativ të mediave; përforcues 

të kapësit të sinjaleve; mikrofona; konvertuesit e frekuencës audio-video; video procesorë; 

syze të realitetit virtual; robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; kuti instalimi set-top; aparate 

projeksioni; videoprojektorë; aparate për mësimdhënie audiovizive; robotë mësimdhënës; 

kabllo USB; ekranet e reklamave të jashtme LED; ekranet me prekje; ekrane LED; aparate 

rregulluese, elektrike; transformatorë [energji elektrike]; sensorë [energjia elektrike]; 

mikrokontrollues; adaptorë elektrikë; kontrollues të rrymës; tabela të shpërndarjes [energjia 

elektrike]; kuti shpërndarëse [energji elektrike]; bravë dere me gjurmë gishtash; dryna me 

gjurmë gishtash.”   

20  Kolltuqe; shezllone; karrige zyre; karrige që fryhen; mobilje zyre; tabela ekspozuese; 

mbajtëse për makina llogaritëse; korniza fotografish; karrige [ulëse]; karrige kompjuteri; 

tavolina kompjuteri  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1501 

(220) 05/10/2022 

(731) Top Victory Investments Limited 

Units 1208 16, 12th Floor, C, 16, 12th 

Floor, C Bons International Center, Bons 

International Center, 108 Wai Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, CN 

(526) AGON 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4 10 000 Prishtina 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Ekranet me dioda që emetojnë dritë [LED]; ekrane me kristal të lëngshëm; ekrane 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

323 

 

fleksibël me panele të sheshta për kompjuterë; monitorë; terminale ndërvepruese të ekranit 

me prekje; tabela të bardha elektronike ndërvepruese; tabela të bardha elektronike; 

stilolapsa elektronikë [njësi ekrani vizual]; stilolapsa për ekrane me prekje; kompjuterë 

tabletë; TV kompjuter personal të gjitha në një; shkopinj kompjuteri; softuer për njohjen e 

gjesteve; kompjuterë; kompjutera laptop; pajisje periferike kompjuterike; monitorë [harduer 

kompjuterik]; monitorë [programe kompjuterike]; printera për përdorim me kompjuterë; 

kompjutera fletore; tastiera kompjuteri; maus kompjuteri; ndërfaqe për kompjuterë; çanta të 

përshtatura për laptopë; syze inteligjente; softuer kompjuterik, i regjistruar; softuer 

kompjuterik, i shkarkueshëm; aplikacione softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; 

softuer për lojëra kompjuterike, i shkarkueshëm; orë inteligjente; mbajtëse për pajisje 

kompjuterike; mbajtëse për monitorët e kompjuterit; procesorë sinjalesh dixhitale; 

terminale kompjuterike; softuer simulues të trajnimit të realitetit virtual në fushën e arsimit; 

robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; ngasës të memories USB; pajisje për njohjen 

e fytyrës; kasa; terminalet e pikave të shitjes [POS]; makina për regjistrimin e pjesmarrjes; 

shenja dixhitale; tabela elektronike të njoftimeve; pajisjet e komunikimit në rrjet; gjurmues 

aktiviteti që vishen; aparate elektrodinamike për telekomandimin e sinjaleve; telefonat 

inteligjentë; radio marrës dhe transmetues; shpërndarës sinjalesh; makina reklamimi 

vetëlëvizëse; aparate mësimore; marrës audio dhe video; kamera televizive; video kamera 

digjitale; uebkamera; aparate televizive; kufje; reprodukues portativ të mediave; përforcues 

të kapësit të sinjaleve; mikrofona; konvertuesit e frekuencës audio-video; video procesorë; 

syze të realitetit virtual; robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; kuti instalimi set-top; aparate 

projeksioni; videoprojektorë; aparate për mësimdhënie audiovizive; robotë mësimdhënës; 

kabllo USB; ekranet e reklamave të jashtme LED; ekranet me prekje; ekrane LED; aparate 

rregulluese, elektrike; transformatorë [energji elektrike]; sensorë [energjia elektrike]; 

mikrokontrollues; adaptorë elektrikë; kontrollues të rrymës; tabela të shpërndarjes [energjia 

elektrike]; kuti shpërndarëse [energji elektrike]; bravë dere me gjurmë gishtash; dryna me 

gjurmë gishtash.”   

20  Kolltuqe; shezllone; karrige zyre; karrige që fryhen; mobilje zyre; tabela ekspozuese; 

mbajtëse për makina llogaritëse; korniza fotografish; karrige [ulëse]; karrige kompjuteri; 

tavolina kompjuteri.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1502 

(220) 05/10/2022 

(731) Top Victory Investments Limited 

Units 1208 16, 12th Floor, C, 16, 12th 

Floor, C Bons International Center, Bons 

International Center, 108 Wai Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4 10 000 Prishtina 
 

(540)   
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(511) 9  Ekranet me dioda që emetojnë dritë [LED]; ekrane me kristal të lëngshëm; ekrane 

fleksibël me panele të sheshta për kompjuterë; monitorë; terminale ndërvepruese të ekranit 

me prekje; tabela të bardha elektronike ndërvepruese; tabela të bardha elektronike; 

stilolapsa elektronikë [njësi ekrani vizual]; stilolapsa për ekrane me prekje; kompjuterë 

tabletë; TV kompjuter personal të gjitha në një; shkopinj kompjuteri; softuer për njohjen e 

gjesteve; kompjuterë; kompjutera laptop; pajisje periferike kompjuterike; monitorë [harduer 

kompjuterik]; monitorë [programe kompjuterike]; printera për përdorim me kompjuterë; 

kompjutera fletore; tastiera kompjuteri; maus kompjuteri; ndërfaqe për kompjuterë; çanta të 

përshtatura për laptopë; syze inteligjente; softuer kompjuterik, i regjistruar; softuer 

kompjuterik, i shkarkueshëm; aplikacione softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; 

softuer për lojëra kompjuterike, i shkarkueshëm; orë inteligjente; mbajtëse për pajisje 

kompjuterike; mbajtëse për monitorët e kompjuterit; procesorë sinjalesh dixhitale; 

terminale kompjuterike; softuer simulues të trajnimit të realitetit virtual në fushën e arsimit; 

robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; ngasës të memories USB; pajisje për njohjen 

e fytyrës; kasa; terminalet e pikave të shitjes [POS]; makina për regjistrimin e pjesmarrjes; 

shenja dixhitale; tabela elektronike të njoftimeve; pajisjet e komunikimit në rrjet; gjurmues 

aktiviteti që vishen; aparate elektrodinamike për telekomandimin e sinjaleve; telefonat 

inteligjentë; radio marrës dhe transmetues; shpërndarës sinjalesh; makina reklamimi 

vetëlëvizëse; aparate mësimore; marrës audio dhe video; kamera televizive; video kamera 

digjitale; uebkamera; aparate televizive; kufje; reprodukues portativ të mediave; përforcues 

të kapësit të sinjaleve; mikrofona; konvertuesit e frekuencës audio-video; video procesorë; 

syze të realitetit virtual; robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; kuti instalimi set-top; aparate 

projeksioni; videoprojektorë; aparate për mësimdhënie audiovizive; robotë mësimdhënës; 

kabllo USB; ekranet e reklamave të jashtme LED; ekranet me prekje; ekrane LED; aparate 

rregulluese, elektrike; transformatorë [energji elektrike]; sensorë [energjia elektrike]; 

mikrokontrollues; adaptorë elektrikë; kontrollues të rrymës; tabela të shpërndarjes [energjia 

elektrike]; kuti shpërndarëse [energji elektrike]; bravë dere me gjurmë gishtash; dryna me 

gjurmë gishtash.”   

20  Kolltuqe; shezllone; karrige zyre; karrige që fryhen; mobilje zyre; tabela ekspozuese; 

mbajtëse për makina llogaritëse; korniza fotografish; karrige [ulëse]; karrige kompjuteri; 

tavolina kompjuteri.”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1503 

(220) 05/10/2022 

(731) Top Victory Investments Limited 

Units 1208 16, 12th Floor, C, 16, 12th 

Floor, C Bons International Center, Bons 

International Center, 108 Wai Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, CN 

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

pjerrët dhe e kuqe e pjerrtë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

(540)   
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(511) 9  Ekranet me dioda që emetojnë dritë [LED]; ekrane me kristal të lëngshëm; ekrane 

fleksibël me panele të sheshta për kompjuterë; monitorë; terminale ndërvepruese të ekranit 

me prekje; tabela të bardha elektronike ndërvepruese; tabela të bardha elektronike; 

stilolapsa elektronikë [njësi ekrani vizual]; stilolapsa për ekrane me prekje; kompjuterë 

tabletë; TV kompjuter personal të gjitha në një; shkopinj kompjuteri; softuer për njohjen e 

gjesteve; kompjuterë; kompjutera laptop; pajisje periferike kompjuterike; monitorë [harduer 

kompjuterik]; monitorë [programe kompjuterike]; printera për përdorim me kompjuterë; 

kompjutera fletore; tastiera kompjuteri; maus kompjuteri; ndërfaqe për kompjuterë; çanta të 

përshtatura për laptopë; syze inteligjente; softuer kompjuterik, i regjistruar; softuer 

kompjuterik, i shkarkueshëm; aplikacione softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; 

softuer për lojëra kompjuterike, i shkarkueshëm; orë inteligjente; mbajtëse për pajisje 

kompjuterike; mbajtëse për monitorët e kompjuterit; procesorë sinjalesh dixhitale; 

terminale kompjuterike; softuer simulues të trajnimit të realitetit virtual në fushën e arsimit; 

robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; ngasës të memories USB; pajisje për njohjen 

e fytyrës; kasa; terminalet e pikave të shitjes [POS]; makina për regjistrimin e pjesmarrjes; 

shenja dixhitale; tabela elektronike të njoftimeve; pajisjet e komunikimit në rrjet; gjurmues 

aktiviteti që vishen; aparate elektrodinamike për telekomandimin e sinjaleve; telefonat 

inteligjentë; radio marrës dhe transmetues; shpërndarës sinjalesh; makina reklamimi 

vetëlëvizëse; aparate mësimore; marrës audio dhe video; kamera televizive; video kamera 

digjitale; uebkamera; aparate televizive; kufje; reprodukues portativ të mediave; përforcues 

të kapësit të sinjaleve; mikrofona; konvertuesit e frekuencës audio-video; video procesorë; 

syze të realitetit virtual; robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; kuti instalimi set-top; aparate 

projeksioni; videoprojektorë; aparate për mësimdhënie audiovizive; robotë mësimdhënës; 

kabllo USB; ekranet e reklamave të jashtme LED; ekranet me prekje; ekrane LED; aparate 

rregulluese, elektrike; transformatorë [energji elektrike]; sensorë [energjia elektrike]; 

mikrokontrollues; adaptorë elektrikë; kontrollues të rrymës; tabela të shpërndarjes [energjia 

elektrike]; kuti shpërndarëse [energji elektrike]; bravë dere me gjurmë gishtash; dryna me 

gjurmë gishtash.”   

20  Kolltuqe; shezllone; karrige zyre; karrige që fryhen; mobilje zyre; tabela ekspozuese; 

mbajtëse për makina llogaritëse; korniza fotografish; karrige [ulëse]; karrige kompjuteri; 

tavolina kompjuteri.”  
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(210) KS/M/ 2022/1504 

(220) 05/10/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(591) Ngjyrë e bardhë, nuancat e ngjyrës së 

gjelbër, nuancat e e ngjyrës së kaltër dhe 

nuancat e e ngjyrës së hirtë. 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë; kremra kozmetike; locione për qëllime kozmetike; vajra për qëllime 

kozmetike; kozmetikë për fëmijë; vajra për qëllime tualeti; qumësht pastrues për qëllime 

tualeti; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; parfume; pudër për fëmijë; ekstrakte 

bimore për përdorim kozmetik; sapun; pajisje tualeti; facoleta të ngopura me kremra 

kozmetike; shampo; qumësht hidratues; vajra esenciale; preparate për banjë; qumësht trupi; 

produkte për kujdesin e bebeve (jo mjekuese); shkumë për pastrimin e lëkurës; locione për 

kujdesin ndaj diellit; locione për fëmijë; peceta për fëmijë të ngopura me preparate 

pastrimi; kremra pas diellit; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; peceta për fëmijë; 

locione për flokë.  

5  Pelena për bebe; peceta të lagura të ngopura me një locion farmaceutik; çaj medicinal; 

kremra për kujdesin e lëkurës për përdorim mjekësor; sapun medicinal; sapun dezinfektues; 

kremra medicinale; pelena për një përdorim  

35  Reklamimi; reklamimi on-line në një rrjet kompjuterik; marketing; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksionet e zyrës; ofrimi i informacionit dhe këshillave komerciale 

për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1505 

(220) 05/10/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje Blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, 

Republic of North Macedonia, MK 

(591) Ngjyrë e bardhë, nuancat e ngjyrës së 

vjollcë, nuancat e e ngjyrës së kaltër dhe 

nuancat e e ngjyrës së hirtë. 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri 

Rr. Isa Kastrati, kompleksi Erta, ndertesa 

A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   
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(511) 3  Kozmetikë; kremra kozmetike; locione për qëllime kozmetike; vajra për qëllime 

kozmetike; kozmetikë për fëmijë; vajra për qëllime tualeti; qumësht pastrues për qëllime 

tualeti; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; parfume; pudër për fëmijë; ekstrakte 

bimore për përdorim kozmetik; sapun; pajisje tualeti; facoleta të ngopura me kremra 

kozmetike; shampo; qumësht hidratues; vajra esenciale; preparate për banjë; qumësht trupi; 

produkte për kujdesin e bebeve (jo mjekuese); shkumë për pastrimin e lëkurës; locione për 

kujdesin ndaj diellit; locione për fëmijë; peceta për fëmijë të ngopura me preparate 

pastrimi; kremra pas diellit; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; peceta për fëmijë; 

locione për flokë  

5  Pelena për bebe; peceta të lagura të ngopura me një locion farmaceutik; çaj medicinal; 

kremra për kujdesin e lëkurës për përdorim mjekësor; sapun medicinal; sapun dezinfektues; 

kremra medicinale; pelena për një përdorim.  

35  Reklamimi; reklamimi on-line në një rrjet kompjuterik; marketing; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksionet e zyrës; ofrimi i informacionit dhe këshillave komerciale 

për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1507 

(220) 05/10/2022 

(300) Z-202270308  05/04/2022  SI 

(731) Nova Ljubljanska banka d.d. 

Ljubljana Trg republike 2, 1000 Ljubljana, 

Slovenija, SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  NLB DigIT 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për përçim, kyqje, transformim, akumulim, rregullim ose 

kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike, 

peshues, matëse, sinjaluzuese, kontrolluese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë shpëtuese) dhe  

mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim, 

konvertim dhe procesuim të zërit, imazheve dhe të dhënave; softuer për veprime bankare 

dhe produkte financiare; softuer kompjuterik në lidhje me trajtimin e transaksioneve 

financiare; softuer bankar; softuer komunikimi kompjuterik për t'i lejuar klientët të kenë 

akses në informacionin e llogarisë bankare dhe të kryejnë transaksione biznesi bankare; 
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softuer sigurie; softuer antivirus; softuer pagese; softuer për aplikim në ueb; video 

regjistrim qe shfaqin animacione të incizuara në media elektronike; softuere për regjstrim, 

transformim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim, konvertim dhe procesuim te zërit, 

imazheve dhe të dhënave; aparate telefoni; aparate audio vizuale për mësimdhënie; media 

optike të dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela magnetike identiteti të koduara; 

media magnetike për regjistrim/të dhënash;  enkoder magnetik; kartela me qarqe të 

integruara; disqe magnetike; shirita magnetike; sisteme operative, të incizuara; harduer dhe 

softuer kompjuteri  për përdorim me/përmbushjen e kërkesave për lidhje telefonike dhe 

transferim të të dhënave, përfshirë transferimin pa tel (wireless); memorie kompjuteri; 

pajisje dhe kompjuter për procesuim të dhënash; programe te regjistruara operative 

kompjuteri dhe/ose sisteme; programe të incizuara kompjuterike për qasje në data bazë; 

kompjuterë; programe të incizuara kompjuterike dhe data baza, posaqësrisht programe 

kompjuteri dhe data bazë të regjistruara në media magnetike ose media optike; flopy disqe; 

kompakt disqe; dvd disqe; paisje periferike për kompjuterë; softuer kompjuterik, i incizuar; 

programe kompjuteri (të shkarkueshëm); lexues (pajisje për procesuim të dhënash); lexues 

të bar kodeve; arkë regjistruese; makinë për numërim dhe klasifikim të parave; zile alarmi, 

elektrike; detektor monedhash të falsifikuara; softuer për për zhvillim të aplikacioneve për 

kompjuter personal, laptope dhe telefona celular (të mençur), tablet elektronik dhe paisje 

tjera mobile të komunikimit; aplikime për kompjuter personal, laptop, telefonë të mençur, 

tablet elektronik ose paisje tjera mobile të telekominikimit; aplikimet për ofrimin e 

shërbimeve bankare për kompjuterë personal, laptopë, telefon te menur, tableta elektronikë 

ose pajisje të tjera mobile të komunikimit; aplikacione për realizimin e transaksioneve 

pagesore me telefon të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të komunikimit; 

aplikacione për pagesa pa kontakt me kartela pagese nëpërmjet pos terminaleve; 

aplikacione në lëmin e veprimeve mobile bankare  për telefonë të mençur, tablet elektronik 

ose paisje tjera mobile të komunikimit.       

35  Egjenci eksport-importi; agjenci komerciale informimi; menaxhim biznesi; huazim i 

makinave dhe aparateve për zyra (me përjashtim të kompjuterëve); përgatitje e informatave 

statistikore; kontabilitet dhe libërmbajtje; hartim i deklaratave për llogari; auditim biznesi; 

auditim llogarishe; administrim biznesi; funksione zyre; përgatitje e taksave kthyese; 

konsulta profesionale biznesi; konsulta dhe shërbime ndërmjetësimi që kanë të bëjnë me 

blerje dhe shitje të kompanive dhe organizatave tjera në tregun vendor dhe tregjet e 

jashtme; menaxhim biznesi dhe shërbime këshilluese; konsulta për menaxhim personeli; 

shërbime në lëmin e besnikërisë dhe programeve tjera për klientë; konsulta të menaxhimit 

të biznesit; përgatitje të shtyllave (kolumnave) publicitare; reklamim i drejtpërdrejtë 

nëpërmjet postës elektronike; asistencë në menaxhimin industrial ose komercial; përditsim 

të materialeve reklamuese; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; vlerësime 

biznesi; hulumtime biznesi; kërkim biznesi; reklamim; shërbime marketingu shërbime 

konsultence në lëmin me marëdhëniet me publikun; shërbime lidhur me reklamimet; 

marëdhinie me publikun; reklamim televizioni; parashikime ekonomike; analiza të kostos 

së çmimit; informata biznesi; sondazh opinioni; menaxhim i skedave kompjuterike; 

përpilim dhe futje e të dhënave në bazën e kompjuterit; menazhim biznesi dhe administrim 

biznesi në lëmin e procesuim administrativ i të dhënave; procesuim administrativ i të 

dhënave; menaxhim kompjuterik i të dhënave nga data baza (shërbime administrative); 

menaxhim i kompjuterizuar i bazës së të dhënave (shërbime administrative); shërbime të 

jashtme (asistencë biznesi); sherbime te procesuimit te dhenave qe do te shfrytezohen për 
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statistika; përgatitja e pasqyrës financiare.   

38  Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbime telekomunikimi  lidhur me sistemet 

sinjalizuese dhe/ose mallrat elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për 

komunikim nëpërmjet nepermjet terminalit kompjuterik, telefonit, telefonit celular, postes 

elektronike, faksimilit; shërbimet e faqeve te radios dhe transmetimi nëpërmjet kabllit; 

transmetimi i mesazheve dhe imazheve i ndihmuar nga kompjuteri; transmetim i të 

dhënave, dokumeteve dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbime që mund të 

shpërndahen nëpërmjet nëpërmjet një shërbimi rrjeti të integruar telefonik, posaqërsiht 

transmision i fjalëve të folura, imazheve, tekstit dhe të dhënave; kominikim nëpërmjet një 

linje telefonike fikse ose mobile; informata për telekomunikimet; huazim i pasijeve 

telekomunikuese; transmetim stalitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; 

sigurimi i qasjes në aplikacionet në fushën e bankierise mobile dhe pagesa me karta pagese 

për telefone te mençur, tableta elektronikë ose pajisje të tjera të komunikimit celular; 

shërbimet e transmetimit të të dhënave të informacionit mbi shërbimet dhe transaksionet 

bankare përmes telefonit dhe mesazheve sms; shërbimet e transmetimit të të dhënave të 

informacionit mbi shërbimet dhe transaksionet bankare përmes aplikacioneve në fushën e 

bankierise mobile për telefone te mençur, tableta ose pajisje të tjera të komunikimit celular.     

42  Qiradhënie të kompjuterëve; shërbime të programimit të kompjuterëve; shërbimet e 

zhvillimit të ti-së për produktet bankare dhe financiare; programimi i programeve 

kompjuterike në fushën e shërbimeve bankare dhe financiare; shërbime analitike në lidhje 

me programet kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; dekodimi i të dhënave; 

diagnostikimi i defekteve në softuerin kompjuterik; diagnostikimi i problemeve të harduerit 

kompjuterik duke përdorur softuer; dixhitalizimi i dokumenteve; kompresimi dixhital i të 

dhënave kompjuterike; monitorimi elektronik i aktivitetit të kartës së kreditit për zbulimin e 

mashtrimit nëpërmjet internetit; ruajtja elektronike e të dhënave; ruajtja elektronike e 

dosjeve dhe dokumenteve; ruajtja elektronike e dokumenteve dhe e-mail-eve të arkivuara; 

hosting të faqeve të internetit; platformat e hosting-ut në internet; shërbimet e informimit në 

lidhje me zhvillimin e rrjeteve kompjuterike; shërbimet e informimit në lidhje me 

teknologjinë e informacionit; shërbime inxhinierike në lidhje me teknologjinë e 

informacionit; shërbime inxhinierike në lidhje me përpunimin e të dhënave; shërbime 

inxhinierike në lidhje me kompjuterët; shërbimet e inxhinierisë softuerike për programet e 

përpunimit të të dhënave; shërbimet e ti-së për mbrojtjen e të dhënave; krijim dhe 

mirëmbajtje e faqeve të internetit për telefonat celularë; krijim, përditësim dhe përshtatje e 

programeve kompjuterike; konfigurimi i softuerit kompjuterik; konfigurimi i sistemeve dhe 

rrjeteve kompjuterike; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e qasjes së 

paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; dhënia me qira e softuerit operativ për rrjetet 

kompjuterike dhe serverët; marrja me qira e softuerit operativ për qasjen dhe përdorimin e 

një rrjeti kompjuterik cloud; shërbime me qira në lidhje me pajisjet dhe kompjuterët e 

përpunimit të të dhënave; dhënia me qira e kompjuterëve dhe programeve kompjuterike; 

dhënje me qira e programeve kompjuterike; instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e softuerit 

kompjuterik; ofrim i shërbimeve të dhënijes së informatave, këshillave dhe konsulencave 

në fushën e softuerit kompjuterik; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit antivirus; zhvillimi i 

kodeve kompjuterike; zhvillimi i rrjeteve bazë kompjuterike; ruajtjen elektronike të të 

dhënave dhe shërbimet e ruajtjes të të dhënave; shërbime të zhvillimit të web aplikimeve 

dhe aplikacioneve për kompjuterë personal, laptop, telefonë të mençur, tabletëve elektronik 

ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimit; zhvillim i aplikimeve për shërbime mobile 
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bankare për telefonë të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të telekomunikimit; 

zhvillimi i aplikacioneve dhe softuerit për egzekutim të transaksioneve me kartela pagese 

nëpërmjet telefonit të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të telekomunikimit; 

shërbime mirmbajtjeje për aplikacionet për shërbimet mobile bankare dhe shërbime për 

mbështjetje të konsumatorëve; shërbime mirmëbajtjeje për aplikacionet për realizimin e 

transkaksioneve nëpërmjet kartelave kreditore nëpërmjet telefonëve të mençur, tablet 

elektronik ose paisje tjera mobile të telekomunikimit, mirëmbajtjes dhe shërbime të 

mbështetjes së konsumatorëve; programim i animacioneve për kopjuter; shërbime  të 

dizajnit të artit grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerët; 

konvertim i  programeve dhe të dhënave të kompjuterit (të ndryshme nga konvertimi fizik); 

konvertim i të dhënave ose dokumenteve nga të dhëna fizike në të dhëna elektronike; 

kryerje e studimeve teknike të projektit; planifikimi i sistemeve kompjuterike; zhvillimin 

dhe dizajnimin e softuerit kompjuterik dhe sistemeve të informacionit dhe shërbime 

konsulence lidhur me to; projektim, krijim, mbajtje (host) dhe mirëmbajtje e rrjeteve 

kompjuterike, që përmbajnë materiale kërkimore dhe referuese në fushat e menaxhimit, 

financave, operacioneve bankare dhe lajmeve; dhënije me qira e programeve kompjuterike; 

rikuperimi i të dhënave kompjuterike; mirëmbajtje e programeve kompjuterike; analiza e 

sistemeve kompjuterike; konsulencë kompjuterike; kërkime shkencore dhe industriale; 

kërkime teknike për të tjerët në fushën e kompjuterëve, pajisjeve kompjuterike, aksesorëve 

dhe pajisjeve të telekomunikacionit; menaxhimi teknik i bazave të të dhënave; testimi i 

mallrave; zhvillim dhe hulumtim të mallrave të reja pë të tjerë; monitorim dhe projekte 

zhvillimore, të gjitha në lidhje me rrjetet dhe sistemet telekomunikuese dhe trasfereve të 

dhënave elektronike;  dizajn dhe zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave 

kompjuterike; konsulta teknike që nuk janë të përfshira në klasat tjera.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1509 

(220) 05/10/2022 

(731) Arbanas Avdullahu 

Pronto Nosa Company SH.P.K. 

Gjakovë, Rruga Avdullah Babalija, pn, KS 

(740)  Leke Sahatxhiu  rr. Sali Gjuka-Peje 
 

(540)  PRONTO PIZZA 

 

 
     

 

(511) 30 Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë, shkopinj buke, tul buke të 

freskët-sikurse janë toptha brumi, dhe pasta të pregatitura të bëra për porositje për konsum 

në objekte apo jashta objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe 

ëmbëlsira të pjekura; speca të terur për perdorim si erëza  

35 Sherbime porositjeje online posaqërisht në lëminë e restoranteve ushqimi për bartje dhe 

dergim nëpër shtëpija; sherbime franshize, kryesisht, duke ofruar managjim biznesi dhe 

ndihmë në lëminë hapjes dhe operimit të restoranteve, restorantet prej nga bartet ushqimi 

dhe restorante për dergim ushqimi nëpër shtepia  

43  Sherbime restorantesh, posaqërisht sigurimi i picave, ushqimeve tjera dhe pije për 

konsum brenda objektit dhe për në dore apo bartje; sherbime restorantesh per ushqime per 

bartje; dhe sherbime restorantesh për të cilat ofrojnë ushqime edhe nëpër shtepia  
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(210) KS/M/ 2022/1510 

(220) 05/10/2022 

(731) Arbanas Avdullahu 

Pronto Nosa Company SH.P.K. 

Gjakovë, Rruga Avdullah Babalija, pn, KS 

(740)  Leke Sahatxhiu rr. Sali Gjuka-Peje 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30 Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë, shkopinj buke, tul buke të 

freskët-sikurse janë toptha brumi, dhe pasta të pregatitura të bëra për porositje për konsum 

në objekte apo jashta objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe 

ëmbëlsira të pjekura; speca të terur për perdorim si erëza  

35  Sherbime porositjeje online posaqërisht në lëminë e restoranteve ushqimi për bartje dhe 

dergim nëpër shtëpija; sherbime franshize, kryesisht, duke ofruar managjim biznesi dhe 

ndihmë në lëminë hapjes dhe operimit të restoranteve, restorantet prej nga bartet ushqimi 

dhe restorante për dergim ushqimi nëpër shtepia  

43  Sherbime restorantesh, posaqërisht sigurimi i picave, ushqimeve tjera dhe pije për 

konsum brenda objektit dhe për në dore apo bartje; sherbime restorantesh per ushqime per 

bartje; dhe sherbime restorantesh për të cilat ofrojnë ushqime edhe nëpër shtepia 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1511 

(220) 05/10/2022 

(731) Josera petfood GmbH & Co. KG 

Industriegebiet Süd 63924 Kleinheubach 

Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4 10 000 Prishtina 
 

(540)  josera 

 

 
     

 

(511) 31  Ushqim per kafshe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1512 

(220) 05/10/2022 

(731) The View B.V. Piet Heinkade 55 

1019 GM Amsterdam, NL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)   
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Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

     

 

(511) 9  Aparate te teknologjisë informative, audovizuale, multimedia dhe fotografike, që 

nuk janë të destinuar për funksionim të një kinemaje; Aparate dhe instrumente shkencore, 

hulumtimi, vrojtimi, fotografike (jo të destinuar për funksionim të një kinemaje), 

kinematografike (jo të destinuar për funksionim të një kinemaje), audovizuale (jo të 

destinuar për funksionim të një kinemaje), optike (jo të destinuar për funksionim të një 

kinemaje), peshuese, matëse, sinjalizuese, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi dhe 

mësimi; Aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, shpërndarjen, shndërrimin, ruajtjen, 

rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; Aparatet dhe 

instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve 

ose të dhënave, që nuk janë janë të destinuar për funksionim të një kinemaje; Mekanizmat 

që operojnë me monedha; Arka; Media të regjistruara dhe të shkarkueshme, softuer, media 

bosh dixhitale ose analoge regjistrimi dhe ruajtjeje, që nuk janë të destinuar për funksionim 

të një kinemaje; Softuer për lojëra interaktive; Syze [optike]; Kompjuterë dhe pajisje 

periferike kompjuterike; Aparat riprodhimi për bartësit e zërit dhe imazhit, jo të destinuar 

për funksionim të një kinemaje; Softuer i realitetit virtual, jo të destinuar për funksionim të 

një kinemaje; Kufje të realitetit virtual, syze të realitetit virtual, pajisje të realitetit virtual, 

jo të destinuar për funksionim të një kinemaje.  

35  Publicitet, jo të destinuar për funksionim të një kinemaje; Shërbime organizuese dhe 

administrative në lidhje me menaxhimin e biznesit, jo të destinuar për funksionim të një 

kinemaje; Ofrimin e shërbimeve të z`yrës, jo të destinuar për funksionim të një kinemaje; 

Informacione nga tregtia komerciale dhe tregtia konsumatore, jo të destinuar për 

funksionim të një kinemaje; Operim biznesi për qendrat tregtare për të tjerët; Aranzhimin e 

transakcioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve online; Ndihmë për bizneset 

komerciale, menaxhimin e bizneseve komerciale dhe shërbime administrative, jo të 

destinuar për funksionim të një kinemaje; ndërmjetësim në çështjet komerciale në kuadër të 

blerjes së shërbimeve, jo të destinuar për funksionim të një kinemaje; ndërmjetësim biznesi 

në blerjen dhe shitjen e produkteve dhe shërbimeve me anë të mjeteve elektronike, jo të 

destinuar për funksionim të një kinemaje; Shitjen me pakicë dhe shumicë të mallërave të 

mëposhtme: Harduer dhe softuer i realitetit virtual, pajisje të tekonologjisë Informative, 

pajisje Audovizuale, pajisje Multimediale, pajisje fotografike, Softuer, harduer, Ushqim 

dhe Pije; Përpilimi i statistikave që nuk janë të destinuara për funksionimin e një kinemaje; 

Marketing, hulumtim dhe analiza që nuk synohen për funksionimin e një kinemaje; 

Sondazhe opinioni; Përmbledhja e informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

Menaxhimi i dosjeve të kompjuterizuara; Organizimi i ekspozitave dhe panaireve për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shitja me pakicë dhe me shumicë e mallrave në vijim: 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

333 

 

Syze, syze dielli, lojëra, aparate për lojëra video, lojëra, lodra, artikuj dhe pajisje 

gjimnastike dhe sportive, unaza çelësash, letra shkrimi, libra, gazeta, revista, pamfleta dhe 

broshura, kartolina urimi, revista , mjetet e transportit dhe pjesët e tyre, shtesat ushqimore; 

Informacione dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e lartpërmendura; Të gjitha shërbimet 

e lartpërmendura qoftë ose jo të ofruara me mjete elektronike, duke përfshirë internetin.  

41  Shërbime edukative, argëtuese (me përjashtim të kinemasë) dhe sportive; Shërbimet 

arkadë të realitetit virtual; Shërbime argëtimi jo të lidhura me kinema; Aktivitete sportive 

dhe kulturore, duke përjashtuar shërbimet e kinemasë; Rezervimin  

e biletave dhe shërbimet e rezervimit për aktivitete dhe ngjarjet edukative, argetimi dhe 

sportive, me përjashtim të kinemasë; Publikimin, raportimin, dhe shkrimi i teksteve; 

Informim, edukim dhe këshillimin në lidhje me shërbimet e lartëpërmendura; Të gjitha 

shërbimet e lartëpërmendura qoftë ose jo të ofruara me mjete elektronike, duke përfshirë 

internetin. 

42  Shërbimet IT, jo për funksionim të një kinemaje; Zhvillimin e softuerit, jo për qëllim të 

funksionimit të një kinemaje; Shërbimet shkencore dhe teknologjike; Dizajnimin dhe 

zhvillimin e softuerit të lojërave kompjuterike dhe softuerit të realitetit virtual; Dhënien me 

qira të harduerit  kopmjuterik dhe pjesëve, jo për funksionim të një kinemaje; Shërbimet e 

pritjes dhe ofrimit të softuerit (Saas) dhe dhënia me qira e softuerit, jo për funksionim të një 

kinemaje; Programimin e softuerit për platformat e internetit, jo për funksionim të një 

kinemaje; Programimin e softuerit për platformat e e-komerce; Informacione dhe 

këshillime në lidhje me shërbimet e lartëpërmendura; Shërbimet e lartëpërmendura poashtu 

përmes kanaleve elektronike, përfshirë Internetin. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1513 

(220) 06/10/2022 

(731) Adipharm EAD Simeonovsko shose 

130 1700 Sofia, Bulgaria, BG 

(591) E kaltër, e bardhë, e zezë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate kimiko-farmaceutike; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; preparate kimike për qëllime farmaceutike; ndihmës për qëllime 

mjekësore; përgatitje ushqimore dietetike të përshtatura për qëllime mjekësore; barëra 

medicinale; barëra për qëllime njerëzore; preparate biologjike për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; shtojca ushqimore 
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(210) KS/M/ 2022/1514 

(220) 06/10/2022 

(731) EASYPARK AB HANGÖVÄGEN 20 

115 41 STOCKHOLM, Sweden, SE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  EASYPARK 

 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik për përpunimin e pagesave elektronike dhe transferimin e  

fondeve tek dhe nga të tjerët; Softuer kompjuterik për vëzhgimin/monitorimin, paraqitjen,  

llogaritjen e kohës dhe tarifave të parkimit dhe për transferimin e parave në lidhje me  

parkimin; Pagesa ose kartela krediti për transferim elektronik; Aplikacione kompjuterike 

për kontrollin e automatizuar të parkimit të automjeteve; Programe kompjuterike, të  

shkarkueshme; Bazat e të dhënave.  

36  Përpunimi i pagesave elektronike; Shërbimet e pagesës së taksave dhe detyrimeve;  

Shërbimet e mbledhjes elektronike të tarifave; Shërbimet e pagesës për pagesën e tarifave 

të  parkimit me anë të aplikacioneve te telefonave te mençur.  

37  Sigurimi i informacionit në lidhje me riparimin e mjeteve tokësore; Karikimi  

(mbushja e baterive) i automjeteve elektrike.  

39  Informacion mbi trafikun; Rezervimi i vendeve të parkimit; Qira e vend parkingut;  

Shërbimet e këshillimit të lundrimit; ofrimi i informacionit në lidhje me shërbimet e 

parkimit të automjeteve; parkim automjetesh; aranzhimi i parkimit.  

42  Softueri si shërbim [SaaS].  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1516 

(220) 06/10/2022 

(731) EMONA SH.P.K Rr. “Ajet Gerguri” 

nr. 42, Vushtrri, KS 

(591) E zezë 

  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendët; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të 

thata dhe të gatuara; pelte, bllokime, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe 

produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim. 

30  : Oriz, makarona dhe petë; tapioka dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; 

bukë, pasta dhe ëmbëlsira; çokollate; akullore, sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; 

kripë, erëza, barishte të ruajtura; uthull, salca dhe kremra të tjerë; akull (ujë i ngrirë). 

31  Prodhime të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe pyjore; kokrra dhe 

fara të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta; bimë dhe lule 

natyrale; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; produkte ushqimore dhe pije 

për kafshët; malt.  

32  Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije. 
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43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1517 

(220) 06/10/2022 

(731) EMONA SH.P.K  

Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(591) e zeze 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendët; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të 

thata dhe të gatuara; pelte, bllokime, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe 

produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.  

30   Oriz, makarona dhe petë; tapioka dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; 

bukë, pasta dhe ëmbëlsira; çokollate; akullore, sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; 

kripë, erëza, barishte të ruajtura; uthull, salca dhe kremra të tjerë; akull (ujë i ngrirë).  

31  Prodhime të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe pyjore; kokrra dhe 

fara të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta; bimë dhe lule 

natyrale; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; produkte ushqimore dhe pije 

për kafshët; malt.  

32  Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1518 

(220) 07/10/2022 

(731) M SAN GRUPA d.o.o.,  

Buzinski prilaz 10, Buzin (Grad Zagreb), 

HR 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540) MS LUX 

 

 
     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, shpërndarjen, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose menaxhimin e rrymës elektrike; pajisje audiovizuale dhe të 

teknologjisë së informacionit, dioda që lëshojnë dritë (LED), module kompjuterike 

harduerike për përdorim në pajisjet elektronike që përdorin Internetin e Gjërave (IoT); 

softuer aplikimi kompjuterik për përdorim në zbatimin e Internetit të Gjërave (IoT); 

programe kompjuterike (software)  

11  pajisjet dhe instalimet për kontrollin e mjedisit për qëllime ndriçimi; LED (pajisje 

ndriçimi); pajisje ndriçimi me dioda që imitojnë dritën (LED); Dritat e peizazhit LED; 

llambat LED të sigurisë; Sisteme ndriçimi LED, pajisje ndriçimi LED; Drita LED nënujore; 

Llambat LED, ndriçimi LED i ambientit; Ndriçim LED 
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35  reklamat  

37  : riparime në fushën e energjisë elektrike, harduerit kompjuterik  

39  shërbimet e paketimit dhe paketimit të mallrave para dërgesës  

40  përpunimi mekanik i materialeve inorganike  

42  shërbimet shkencore dhe teknologjike si dhe shërbimet shoqëruese të kërkimit dhe 

konceptimit; shërbimet e inxhinierëve dhe shkencëtarëve të angazhuar në vlerësime, 

vlerësime, kërkime dhe raporte në fushën e shkencës dhe teknologjisë (përfshirë 

konsulencën në fushën e teknologjise);  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1519 

(220) 07/10/2022 

(731) M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski 

prilaz 10, Buzin (Grad Zagreb), HR 

(591) Portokalli,  E bardhe, Kalter 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, shpërndarjen, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose menaxhimin e rrymës elektrike; pajisje audiovizuale dhe të 

teknologjisë së informacionit, dioda që lëshojnë dritë (LED), module kompjuterike 

harduerike për përdorim në pajisjet elektronike që përdorin Internetin e Gjërave (IoT); 

softuer aplikimi kompjuterik për përdorim në zbatimin e Internetit të Gjërave (IoT); 

programe kompjuterike (software)  

11  pajisjet dhe instalimet për kontrollin e mjedisit për qëllime ndriçimi; LED (pajisje 

ndriçimi); pajisje ndriçimi me dioda që imitojnë dritën (LED); Dritat e peizazhit LED; 

llambat LED të sigurisë; Sisteme ndriçimi LED, pajisje ndriçimi LED; Drita LED nënujore; 

Llambat LED, ndriçimi LED i ambientit; Ndriçim LED  

35  : reklamat  

37  riparime në fushën e energjisë elektrike, harduerit kompjuterik.  

39  shërbimet e paketimit dhe paketimit të mallrave para dërgesës  

40  përpunimi mekanik i materialeve inorganike  

42  shërbimet shkencore dhe teknologjike si dhe shërbimet shoqëruese të kërkimit dhe 

konceptimit; shërbimet e inxhinierëve dhe shkencëtarëve të angazhuar në vlerësime, 

vlerësime, kërkime dhe raporte në fushën e shkencës dhe teknologjisë (përfshirë 

konsulencën në fushën e teknologjise); 
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(210) KS/M/ 2022/1521 

(220) 07/10/2022 

(300) EUTM 018687298  14/04/2022  EU 

(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2 – 18 61118 Bad Vilbel 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  UZPRUVO 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; ilaçe mjekësore; Preparate 

sanitare për qëllime mjekësore; Ushqim dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim 

mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje; Preparate diagnoze për përdorim mjekësorë; 

Suplemente (shtesa) dietikë për qeniet njerëzore dhe për kafshë; Leukoplast, materiale për 

fashim; Materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; Dezinfektues; Preparate për 

shkatërrimin e kafshëve të dëmshme; fungicide, herbicide  

10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; Gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; Artikuj ortopedikë; Materialet e qepjeve plagëve; Pajisjet 

terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; Aparat 

masazhi; Aparate, pajisje dhe artikujt për gji dhënie të foshnjave; Aparate për aktivitete 

seksuale, pajisje dhe artikuj. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1522 

(220) 07/10/2022 

(731) Evapify sp.z o.o. Złota street 75a/7, 

00-819 Warsaw, Poland, PL 

(740)  Fisnik Salihu Rr. Major Mehmet 

Bushi, hyrja 6, nr.5, Prishtinë 
 

(540)  Team Clouds 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare dhe puro; cigare elektronike dhe 

avullues oral për duhanpirësit; artikuj për duhanpirës. Kjo klasë në veçanti përfshin, por 

nuk kufizohet në: letër thithëse për tubacionet e duhanit, tavëll për duhanpirësit, libra me 

letra cigaresh, duhan përtypës, kuti purosh, prerëse purosh, mbajtëse purosh, kuti cigaresh, 

filtra cigaresh, mbajtëse cigaresh, cigare që përmbajnë duhan zëvendësues, jo për qëllime 

mjekësore, aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhan, aromatizues të ndryshëm nga 

vajrat esencialë, për përdorim në cigare elektronike, çakmakë për duhanpirësit, kuti 

shkrepëseje, grykë për mbajtëset e cigareve etj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1523 

(220) 07/10/2022 

(731) Evapify sp. z o.o. Złota street 75a/7, 

00-819 Warsaw, Poland, PL 

(740)  Fisnik Salihu Rr. Major Mehmet 

(540)  Clouds 
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Bushi, hyrja 6, nr.5, Prishtinë 
 

(511) 34  Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare dhe puro; cigare elektronike dhe 

avullues oral për duhanpirësit; artikuj për duhanpirës. Kjo klasë në veçanti përfshin, por 

nuk kufizohet në: letër thithëse për tubacionet e duhanit, tavëll për duhanpirësit, libra me 

letra cigaresh, duhan përtypës, kuti purosh, prerëse purosh, mbajtëse purosh, kuti cigaresh, 

filtra cigaresh, mbajtëse cigaresh, cigare që përmbajnë duhan zëvendësues, jo për qëllime 

mjekësore, aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhan, aromatizues të ndryshëm nga 

vajrat esencialë, për përdorim në cigare elektronike, çakmakë për duhanpirësit, kuti 

shkrepëseje, grykë për mbajtëset e cigareve etj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1524 

(220) 07/10/2022 

(731) “Ada Consulting Group”SHPK 

Rr. :Nora e Hotit” Bll.C2-10, obj.B,H1, 

Nr.4/2 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) e kuqe, e bardhe 

(740)  Adnan Kastrati Rr. “Martiret e 

Burojës” Nr.47, 41000 Skenderaj, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  perfshin sherbimet per sigurimin e ushqimi dhe pijeve; strehim te perkohshem  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1525 

(220) 07/10/2022 

(731) Josera petfood GmbH & Co. KG 

Industriegebiet Süd 63924 Kleinheubach 

Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  josi 

 

 
     

 

(511) 31  Ushqim për kafshë. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1526 

(220) 07/10/2022 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP 

(540)  UX300h 
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(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4 10 000 Prishtina 
 

(511) 12  Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.” 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1528 

(220) 07/10/2022 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; 

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

foshnjat; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; leukoplaste, materiale për lidhje; material 

për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për asgjësimin e parazitëve; 

fungicide herbicide.”   

44  Shërbimet e informacionit mjekësor, kryesisht, ofrimi i informacionit në lidhje me 

dhimbjen, dhimbjen e kokës, dhimbjen e fytyrës, migrenën dhe trajtimin e dhimbjes, 

dhimbjes së kokës, dhimbjes së fytyrës dhe migrenës.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1529 

(220) 07/10/2022 

(731) EADV Headquarters Via Serafino 

Balestra 22 B 6900 Lugano, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Sponsorizimi financiar.  

41  Arsimim dhe trajnim në mjekësi dhe më saktë në fushën e dermatologjisë dhe 

venerologjisë; organizimi dhe mbajtja e kolokiumeve, konferencave, konventave, 

seminareve, kongreseve dhe simpoziumeve; botimi i teksteve të ndryshme nga ato për 

qëllime reklamimi; publikim elektronik online i librave dhe periodikëve; akademi 
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(arsimim); arsimim.  

44  Këshilla për shëndetin publik, më saktë në lidhje me dermatologjinë dhe venerologjinë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1531 

(220) 10/10/2022 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MAGGI ZAČIN 

 

 

 
     

 

(511) 29  Perimet të konservuara, të ngrira, të thata ose të gatuara; patate të konservuara, të 

ngrira, të thata ose të gatuara, kërpudha të konservuara, të thata ose të gatuara, kafshë 

gjahu, peshk dhe produkte ushqimore nga deti, të gjitha këto produkte në formë 

ekstrakteve, supave, pelte, shtresave, të konservuara, enëve të gatimit, të ngrira ose 

dehidratuara; enë  e gatimi me bazë për perime, patate, fruta, mishi, shpezëve, peshqve dhe 

produkteve ushqimore nga deti; vajra dhe yndyra ushqimore; supa, koncentrat i  supave, 

preparate për përgatitjen e supave, supa, kube bouillon , bouillon, gjithashtu në formë  kubi, 

në formë tablete ose  në formë pluhuri, preparate për të bërë e bouillon , koncentrat 

broths(lëng mishi)  koncentruar; qumësht oriz për qëllime gatimi; Frutat dhe ushqimet me 

proteina të drithërave të përdorura si zëvendësues për peshk ose ushqimet e detit; ushqime 

të përgatitura nga peshku ose zëvendësuesit e ushqimeve të detit; perime - me bazë peshku 

ose zëvendësues të ushqimeve të detit. Frutat dhe ushqimet me proteina të drithërave të 

përdorura si zëvendësues të mishit; kërma për lyrje  të bëra nga perimet, fruta, proteina të 

drithërave ose zëvendësues të mishit; ushqime të përgatitura me përmbajtje kryesisht nga 

zëvendësues e mishit; hamburgera perimesh, përzierje te ndryshme ushqimore(charcuterie) 

vegjetariane, salsiçe vegjetariane; zëvendësues të mishit me bazë perimesh; humus; sallata 

me bazë humusi; dips; sallata frutash; preparate për përgatitjen e supës; sallat perimesh; 

kërma për lyrje me bazë humusi. Zëvendësuesit e vezëve.  

30  Miell, bukë, maja, pastë; oriz, pasta, nudles( pasta prej brumit); prodhimet ushqimore të 

bëra nga orizi, mielli, mielli i tërshërës ose mielli i drithërave, gjithashtu në formën të enëve 

të gatimit; salca; salce soje; keqap prej  domateve; produktet për aromatizim ose erëza të 

produkteve ushqimore, erëza ushqimore, kondiment(erëza), salcat e sallatës, majonezë; 

mustardë; uthull; fara të përpunuara për përdorim si erëza; ushqime të lehta të përgatitura 

dhe ushqime që përbëhen kryesisht nga pastat; pastat; salca (erëza); salcë për sallata; pica. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1532 

(220) 11/10/2022 

(731) SAMER AL GADDAH 

INTERNATIONAL GENERAL 

TRADING CO. L.L.C. P.O. Box: 377922, 

Dubai, AE 

(591) Kuq, bardhe dhe zi 

(540)   
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(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

     

 

(511) 1  Kundër ngrirjes; ftohës për motorët e automjeteve; aditivë, aditivë kimikë për 

lëndë djegëse motorike; aditivë kimikë për vajra; lëng transmisioni; vaj transmisioni.  

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

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1533 

(220) 11/10/2022 

(731) TDM GLOBAL L.L.C. 

Rr. Aziz Abrashi, nr. 66,  Prishtinë, KS 

(740)  Valon Basha Basha & Associates 

Johan V.Hahn Prishtine. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e tyre; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe 

sago; miell dhe preparate nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, 

sherbet dhe akullore të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, drekë; maja, pluhur pjekjeje; kripë, 

erëza, erëza, barishte të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akull (ujë i ngrirë). 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1534 

(220) 11/10/2022 

(731) TDM GLOBAL L.L.C. 

Rr. Aziz Abrashi, nr. 66,  Prishtinë, KS 

(740)  Valon Basha Basha & Associates 

L.L.C Johan V.Hahn Prishtine 
 

(540)  GUSTO Cafe 

 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e tyre; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe 

sago; miell dhe preparate nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, 

sherbet dhe akullore të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, drekë; maja, pluhur pjekjeje; kripë, 

erëza, erëza, barishte të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akull (ujë i ngrirë).  
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(210) KS/M/ 2022/1535 

(220) 11/10/2022 

(300) 97361646  13/04/2022  US 

(731) Universal Biosensors Pty Ltd an 

Australian Corporation 1 Corporate Avenue, 

Rowville, Victoria, Australia 3178, AU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  XPRECIA PRIME 

 

 
     

 

(511) 9  Softuerët kompjuterik të shkarkueshëm dhe të regjistrueshëm për përdorim në 

instrumentet diagnostikuese të klinikave si dhe për menaxhimin e të dhënave dhe 

kontrollimin e analizave; Softuerët e komunikimit të shkarkueshëm dhe të regjistrueshëm 

për ofrimin e informacionit të testit diagnostikues mjekësor  

10  Instrumente diagnostikuese mjekësore për analizën e lëngjeve trupore 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1536 

(220) 11/10/2022 

(300) 97361689  13/04/2022  US 

(731) Universal Biosensors Pty Ltd an 

Australian Corporation 1 Corporate Avenue, 

Rowville, Victoria, Australia 3178, AU 

(591) e zezë, vjollcë e ndritshme, vjollcë e 

errët, e kuqe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softuerët kompjuterik të shkarkueshëm dhe të regjistrueshëm për përdorim në 

instrumentet diagnostikuese të klinikave si dhe për menaxhimin e të dhënave dhe 

kontrollimin e analizave; Softuerët e komunikimit të shkarkueshëm dhe të regjistrueshëm 

për ofrimin e informacionit të testit diagnostikues mjekësor  

10  Instrumente diagnostikuese mjekësore për analizën e lëngjeve trupore 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1537 

(220) 11/10/2022 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100 

Wilmington, US 

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

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

(540)  CREATED TO INSPIRE YOU 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 34  Cigare të holla; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhanin i i cili mbështillet 

me letër rrotulluese; pipëz duhani; produktet e duhanit; zëvendësuesit e duhanit (jo për 

qëllime mjekësore); puro (cigare e trashë); cigare të holla; çakmakë për cigare; çakmakë 

për duhan; shkrepsa; artikuj për duhanpirësit; letër cigareje; tuba cigaresh; filtra cigaresh; 

aparate xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dore për injektimin e duhanit në tuba letre; 

cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të 

ngrohjes. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1538 

(220) 12/10/2022 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100 

Wilmington, US 

(591) Kaltër e mbyllur 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) 34  Cigare të holla; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhanin i i cili mbështillet 

me letër rrotulluese; pipëz duhani; produktet e duhanit; zëvendësuesit e duhanit (jo për 

qëllime mjekësore); puro (cigare e trashë); cigare të holla; çakmakë për cigare; çakmakë 

për duhan; shkrepsa; artikuj për duhanpirësit; letër cigareje; tuba cigaresh; filtra cigaresh; 

aparate xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dore për injektimin e duhanit në tuba letre; 

cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të 

ngrohjes. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1539 

(220) 12/10/2022 

(731) HELLENiQ ENERGY Holdings 

société anonyme 8A Chimarras street 

15125 Marousi Greece, GR 

(591) E kaltert dhe e gjelbert. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Energji elektrike; energjia elektrike nga burimet e rinovueshme; energjia elektrike 

nga energjia e erës; energjia elektrike nga energjia diellore; energjia elektrike nga energjia 

hidroelektrike; vajra dhe yndyrna industriale; naftë, benzinë (benzinë), gazra (karburant) 

dhe mazut, lubrifikantë dhe yndyrna për qëllime industriale; biokarburantet; lëndë djegëse 
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nga biomasa; aditivë jo kimikë për karburantin motorik, përzierjet e karburanteve të 

avulluara.  

6  Tuba metalikë; rrjete elektrike (linja) metalike; rrjete shperndarese (bashkues metalik); 

kabllo metalike; tela metalike; tuba metalikë; tela bakri jo të izoluar.  

7  Adaptorë për tubacione [pjesë makinerish]; pompa ajri; spërkatës me ajër të kompresuar; 

Pistoleta me yndyrë që operohen me ajër të kompresuar; kondensatorë ajri; filtra për 

pastrimin e ajrit ftohës, për motorët; Makineritë e veglave, në veçanti njësitë e përpunimit 

të motorizuar dhe hidraulik për përdorimin e veglave rrotulluese dhe lëkundëse, pajisje 

fiksuese për pjesët e punës të bazuara në teknologjinë e shtrëngimit, ngjitjes dhe vakumit, 

akset lineare dhe rrotulluese, pajisjet matëse optike dhe mekanike, pajisjet e thithjes, 

pajisjet e ftohjes së veglave, pajisjet e sigurisë dhe aparatet e kontrollit CNC; ndezës të 

motorëve me djegie të brendshme; ventilator motorik; gjeneratorë me erë; pompa (vakum) 

[makina]; pompa [pjesë motori ose motori]; pompa [motorë]; Boshtet e motorit; gjeneratorë 

të energjisë; tmanovrues [ngarkimi dhe shkarkimi]; dinamo; kabllot e kontrollit për 

makineritë, engjinët ose motorët; motorë ose motorë; nxjerrës (miniera); punues toke 

(makineri per pune); energji elektrike (gjeneratorë); rripa alternator; kaldaja me motor; 

minierat (makinat minerare); miniera (pajisje shpimi); grupe të gjeneratorëve rezervë; 

turbina hidraulike; Depozitues të mbetjeve.  

9  : Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, fotografike, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese, 

inspektuese, shpëtimtare dhe mësimore; Aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, 

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

përdorimit të energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; Media të regjistruara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, mediume të zbrazëta dixhitale ose analoge për 

regjistrim dhe ruajtje; Mekanizma për aparate që funksionojnë me monedhë; Arka, aparate 

llogaritëse; Kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike; aparate për shuarjen e zjarrit; 

Stacione karikimi për automjetet elektrike.  

11  Gjeneratorë avulli; aparate për gatim; aparate për ftohje; aparate për tharje; aparate 

ventilimi dhe për furnizim me ujë; instalime ndriçimi; ngrohje; prodhim të avullit; ngrohje 

(gatim); ventilim; instalime për shpërndarjene ujit dhe objekte sanitare.  

12  Automjete; Makina për lëvizje në tokë, ajër apo ujë.  

35  :  Reklamim; Menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; Funksione të zyrës; 

Mbajtjen e shërbimeve të kompanive, kryesisht, shërbimet e menaxhimit të bizneseve dhe 

shërbimet e administrimit të bizneseve për nëndegët dhe filialet; Mbajtjen e shërbimeve të 

kompanive, kryesisht, ofrimin e promovimit të biznesit dhe shërbimet konsulencë për 

nëndegët dhe filialet; Mbajtjen e shërbimeve të kompanisë të kryera nga filialet dhe 

kompanitë e lidhura, kryesisht, biznesi, funksionimet dhe risk menaxhimi; shërbimet 

mbajtëse të kompanive, kryesisht shërbimet e menaxhimit të biznesit të ofruara nga filialet 

dhe kompanitë e lidhura; Mbajtjen e shërbimeve të kompanisë, kryesisht ofrimin e 

menaxhimit të biznesit, administrim biznesi, promovim biznesi, dhe shërbimet konsulencë 

për të tjerët; Mbajtja e shërbimeve të kompanisë e kryer nga të tjerët, kryesisht, biznes, 

operim dhe risk menaxhim; mbajtjen e shërbimeve të kompanisë, kryesisht, shërbimet e 

menaxhimit të biznesit  të ofruara tek ët tjerët; Shërbimet e konsulencës dhe informimit; 

shërbimet e promovimit të markës, kryesisht, promovimin e mallërave dhe shërbimeve të të 

tjerëve; Menaxhim biznesi për një shoqëri tregtare dhe për kompanitë shërbyese; Shërbimet 
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e krahasimit të energjisë; Procesimin e porosive elektronike; Agjencitë e import-exportit 

nga lëmia e energjisë; Prokurimi i kontratave në lidhje me furnzimin e energjisë; Shërbimet 

e faturimit nga lëmia e energjisë; Shërbimet e asistencës dhe konsulencës nga lëmia e 

menaxhimit të bizneseve të kompanive në sektorin energjetik; Përvetësimin e 

informacioneve të biznesit në lidhje me aktivitetet e kompanive; Menaxhimi i flotës së 

automjeteve elektrike.”  

37  Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinerive; mirëmbajtja e sistemit të reduktimit të 

konsumit të energjisë; elektrikë (instalimi dhe riparimi i pajisjeve elektroshtëpiake); 

riparimi i linjave të transmetimit të energjisë elektrike; shfrytëzimi i guroreve; nxjerrja e 

xeheve; Ndërtimi i strukturave për depozitimin e gazit natyror; Ndërtimi i strukturave për 

prodhimin e gazit natyror; Shërbimi i furnizimit me gaz natyror për mjete motorike; Heqja 

e mbeturinave [pastrimi]; Ndërtimi i strukturave për transportin e gazit natyror; 

konstruksione; Ofrimi i shërbimeve, përkatësisht mirëmbajtja dhe/ose servisimi i rregullt i 

automjeteve; Shërbimet e ndërtimit; Shërbimet e instalimit dhe riparimit të automjeteve; 

Nxjerrja e minierave, shpimi i naftës dhe gazit; Ndërtimi i objekteve; Riparimi i 

automjeteve; Shërbimet e instalimit të pajisjeve të sigurisë së automjeteve; Karikimi i 

baterisë së automjetit; Instalimi i infrastrukturës së karikimit të automjeteve elektrike; 

Mirëmbajtja e infrastrukturës së karikimit të automjeteve elektrike.  

38  Telekomunikacioni.  

39  Shpërndarja, transporti dhe ruajtja e gazit dhe/ose e energjisë elektrike; furnizimi me 

ujë; transporti me tubacion; shpërndarja e energjisë së rinovueshme; shpërndarja e energjisë 

me erë; shpërndarja e energjisë diellore; shpërndarja e energjisë hidroelektrike; Transporti i 

mbetjeve; Magazinimi i energjisë elektrike; Transporti dhe shpërndarja e gazit natyror dhe 

gazit të lëngshëm; Hedhja e mbeturinave [transporti]; Deponimi [transporti] i mbeturinave; 

Shërbimet e shpërndarjes së energjisë elektrike; Heqja e mbeturinave [transporti]; Heqja e 

mbetjeve; Shpërndarja dhe transmetimi i energjisë elektrike; Shpërndarja e energjisë 

elektrike; Ruajtja e energjisë elektrike; Transporti i gazit natyror; Shpërndarja e energjisë 

elektrike; Magazinimi i gazit natyror të lëngshëm në anije; Largimi i mbetjeve; Transporti i 

gazit natyror të lëngshëm nga deti; Furnizimi me energji elektrike; Transporti i mbetjeve; 

Shpërndarja e energjisë elektrike nëpërmjet telave; Shërbimet e shërbimeve publike në 

natyrën e shpërndarjes së gazit natyror; Transporti detar i gazit natyror të lëngshëm; 

Mbledhja e mbeturinave; Furnizimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike; Shpërndarja e 

energjisë elektrike për shtëpi; Magazinimi i mbetjeve; Shërbimet e furnizimit me energji 

elektrike; Magazinimi i mbetjeve; Transporti dhe ruajtja e mbetjeve; Shpërndarja dhe 

furnizimi me energji elektrike.  

40  Prodhimi i energjisë elektrike nga energjia diellore; Riciklimi i materialeve të 

mbeturinave; Trajtimi [riciklimi] i mbetjeve; Riciklimi i mbetjeve; Prodhimi i energjisë 

elektrike; Përpunimi i hidrokarbureve; ripërdorimi [riciklimi i mbetjeve]; Deponimi i 

mbeturinave [trajtimi i mbetjeve]; Shkatërrimi i mbetjeve dhe mbeturinave; Prodhimi i 

energjisë elektrike nga energjia e valëve; Trajtimi i gazit natyror; Riciklimi i mbeturinave 

dhe mbetjeve; Djegia e mbeturinave dhe plehrave; Riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve; 

Asgjësimi i mbeturinave; Riciklimi i mbeturinave dhe plehrave; Mbetjet dhe mbeturinat 

(Djegia e tyre -); Riciklimi i produkteve të mbeturinave; Prodhimi i energjisë elektrike; 

Djegia dhe asgjësimi i mbetjeve; Djegia e mbetjeve; Prodhimi i energjisë elektrike nga 

energjia gjeotermale; Prodhimi i gazit dhe energjisë elektrike; Shërbimet e lëngëzimit të 

gazit natyror; Përpunimi [transformimi] i mbetjeve; Prodhimi i energjisë elektrike; Trajtimi 
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i mbetjeve; Shërbimet e menaxhimit të mbetjeve [riciklimi]; Përpunimi i mbetjeve; Trajtimi 

i mbetjeve; Djegia e mbetjeve dhe mbeturinave; Përpunimi i derivateve të hidrokarbureve; 

Mbetjet dhe mbeturinat (Riciklimi I tyre -); Prodhimi i energjisë elektrike nga energjia e 

erës; Shërbimet e riciklimit të mbetjeve; djegia e mbetjeve; Trajtimi i materialeve të 

mbeturinave; Përpunimi i gazit natyror; Trajtimi [transformimi] i mbetjeve; Mbetjet dhe 

mbeturinat (Shkatërrimi I tyre -); Prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme; 

Trajtimi [transformimi] i mbetjeve; gjenerimi i energjisë elektrike; përpunimi i mbetjeve të 

materialeve; Pastrimi i ajrit dhe trajtimi i ujit; Shërbime printimi; ruajtja e ushqimit dhe 

pijeve; prodhimi i energjisë; shërbimet e rafinerisë së naftës.  

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

Shërbimet e analizës industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial; Shërbimet e 

kontrollit të cilësisë dhe autentifikimit; Projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; kryerjet e vlerësimeve, kërkimeve të vlerësimit të cilësisë dhe raporteve në 

lidhje me fushat e rafinerisë së gazit petrokimik dhe natyror. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1540 

(220) 12/10/2022 

(300) 018687264  13/04/2022  EU 

(731) HELLENiQ ENERGY Holdings 

société anonyme 8A Chimarras street 

15125 Marousi Greece, GR 

(591) E kaltert 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Energji elektrike; energjia elektrike nga burimet e rinovueshme; energjia elektrike 

nga energjia e erës; energjia elektrike nga energjia diellore; energjia elektrike nga energjia 

hidroelektrike; vajra dhe yndyrna industriale; naftë, benzinë (benzinë), gazra (karburant) 

dhe mazut, lubrifikantë dhe yndyrna për qëllime industriale; biokarburantet; lëndë djegëse 

nga biomasa; aditivë jo kimikë për karburantin motorik, përzierjet e karburanteve të 

avulluara.  

6  Tuba metalikë; rrjete elektrike (linja) metalike; rrjete shperndarese (bashkues metalik); 

kabllo metalike; tela metalike; tuba metalikë; tela bakri jo të izoluar.  

7  Adaptorë për tubacione [pjesë makinerish]; pompa ajri; spërkatës me ajër të kompresuar; 

Pistoleta me yndyrë që operohen me ajër të kompresuar; kondensatorë ajri; filtra për 

pastrimin e ajrit ftohës, për motorët; Makineritë e veglave, në veçanti njësitë e përpunimit 

të motorizuar dhe hidraulik për përdorimin e veglave rrotulluese dhe lëkundëse, pajisje 

fiksuese për pjesët e punës të bazuara në teknologjinë e shtrëngimit, ngjitjes dhe vakumit, 

akset lineare dhe rrotulluese, pajisjet matëse optike dhe mekanike, pajisjet e thithjes, 

pajisjet e ftohjes së veglave, pajisjet e sigurisë dhe aparatet e kontrollit CNC; ndezës të 

motorëve me djegie të brendshme; ventilator motorik; gjeneratorë me erë; pompa (vakum) 

[makina]; pompa [pjesë motori ose motori]; pompa [motorë]; Boshtet e motorit; gjeneratorë 

të energjisë; tmanovrues [ngarkimi dhe shkarkimi]; dinamo; kabllot e kontrollit për 

makineritë, engjinët ose motorët; motorë ose motorë; nxjerrës (miniera); punues toke 
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(makineri per pune); energji elektrike (gjeneratorë); rripa alternator; kaldaja me motor; 

minierat (makinat minerare); miniera (pajisje shpimi); grupe të gjeneratorëve rezervë; 

turbina hidraulike; Depozitues të mbetjeve.  

9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, fotografike, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese, 

inspektuese, shpëtimtare dhe mësimore; Aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, 

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

përdorimit të energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; Media të regjistruara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, mediume të zbrazëta dixhitale ose analoge për 

regjistrim dhe ruajtje; Mekanizma për aparate që funksionojnë me monedhë; Arka, aparate 

llogaritëse; Kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike; aparate për shuarjen e zjarrit; 

Stacione karikimi për automjetet elektrike.  

11  Gjeneratorë avulli; aparate për gatim; aparate për ftohje; aparate për tharje; aparate 

ventilimi dhe për furnizim me ujë; instalime ndriçimi; ngrohje; prodhim të avullit; ngrohje 

(gatim); ventilim; instalime për shpërndarjene ujit dhe objekte sanitare  

12  Automjete; Makina për lëvizje në tokë, ajër apo ujë.  

35  :  Reklamim; Menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; Funksione të zyrës; 

Mbajtjen e shërbimeve të kompanive, kryesisht, shërbimet e menaxhimit të bizneseve dhe 

shërbimet e administrimit të bizneseve për nëndegët dhe filialet; Mbajtjen e shërbimeve të 

kompanive, kryesisht, ofrimin e promovimit të biznesit dhe shërbimet konsulencë për 

nëndegët dhe filialet; Mbajtjen e shërbimeve të kompanisë të kryera nga filialet dhe 

kompanitë e lidhura, kryesisht, biznesi, funksionimet dhe risk menaxhimi; shërbimet 

mbajtëse të kompanive, kryesisht shërbimet e menaxhimit të biznesit të ofruara nga filialet 

dhe kompanitë e lidhura; Mbajtjen e shërbimeve të kompanisë, kryesisht ofrimin e 

menaxhimit të biznesit, administrim biznesi, promovim biznesi, dhe shërbimet konsulencë 

për të tjerët; Mbajtja e shërbimeve të kompanisë e kryer nga të tjerët, kryesisht, biznes, 

operim dhe risk menaxhim; mbajtjen e shërbimeve të kompanisë, kryesisht, shërbimet e 

menaxhimit të biznesit  të ofruara tek ët tjerët; Shërbimet e konsulencës dhe informimit; 

shërbimet e promovimit të markës, kryesisht, promovimin e mallërave dhe shërbimeve të të 

tjerëve; Menaxhim biznesi për një shoqëri tregtare dhe për kompanitë shërbyese; Shërbimet 

e krahasimit të energjisë; Procesimin e porosive elektronike; Agjencitë e import-exportit 

nga lëmia e energjisë; Prokurimi i kontratave në lidhje me furnzimin e energjisë; Shërbimet 

e faturimit nga lëmia e energjisë; Shërbimet e asistencës dhe konsulencës nga lëmia e 

menaxhimit të bizneseve të kompanive në sektorin energjetik; Përvetësimin e 

informacioneve të biznesit në lidhje me aktivitetet e kompanive; Menaxhimi i flotës së 

automjeteve elektrike.”  

37  Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinerive; mirëmbajtja e sistemit të reduktimit të 

konsumit të energjisë; elektrikë (instalimi dhe riparimi i pajisjeve elektroshtëpiake); 

riparimi i linjave të transmetimit të energjisë elektrike; shfrytëzimi i guroreve; nxjerrja e 

xeheve; Ndërtimi i strukturave për depozitimin e gazit natyror; Ndërtimi i strukturave për 

prodhimin e gazit natyror; Shërbimi i furnizimit me gaz natyror për mjete motorike; Heqja 

e mbeturinave [pastrimi]; Ndërtimi i strukturave për transportin e gazit natyror; 

konstruksione; Ofrimi i shërbimeve, përkatësisht mirëmbajtja dhe/ose servisimi i rregullt i 

automjeteve; Shërbimet e ndërtimit; Shërbimet e instalimit dhe riparimit të automjeteve; 

Nxjerrja e minierave, shpimi i naftës dhe gazit; Ndërtimi i objekteve; Riparimi i 
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automjeteve; Shërbimet e instalimit të pajisjeve të sigurisë së automjeteve; Karikimi i 

baterisë së automjetit; Instalimi i infrastrukturës së karikimit të automjeteve elektrike; 

Mirëmbajtja e infrastrukturës së karikimit të automjeteve elektrike.  

38  Telekomunikacioni.  

39  Shpërndarja, transporti dhe ruajtja e gazit dhe/ose e energjisë elektrike; furnizimi me 

ujë; transporti me tubacion; shpërndarja e energjisë së rinovueshme; shpërndarja e energjisë 

me erë; shpërndarja e energjisë diellore; shpërndarja e energjisë hidroelektrike; Transporti i 

mbetjeve; Magazinimi i energjisë elektrike; Transporti dhe shpërndarja e gazit natyror dhe 

gazit të lëngshëm; Hedhja e mbeturinave [transporti]; Deponimi [transporti] i mbeturinave; 

Shërbimet e shpërndarjes së energjisë elektrike; Heqja e mbeturinave [transporti]; Heqja e 

mbetjeve; Shpërndarja dhe transmetimi i energjisë elektrike; Shpërndarja e energjisë 

elektrike; Ruajtja e energjisë elektrike; Transporti i gazit natyror; Shpërndarja e energjisë 

elektrike; Magazinimi i gazit natyror të lëngshëm në anije; Largimi i mbetjeve; Transporti i 

gazit natyror të lëngshëm nga deti; Furnizimi me energji elektrike; Transporti i mbetjeve; 

Shpërndarja e energjisë elektrike nëpërmjet telave; Shërbimet e shërbimeve publike në 

natyrën e shpërndarjes së gazit natyror; Transporti detar i gazit natyror të lëngshëm; 

Mbledhja e mbeturinave; Furnizimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike; Shpërndarja e 

energjisë elektrike për shtëpi; Magazinimi i mbetjeve; Shërbimet e furnizimit me energji 

elektrike; Magazinimi i mbetjeve; Transporti dhe ruajtja e mbetjeve; Shpërndarja dhe 

furnizimi me energji elektrike.  

40  Prodhimi i energjisë elektrike nga energjia diellore; Riciklimi i materialeve të 

mbeturinave; Trajtimi [riciklimi] i mbetjeve; Riciklimi i mbetjeve; Prodhimi i energjisë 

elektrike; Përpunimi i hidrokarbureve; ripërdorimi [riciklimi i mbetjeve]; Deponimi i 

mbeturinave [trajtimi i mbetjeve]; Shkatërrimi i mbetjeve dhe mbeturinave; Prodhimi i 

energjisë elektrike nga energjia e valëve; Trajtimi i gazit natyror; Riciklimi i mbeturinave 

dhe mbetjeve; Djegia e mbeturinave dhe plehrave; Riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve; 

Asgjësimi i mbeturinave; Riciklimi i mbeturinave dhe plehrave; Mbetjet dhe mbeturinat 

(Djegia e tyre -); Riciklimi i produkteve të mbeturinave; Prodhimi i energjisë elektrike; 

Djegia dhe asgjësimi i mbetjeve; Djegia e mbetjeve; Prodhimi i energjisë elektrike nga 

energjia gjeotermale; Prodhimi i gazit dhe energjisë elektrike; Shërbimet e lëngëzimit të 

gazit natyror; Përpunimi [transformimi] i mbetjeve; Prodhimi i energjisë elektrike; Trajtimi 

i mbetjeve; Shërbimet e menaxhimit të mbetjeve [riciklimi]; Përpunimi i mbetjeve; Trajtimi 

i mbetjeve; Djegia e mbetjeve dhe mbeturinave; Përpunimi i derivateve të hidrokarbureve; 

Mbetjet dhe mbeturinat (Riciklimi I tyre -); Prodhimi i energjisë elektrike nga energjia e 

erës; Shërbimet e riciklimit të mbetjeve; djegia e mbetjeve; Trajtimi i materialeve të 

mbeturinave; Përpunimi i gazit natyror; Trajtimi [transformimi] i mbetjeve; Mbetjet dhe 

mbeturinat (Shkatërrimi I tyre -); Prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme; 

Trajtimi [transformimi] i mbetjeve; gjenerimi i energjisë elektrike; përpunimi i mbetjeve të 

materialeve; Pastrimi i ajrit dhe trajtimi i ujit; Shërbime printimi; ruajtja e ushqimit dhe 

pijeve; prodhimi i energjisë; shërbimet e rafinerisë së naftës.  

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

Shërbimet e analizës industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial; Shërbimet e 

kontrollit të cilësisë dhe autentifikimit; Projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; kryerjet e vlerësimeve, kërkimeve të vlerësimit të cilësisë dhe raporteve në 

lidhje me fushat e rafinerisë së gazit petrokimik dhe natyror. 
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(210) KS/M/ 2022/1543 

(220) 14/10/2022 

(731) Epsilon Coffee FZ-LLC 

Al Hamra Industrial Zone-FZRAK, United 

Arab Emirates, AE 

(591) e bardhe e zeze 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

"Malush Kosova",10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, produkte kafeje, çaj, kakao, sheqer, kafe artificiale; pastiçeri dhe ëmbëlsira; 

pije me bazë çokollate, pije me bazë kakao, pije me bazë kafeje, aromatizues kafeje 

(aromatizues), preparate vegjetale për përdorim si zëvendësues të kafesë, pije kafeje me 

qumësht, kafe (e papjekur), biskota, mate kafe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1544 

(220) 14/10/2022 

(731) Gama Europharm SH.P.K. 

Prishtinë, Rexhep Krasniqi, komp. EXDS-2, 

H.C Përdhes, Nr1, KS 

(591) e zeze 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte jo-medicinale për higjenë, kujdes dhe mirëmbajtje të lëkurës; mallëra të 

higjienës personale; produkte kozmetike; sapunë; parfumeri; vajëra esencialë; shampon për 

kokë dhe flokë; preparate jo-medicinale për përkujdes të lëkurës dhe pastrim; kremëra 

lëkure, llosione për lëkurë dhe flokë, gjel, vajëra, kremëra të ftohta; preparate për 

përkujdesjen e lëkurës; preparate për mbrojtjen nga dielli; preparate për zbardhjen e 

lëkurës; pasta dhëmbësh dhe pastrues goje jo për qëillime medicinale; freskues të 

gojës/frymëmarrjes; gjel dentar; pasta dhëmbësh; preparate për zbardhjen e dhëmbëve, 

preparate lustrimi për dhëmbë, preparate për zbardhjen e dhëmbëve dhe përshpejtues, 

preparate kozmetike për heqjen e njollave në dhëmbë; preparate toaleti jo-medicinale; 

preparate për përkujdesjen orale; preparate për pastrim, larje, lustrim dhe heqjen e aromës 

së keqe në protezat e dhëmbëve.”  

5  Preparate farmaceutike; preparate sanitare;ushqim per foshnje; leukoplaste; preparate per 

shkaterrimin e demtuesve;mjete disenfektuese; uje deti per barna mjeksore; uje golard; uje 

termik uje balsam;shtesa ushqimi; ushqim dietic; nisheste; aminoacide;anestetik;fasha 
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mjeksore;menstruale;peceta higjenike; fasha mjeksore; canta me medikamente-barera 

dietike te pershtatura per perdorim mjeksore;bylyzyk dore per qellime mjeksore;pastila per 

perdorim farmaceutik;kapse per peceta higjenike;preparate per shperlarjen e syve;pambuk 

antiseptik;pambuk per perdorim mjeksore;leng I pergaditur nga barishtat per perdorim 

farmaceotik;dezodorante per rroba  dhe tekstil;detergjente per perdorim mjeksore;faculeta 

te lagura si mjete per dizenfektim;preparate per balsamin per perdorim mjeksor;pije nga 

embeltuesit e qumshtit per perdorim farmaceotik;sheqer qumeshti per  qellime 

farmaceotike;breke thithese;pambuk thithes;vaj ricinusi per perdorim mjeksor;brek per 

foshnje;pelena te papershkueshme nga uji;qumsht blete si shtese ushqimi 

pelte;medikamente kunder djersitjes;krip aromatike;krip per banje nga uji mineral;caj 

mjeksor;yndyr bimore;mjete per  pastrimin e gojes per destinime mjeksore;vaj nga farerat e 

lirit si shtojca ushqimi;qumsht pluhur per foshnje;shtes proteinash per ushqim per 

kafshe;fije bimore;preparate per  sherim  local te pickimit te insekteve;preparate kimike 

farmaceotike.  

10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët 

artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate masazhesh; aparate, 

pajisje dhe artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të veprimtarisë 

seksuale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1545 

(220) 14/10/2022 

(731) Gama Europharm SH.P.K 

Prishtinë, Rexhep Krasniqi, komp. EXDS-2, 

H.C Përdhes, Nr1, KS 

(591) e kalter e mbyllt,e bardhë 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte jo-medicinale për higjenë, kujdes dhe mirëmbajtje të lëkurës; mallëra të 

higjienës personale; produkte kozmetike; sapunë; parfumeri; vajëra esencialë; shampon për 

kokë dhe flokë; preparate jo-medicinale për përkujdes të lëkurës dhe pastrim; kremëra 

lëkure, llosione për lëkurë dhe flokë, gjel, vajëra, kremëra të ftohta; preparate për 

përkujdesjen e lëkurës; preparate për mbrojtjen nga dielli; preparate për zbardhjen e 

lëkurës; pasta dhëmbësh dhe pastrues goje jo për qëillime medicinale; freskues të 

gojës/frymëmarrjes; gjel dentar; pasta dhëmbësh; preparate për zbardhjen e dhëmbëve, 

preparate lustrimi për dhëmbë, preparate për zbardhjen e dhëmbëve dhe përshpejtues, 

preparate kozmetike për heqjen e njollave në dhëmbë; preparate toaleti jo-medicinale; 

preparate për përkujdesjen orale; preparate për pastrim, larje, lustrim dhe heqjen e aromës 
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së keqe në protezat e dhëmbëve.”  

5  Preparate farmaceutike; preparate sanitare;ushqim per foshnje; leukoplaste; preparate per 

shkaterrimin e demtuesve;mjete disenfektuese; uje deti per barna mjeksore; uje golard; uje 

termik uje balsam;shtesa ushqimi; ushqim dietic; nisheste; aminoacide;anestetik;fasha 

mjeksore;menstruale;peceta higjenike; fasha mjeksore; canta me medikamente-barera 

dietike te pershtatura per perdorim mjeksore;bylyzyk dore per qellime mjeksore;pastila per 

perdorim farmaceutik;kapse per peceta higjenike;preparate per shperlarjen e syve;pambuk 

antiseptik;pambuk per perdorim mjeksore;leng I pergaditur nga barishtat per perdorim 

farmaceotik;dezodorante per rroba  dhe tekstil;detergjente per perdorim mjeksore;faculeta 

te lagura si mjete per dizenfektim;preparate per balsamin per perdorim mjeksor;pije nga 

embeltuesit e qumshtit per perdorim farmaceotik;sheqer qumeshti per  qellime 

farmaceotike;breke thithese;pambuk thithes;vaj ricinusi per perdorim mjeksor;brek per 

foshnje;pelena te papershkueshme nga uji;qumsht blete si shtese ushqimi 

pelte;medikamente kunder djersitjes;krip aromatike;krip per banje nga uji mineral;caj 

mjeksor;yndyr bimore;mjete per  pastrimin e gojes per destinime mjeksore;vaj nga farerat e 

lirit si shtojca ushqimi;qumsht pluhur per foshnje;shtes proteinash per ushqim per 

kafshe;fije bimore;preparate per  sherim  local te pickimit te insekteve;preparate kimike 

farmaceotike  

10  ” Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët 

artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate masazhesh; aparate, 

pajisje dhe artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të veprimtarisë 

seksuale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1546 

(220) 14/10/2022 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC 

Al Hamra Industrial Zone-FZ 

RAK, United Arab Emirates, AE 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 

 
 

(540)  ZAYTONA ةنوـتيز 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare, puro, duhan dhe zëvendësues të duhanit, duhan të papërpunuar dhe të 

përpunuar, kuti purosh, kuti (cigare-), duhan për përtypje, puro, melasa, artikuj për 

duhanpirësit, çakmakë për duhanpirësit, filtra (cigare-), kuti shkrepsash dhe shkrepëse, 

cigare elektronike dhe avullues oralë 
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(210) KS/M/ 2022/1547 

(220) 14/10/2022 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati Ohio  45202, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  PAMPERS SPLASHERS 

 

 
     

 

(511) 5  Brrekë noti për një përdorim dhe pelena për një përdorim prej letre dhe/ose 

celuloze. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1548 

(220) 17/10/2022 

(300) 018765405  22/09/2022  EU 

(731) Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, DE 

(591) C 83, C 93, C 52 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Edukimi, ofrimi i trajnimeve dhe aktiviteteve në fushën e sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve të mëvonshme.  

44  Shërbime mjeksore.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1549 

(220) 17/10/2022 

(300) 97631027  13/10/2022  US 

(731) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. 

151 Lorong Chuan 02-01 New Tech Park 

Singapore 556741, SG 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MAGIC BAY 

 

 
     

 

(511) 9  Aksesorët periferik të kompjuterit, duke përfshirë dritat lëvizëse, modulin me valë 

dhe kamerën që i bashkëngjitet harduerit kompjuterik si laptopët, tabletët dhe kompjuterët 
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personal. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1550 

(220) 17/10/2022 

(731) Sylejman Neziri B.I rr.Besim Rexhepi 

Ferizaj 7000, KS 

(591) ngjyra e kueqe 032X,P BLACK- e 

zeze, dhe e bardhe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrat, ujerat minerale dhe te gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike pije, frutash dhe 

leng frutash dhe leng frutash shurupet dhe gatitjet tjera per prodhimin e pijeve freskuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1551 

(220) 17/10/2022 

(731) PRO JURIS Law Firm L.L.C. 

Hajdar Dushi C-2, H-1, Nr.1, Kati -I-, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) Ngjyra e kaltër e mbyllur, njyrë e ari 

(740)  Albina Bejiqi dhe Butrint Haxhaj 

Hajdar Dushi C-2, H-1, Nr.1, Kati -I-, 10000 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 45  Sherbime ligjore, sherbimet e ofertuara nga avokatet,asistentet ligjor dhe avokatet 

personale, individeve, grupeve te individeve,  organizatave dhe ndermarrjeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1552 

(220) 17/10/2022 

(731) H&D PELLET SH.P.K 

Zahaq, 3000 Peje, Kosove, KS 

(526) PELLET 

(591) ngjyra e portokallte,ngjyra e kuqe, 

ngjyra e zeze 

(740)  PRO JURIS Law Firm L.L.C. 

(540)   
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Hajdar Dushi C-2, H-1, Nr.1, Kati -I-, 10000 

Prishtinë 
 

     

 

(511) 4  dru per perdorim si lende djegese (pelet)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1553 

(220) 17/10/2022 

(731) NEOPHARMED GENTILI S.p.A. 

Via S.G. Cottolengo, 15, 

20143 Milan, IT 

(740)  Florije Manaj Zogaj 

Manaj & Associates IP L.L.C. 

Rr. Nekibe Kelmendi p.n 

10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  REUMILASE SD 

 

 
     

 

(511) 5  Suplemente (shtesa) dietike.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1554 

(220) 18/10/2022 

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

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) e arte,e bardhe, blu 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  : Preparate për kujdesin dhe trajtimin e flokëve; preparate kozmetike për flokët dhe 

lëkurën e kokës; bojëra flokësh; ngjyrues për flokë; preparate për lyerjen e flokëve; 

preparate për ngjyrosjen e flokëve; kremra ngjyrosës për flokët; preparate për zbardhjen e 

flokëve; ndriçues flokësh; preparate për heqjen e ngjyrës së flokëve; ngjyra për mjekrën; 

ushqyes për flokët; preparate për krehjen më të lehtë të flokëve; preparate për mbrojtjen e 

flokëve me ngjyrë; preparate për mbrojtjen e flokëve nga dielli; shpëlarës flokësh (për 

qëllime kozmetike); puder flokësh; xhel për flokë; xhel stilues dhe fiksues për flokët; dyllë 

për flokë; losione për flokë; balsam për flokë; vajra për flokë; llaqe flokësh; spërkatës për 
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flokë; krem për flokë; kondicionerë flokësh; shampo për flokë; shampo për pastrimin e 

lëkurës së kokës, shampo për shkëlqim; maska për flokë; serume për flokë; tonik për flokët; 

shkumë për flokë; stilimi dhe vendosja e shkumës për flokët; preparate për rregullimin e 

flokëve; eksfoliantë; skrab për flokët dhe lëkurën e kokës; eksfoliant për lëkurën e kokës; 

preparate kozmetike për veshjen e flokëve; preparate zbardhuese (de-kolorantë) për qëllime 

kozmetike; preparate për valëzim të flokëve; neutralizues për valëzim të përhershëm; 

pomada për qëllime kozmetike; kozmetikë; produkte tualeti; preparate për kujdesin e 

bukurisë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1555 

(220) 18/10/2022 

(731) Albi FashionRetail SH.P.K. 

Zona Industriale Veternik, Prishtinë,  

KOSOVË, KS 

(591) Bardhë e zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e papërpunuara prej plastike; plehrat 

organikë; përzierjet për shuarjen e zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat 

kimike për konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit industrial.  

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

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

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.  

3  Kozmetikë në përgjithësi duke përfshirë: kremrat e fytyrës; bojë për vetulla; sy-

vijëzuesit; rimelët; lapsa për make-up; maska për fytyrën; buzëkuqët; themeli; kremra për 

trupin; manikyr për thonjtë; përmirësues të thonjve; aceton i nevojshëm i kozmetikës; 

artikuj parfumerie, duke perfshire parfumet; parfume të forta; deodorantë; vajra esenciale; 

sapune; sapunë të lëngshëm; copë sapuni; sapunë te lëngshëm për banjat; talk; pasta 

dhëmbësh; shampo; kremra për flokë; produkte për rregullimin dhe stilimin e flokëve; xhel; 

bojëra flokësh; vajra dhe kremra për rrezitje; produkte depilimi; detergjente; zbardhues; 

zbutës; skrub (pastrues lëkure); preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; 

përgatitje për pastrim, lustrim, degrasim (heqje e yndyrës), gërvishtje dhe gërryerje.  

4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe  ndriçuese; 

qirinjtë dhe fitilat për ndriçim.  

5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

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

 

  

6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e 
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transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet.  

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

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

përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve.   

8  Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, brisqet e rojës.  

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, kinematografike, 

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet 

për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, transmetimi 

ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; 

makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e 

monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.  

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

ujë dhe qëllime sanitare.  

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

13  Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët.  

14  Metalet e çmuara dhe lidhjet (aliazhet) e tyre dhe mallrat prej metalesh të çmuara apo të 

veshura me to, të pa përfshira në klasat e tjera; stoli, gurë të çmuar, orë dhe instrumente për 

matjen e kohës.  

15  Instrumentet muzikore.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.  

17  Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral natyror) ose 

cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëndët 

plastike në formë të shtrydhur për përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje 

dhe izolim; gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali.  

18  Lëkura dhe imitimet e tyre, mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk përfshihen në 

klasa të tjera të tilla si: lëkurat e kafshëve; bagazhe dhe valixhe; çadra, çadra dielli dhe 

shkopinj ecjeje; kamxhik, takëme dhe shalë kuajsh; çanta të thurura; korniza ose ombrellë; 

korniza për çanta dore; rrjetat(qeset) e blerjeve prej lëkure; mbulesa, doreza, unaza për 

çadra e ombrella; kocka balene për çadra; doreza për shkopinj ecjeje; rroba për kafshë prej 

lëkure; çanta sportive; çanta plazhi; mbajtëse kartash [portofol]; çanta dore; çanta; kuleta; 

çanta për blerje; dhe këllëfë për të përmbajtur pajisje tualeti; çantat për dokumente; çanta 

shpine; dosje, zarfe [mallra lëkure]; mbajtëse muzikore; çanta shkollore; çanta shpatullash 

për mbajtjen e fëmijëve; dorezat e valixheve. 
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19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

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

metalike.  

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

tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

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

ose prej plastike.  

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

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.  

22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.  

23  Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit.  

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

shtretërve dhe të tavolinave.  

25  Veshje per trupin; këpucë; veshje mbulesa për kokën; veshje trupi përkatësisht 

kostume; mbathje noti; kostume banje; rroba banjo; bikini; rripa lëkure; veshje për fëmijë; 

veshje te brendshme; kostume baleti; kominoshe; kostume pantallona e xhaketa; pantallona; 

xhins (veshje); pullovra; shami; reçipeta për veshje; dorashka; xhaketa; pantallona të 

shkurtra; funde; veshje sportive; të brendshme; fustane; kardiganë; këmisha me mëngë të 

shkurtra; bluza e xhupa me kapuç; rroba për shtatzëni; veshje nate; kominoshe; shami 

dekorative; bluza polo; pulovra; veshje shiu; shalle; këmisha; kravata (veshje); veshje 

plazhi; veshje prej liri; geta; çorape; pulovra; bluza; kostume maskarade; jelekë; tunika; 

doreza (veshje); veshje të sipërme përkatësisht pallto; xhupa (jakne) veshje kembe 

përkatësisht këpucët; çizme; kepucet sportive; sandale; pantofla; kepuce vrapimi; këpucë 

baleti; mbulesa për kokën, përkatësisht kapele; kasketa; kapele mbrojtese nga dielli dhe 

shiu; toke (kapelë); kapuça; shirita koke.  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e rrobave, shtizat dhe 

gjilpërat; lulet artificiale.  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin e 

dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili).  

28  : Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.  

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

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.  

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

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese. 
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33  Pijet alkoolike (përveç birrave).  

34  Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset.  

35  Reklamim; menaxhim dhe administrim biznesi; shërbime zyre; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumice, nëpërmjet krijimit të një rrjeti dyqanesh; shërbime të reklamimit dhe 

promovimit, për shitjen on-line, të ofruar nga një rrjet kompjuterik global, mediave 

elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë për kozmetikën në përgjithësi duke 

përfshirë: kremrat e fytyrës; bojë për vetulla; sy-vijëzuesit; rimelët; lapsa për make-up; 

maska për fytyrën; buzëkuqët; themeli; kremra për trupin; manikyr për thonjtë; përmirësues 

të thonjve; aceton i nevojshëm i kozmetikës; artikuj parfumerie, duke perfshire parfumet; 

parfume të forta; deodorantë; vajra esenciale; sapune; sapunë të lëngshëm; copë sapuni; 

sapunë te lëngshëm për banjat; talk; pasta dhëmbësh; shampo; kremra për flokë; produkte 

për rregullimin dhe stilimin e flokëve; xhel; bojëra flokësh; vajra dhe kremra për rrezitje; 

produkte depilimi; detergjente; zbardhues; zbutës; skrub (pastrues lëkure); preparate 

zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; përgatitje për pastrim, lustrim, degrasim (heqje 

e yndyrës), gërvishtje dhe gërryerje; metalet e çmuara dhe lidhjet (aliazhet) e tyre dhe 

mallrat prej metalesh të çmuara apo të veshura me to; stoli, gurë të çmuar, orë dhe 

instrumente për matjen e kohës; lëkurat dhe imitimet e tyre, mallra të bëra nga këto 

materiale të tilla si: lëkurat e kafshëve; bagazhe dhe valixhe; çadra, çadra dielli dhe 

shkopinj ecjeje; kamxhik, takëme dhe shalë kuajsh; çanta të thurura; korniza ose ombrellë; 

korniza për çanta dore; rrjetat(qeset) e blerjeve prej lëkure; mbulesa, doreza, unaza për 

çadra e ombrella; kocka balene për çadra; doreza për shkopinj ecjeje; rroba për kafshë prej 

lëkure; çanta sportive; çanta plazhi; mbajtëse kartash [portofol]; çanta dore; çanta; kuleta; 

çanta për blerje; dhe këllëfë për të përmbajtur pajisje tualeti; çantat për dokumente; çanta 

shpine; dosje, zarfe [mallra lëkure]; mbajtëse muzikore; çanta shkollore; çanta shpatullash 

për mbajtjen e fëmijëve; dorezat e valixheve; veshje per trupin; këpucë; veshje mbulesa për 

kokën; veshje trupi përkatësisht kostume; mbathje noti; kostume banje; rroba banjo; bikini; 

rripa lëkure; veshje për fëmijë; veshje te brendshme; kostume baleti; kominoshe; kostume 

pantallona e xhaketa; pantallona; xhins (veshje); pullovra; shami; reçipeta për veshje; 

dorashka; xhaketa; pantallona të shkurtra; funde; veshje sportive; të brendshme; fustane; 

kardiganë; këmisha me mëngë të shkurtra; bluza e xhupa me kapuç; rroba për shtatzëni; 

veshje nate; kominoshe; shami dekorative; bluza polo; pulovra; veshje shiu; shalle; 

këmisha; kravata (veshje); veshje plazhi; veshje prej liri; geta; çorape; pulovra; bluza; 

kostume maskarade; jelekë; tunika; doreza (veshje); veshje të sipërme përkatësisht pallto; 

xhupa (jakne) veshje kembe përkatësisht këpucët; çizme; kepucet sportive; sandale; 

pantofla; kepuce vrapimi; këpucë baleti; mbulesa për kokën, përkatësisht kapele; kasketa; 

kapele mbrojtese nga dielli dhe shiu; toke (kapelë); kapuça; shirita koke.  

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

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.  

38  Telekomunikacione.  

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

40  : Trajtimi i materialeve.  

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

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 
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softuerëve kompjuterikë.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

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

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë.  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbimet 

personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1556 

(220) 18/10/2022 

(731) Shanghai Wellmax Lighting Industry 

Co., Ltd. 9/F, block A & 10/F, Building 26, 

No. 1000 Jinhai Road, China (Shanghai) 

Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, 

Shangai China, CN 

(591) e bardhe e zeze 

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

"Pallaska @ Asociates" Rruga Ali Pashë 

Tepelena Ivy Residence Nr.12 10000, 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  llamba; ndezës inkandeshentë; priza për dritat elektrike; LED; aparate ndriçimi 

me dioda që lëshojnë dritë [LED]; poça elektrikë; drita elektrike, për pemët e 

Krishtlindjeve; tuba ndriçues për ndriçim; llamba elektrike; poça elektrikë; poça elektrikë; 

llamba të rrugës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1557 

(220) 18/10/2022 

(731) Shenzhen Lifotronic Technology Co., 

Ltd. 1st Floor, Jindi Tianyue Bay 

(Intersection of Meiguan Expressway and 

Huanguan South Road), No. 8 Qiuzhi East 

Road, Guancheng Community, Guanhu 

Street, Longhua District, Shenzhen, CN 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  aparate dhe instrumente mjekësore; aparate vibromasazhi; dispenzues aerosol për 

qëllime mjekësore; aparate për përdorim në analizat mjekësore; aparate diagnostikuese për 

qëllime mjekësore; kolltuqe për qëllime mjekësore ose dentare; aparat tejzanor për 

lokalizimin e gurëve në veshka; tapa veshi [pajisje mbrojtëse të dëgjimit]; hobe [fasha 

mbështetëse]; materialet e qepjes  
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(210) KS/M/ 2022/1558 

(220) 19/10/2022 

(731) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi 

Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoğlu 

Istanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  ZESPIRA PLUS  

 

 
     

 

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

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; dezinfektues; 

përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1559 

(220) 19/10/2022 

(731) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi 

Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoğlu 

Istanbul, TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  ENFEXIA 

 

 
     

 

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

mjeksore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatur për përdorim mjeksor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, material për fashim; 

material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; preparate për shkatrimin e 

dëmtuesve; fungicide, herbicide. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1560 

(220) 19/10/2022 

(731) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi 

Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoğlu 

Istanbul, TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  LEODEX PLUS 

 

 
     

 

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

mjeksore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatur për përdorim mjeksor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, material për fashim; 

material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; preparate për shkatrimin e 
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dëmtuesve; fungicide, herbicide. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1561 

(220) 19/10/2022 

(731) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi 

Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoğlu 

Istanbul, TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  SPAZMOTEK PLUS 

 

 
     

 

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

mjeksore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatur për përdorim mjeksor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, material për fashim; 

material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; preparate për shkatrimin e 

dëmtuesve; fungicide, herbicide. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1562 

(220) 19/10/2022 

(731) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi 

Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoğlu 

Istanbul, TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  MOMECON 

 

 
     

 

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

mjeksore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatur për përdorim mjeksor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, material për fashim; 

material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; preparate për shkatrimin e 

dëmtuesve; fungicide, herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1563 

(220) 19/10/2022 

(731) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi 

Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoğlu 

Istanbul, TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

(540)  STIDERM 
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(511) 5  Preparate farmaceutike, mjeksore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjeksore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatur për përdorim mjeksor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, material për fashim; 

material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; preparate për shkatrimin e 

dëmtuesve; fungicide, herbicide. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1564 

(220) 19/10/2022 

(731) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi 

Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoğlu 

Istanbul, TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  FORSEF 

 

 
     

 

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

mjeksore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatur për përdorim mjeksor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, material për fashim; 

material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; preparate për shkatrimin e 

dëmtuesve; fungicide, herbicide. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1565 

(220) 19/10/2022 

(731) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi 

Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoğlu 

Istanbul, TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  DILOXOL 

 

 
     

 

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

mjeksore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatur për përdorim mjeksor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, material për fashim; 

material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; preparate për shkatrimin e 

dëmtuesve; fungicide, herbicide  
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(210) KS/M/ 2022/1566 

(220) 19/10/2022 

(731) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi 

Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoğlu 

Istanbul, TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  KETORAL 

 

 
     

 

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

mjeksore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatur për përdorim mjeksor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, material për fashim; 

material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; preparate për shkatrimin e 

dëmtuesve; fungicide, herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1567 

(220) 19/10/2022 

(731) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi 

Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoğlu 

Istanbul, TURKIYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

BACODERM 

 

 

 
     

 

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

mjeksore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatur për përdorim mjeksor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, material për fashim; 

material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; preparate për shkatrimin e 

dëmtuesve; fungicide, herbicide. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1568 

(220) 19/10/2022 

(731) BiLiM ILAÇ SANAYi VE TiCARET 

ANON1M $IRKETIL Kaptanpasa 

Mahaliesi Zineirlikuyu Caddesi No:184  

Beyoglu istanbul, TURK1YE, TR 

(591) e kalter 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

mjeksore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatur për përdorim mjeksor ose veterinar, 
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ushqim për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, material për fashim; 

material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; preparate për shkatrimin e 

dëmtuesve; fungicide, herbicide  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjksore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë, sy dhe 

dhëmbë artificial; artikuj ortopedik; materiale për qepje; paisje terapeutike dhe ndihmëse të 

përshtatura për të pa aftit; aparate masazhi; aparate, paisje dhe artikuj për foshnje; aparate, 

paisje dhe artikuj për aktivitete seksuale.  

44  hërbime mjeksore; shërbime veterinare; kujdes higjiene dhe bukurie për njerëz dhe 

kafshë; shërbime bujqësore, kopshtare dhe pyjesh. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1569 

(220) 19/10/2022 

(731) Galderma Holding SA, a Swiss 

Societe Anonyme Zählerweg 10  

Zug CH-6300, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4 10 000 Prishtina 
 

(540)  RESTYLANE 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike me përmbajtje të xhelit jo-medicinal dhe lëngjeve për 

mbushjen e vijave, rrudhave, shenjave, buzëve, për shtrëngim të fytyrës dhe trupit dhe për 

ripërtëritjen e lëkurës; produkte të përkujdesit të lëkurës; kozmetikë për trajtimin e lëkurës 

së rrudhur; preparate të përkujdesit të lëkurës për heqjen e rrudhave.”   

5  Preparate medicinale me përmbajtje të përgaditjeve dermatologjike, ndarazi apo në 

komplet, përfshirë, por jo e kufizuar, shiringat e para-mbushura, për mbushjen e vijave, 

rrudhave, shenjave, buzëve, për shtrëngimin e fytyrës dhe trupit dhe për ripërtëritjen e 

lëkurës; preparate medicinale; preparate farmaceutike; produkte farmaceutike të 

injektueshme; mbushës dermal të injektueshëm; preparate farmaceutike për përkujdesin e 

lëkurës; relaksues të muskujve  

10  Pajisje mjekësore, kryesisht, implante në formë xheli të shitura ndarazi ose si komplet, 

përfshirë por jo e kufizuar me, shiringat e para-mbushura, për mbushjen e vijave, rrudhave, 

shenjave, buzëve, për shtrëngimin e fytyrës dhe trupit dhe për ripërtëritjen e lëkurës; 

shiringa injeksion; pajisje injeksioni për produktet farmaceutike.”  

44  Klinika medicinale; organizimin e kujdesit medicinal; konsulencë në lidhje me barnat; 

sallone bukurie; kirurgji kozmetike.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1570 

(220) 19/10/2022 

(731) AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje  

Sweden, SE 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   
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(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1571 

(220) 19/10/2022 

(731) AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje  

Sweden, SE 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)  IMFINZI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1572 

(220) 19/10/2022 

(731) DREAME TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO., LTD No. 1688, Songwei 

Road, Guoxiang Street, Wuzhong Economic 

Development Zone, Suzhou, Jiangsu 

Province, China, CN 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  pajisje pastrimi që shfrytëzojn avullin; fshesa për pastrim me ajër (me energji 

elektrike); brusha për fshesat me energji elektrike; makina kuzhine, elektrike; makina dhe 

aparate për pastrim, elektrike; robotë industrialë; fshirëse të ringarkueshme; makina për 

pastrimin e dyshemesë; fshesa me korrent pa kabllo; leckë me avull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1573 

(220) 19/10/2022 

(731) Ficosota Food EAD 10 Trakiyska Str. 

9700 Shumen, Bulgaria, BG 

(591) e bardhe, e  zeze 

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

"Pallaska @ Asociates" Rruga Ali Pashë 

Tepelena Ivy Residence Nr.12 10000, 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Vafera, Vafera me mbushje   
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(210) KS/M/ 2022/1574 

(220) 19/10/2022 

(731) Ficosota Food EAD 

10 Trakiyska Str. 9700 Shumen,  

Bulgaria, BG 

(591) Ngjyra e zezë dhe e bardhë 

(740)  Dastid Pallaska Pallaska &Associates 

L.L.C Rruga Ali Pashë Tepelena, Ivy 

Residence nr.12 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Vafera, Vafera me mbushje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1576 

(220) 20/10/2022 

(731) Shenzhen TCL New Technology Co., 

LTD. 9/F, Building D4, International E City,  

1001 Zhongshan Park Road, Xili Street,  

Nanshan District, Shenzhen  

Guangdong, CN 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  AIPQ 

 

 
     

 

(511) 9  Tabela elektronike interaktive për mbajtjen e shënimeve; aplikacionet të 

shkarkueshme  softuerike të telefonisë celulare; robotë humanoidë me inteligjencë 

artificiale për përdorim në kërkimin shkencor; aplikacione softuerike kompjuterike, të 

shkarkueshme; monitorët [hardueri kompjuterik]; pajisje për përpunimin e të dhënave; 

platformat e programeve kompjuterike, të regjistruara ose të shkarkueshme; kompjuter; 

programe kompjuterike, të shkarkueshme; pajisje periferike kompjuterike; programe 

kompjuterike të shkarkueshme; kompjutera tabletë; kartat intelegjente për të kontrolluar 

çasjen në një burim; kompjuter në pako monitori, me ekran me prekje; pajisje për 

identifikimin e fytyrës; shenja dixhitale; orë të mençura për regjistrimin e aktiviteteve 

ditore; telefonat celularë; aparate për riprodhimin e zërit; makinë mësimore; shiritat e zërit; 

media player i lëvizshëm; Makinë automatike reklamuese; mikrofona; aparat për 

transmetimin e zërit; zmadhuese e zërit; aparat për regjistrimin e zërit; aparate televizive; 

kufje të realitetit virtual (ekran i cili vendoset në kokë për të shikuar mjedise të simuluara); 

video monitorë të cilët vendosen në trup; robot monitorues të sigurisë; kufje; kamera; 

marrës audio video; videoprojektor; pajisje mësimore audio-vizuale; mikroçipa; ekrane 

fluoreshente; çipa elektronike; aparate me telekomandë; video ekranet; çipat [qarqet e 

integruara]; ekranet me prekje; brava elektrike; zilet elektrike të derës 
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(210) KS/M/ 2022/1577 

(220) 20/10/2022 

(731) 42 96, boulevard Bessières, 75017 

PARIS (France), FX 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Trajnim; mësimdhënie; edukim; shërbimet e edukimit dhe trajnimit, veçanërisht 

në fushën e kompjuterëve dhe kodimit; mësimi interaktiv dhe ofrimi i informacionit në 

lidhje me trajnimin në çdo rrjet kompjuterik të hapur ose të mbyllur, duke përfshirë 

internetin; shkolla, institute dhe shkolla praktike; organizimi dhe realizimi i testeve 

edukative dhe seminareve trajnuese; argëtim; organizimi i garave (edukimi ose argëtimi); 

organizimi dhe mbajtja e kolokiumeve, konferencave, ngjarjeve, seminareve ose 

kongreseve për qëllime edukative; organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose 

edukative; rezervimi i vendeve për shfaqje. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1578 

(220) 20/10/2022 

(731) Orveon Global Ltd. The Adelphi,1-11 

John Adam St., Floor 10, London WC2N 

6HT, UK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ORVEON 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë; Preparate jo mjekësore për kujdesin e lëkurës, përkatësisht kremra, 

losione, xhel, toner, pastrues dhe lëvozhgat e lëkurës; Losione për lëkurë.  

35  Ofrim online (internet) i hapësirave tregtare për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; Prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Hulumtim në tregun e kozmetikës, parfumeve dhe produkteve të bukurisë 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1582 

(220) 21/10/2022 

(731) Fondacioni Blue Dot Prishtina Fryn, 

Kati i 5-të 10000 Prishtinë, Republika e 

Kosovës, KS 

(526) BLUE DOT FOUNDATION 

(540)   
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(511) 35 Reklamim; menaxhim, organizim dhe administrim biznesi; funksionet e zyrës; 

sondazhet e opinionit; testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; marrëdhëniet me 

publikun; botimi i teksteve publicitare; kërkimi i sponsorizimit; shkrimi i curriculum vitae 

për të tjerët/shkrimi i CV-ve për të tjerët; shkrimi i teksteve publicitare.  

36  Shërbime financiare dhe monetare; mbledhjen e fondeve për bamirësi; crowdfunding 

(mbledhje e fondeve/financim i projekteve nga numër i madh i njerëzve); hulumtim 

financiar; sponsorizimi financiar; investimi i fondeve; organizimi i arkëtimeve monetare; 

fondet e përbashkëta; kujdestari/fiduciar.  

38 Shërbime të telekomunikacionit, sigurimi/ofrimi i qasjes në bazat të të dhënave 

(databaza); ofrimi i forumeve online.  

41  Edukimi; ofrimi i trajnimeve; aktivitete argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore; 

akademi [arsim/edukim]; organizimin dhe zhvillimin e ngjarjeve sportive; marrja me qira e 

veprave të artit; arsimi/edukimi në shkolla me konvikte; stërvitje [trajnime]; organizimin 

dhe zhvillimin e kolokiumeve (konferencave dhe seminareve); organizimi i garave 

[edukimi ose argëtimi]; organizimin dhe drejtimin e koncerteve; zhvillimin e 

ngjarjeve/eventeve argëtuese; organizimin dhe zhvillimin e konferencave; organizimin dhe 

zhvillimin e kongreseve; kurse me korrespondencë;  organizimi i eventeve argëtuese 

cosplay (lojëra me kostume); shërbime kulturore; arsimore/edukative ose argëtuese të 

ofruara nga galeritë e artit; ekzaminime/provime arsimore/edukuese; shërbimet 

arsimore/edukative të ofruara nga shkollat, shërbimet e certifikimit arsimor/edukativ; 

përkatësisht, ofrimi i trajnimeve dhe provimeve arsimore/edukative; publikim elektronik  

në desktop; shërbime argëtuese; shërbime argëtimi; organizimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore ose edukative; organizimi i sfilatave për qëllime argëtimi; ofrimi i tureve të 

ngjitjes me guidë; kryerja/ofrimi i turneve me guidë; shërbimet e klubit shëndetësor 

[trajnim për shëndetin dhe fitnesin]; shërbimet e kampeve të pushimeve [argëtim];   

organizimin dhe zhvillimin e forumeve edukative të personalizuara/personale; ofrimi i 

informacionit në fushën e arsimit; ofrimi i informacionit në fushën e argëtimit; ofrimi i 

informacionit në lidhje me aktivitetet rekreative; transferimi i njohurive [trajnim]; 

interpretimi gjuhësor; shërbimet e paraqitjes, të ndryshme nga ato për qëllime reklamimi; 

edukimi muzikor; publikimi online i librave dhe revistave elektronike; ofrimi i botimeve 

elektronike online; të pashkarkueshme; organizimi i garave sportive elektronike; organizimi 

i ngjarjeve argëtuese; edukimi fizik; prodhimi i podkasteve; botimi i librave; publikimi i 

teksteve; përveç teksteve publicitare; ofrimi i objekteve rekreative; marrja me qira e 

lexuesve elektronikë të librave;  kërkime në fushën e arsimit/edukimit; udhëzimet sado 

[udhëzim për ceremoninë e çajit]; organizimin dhe zhvillimin e seminareve; organizimi i 
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shfaqjeve [shërbimet impresario]; shërbimet e kampeve sportive; organizimi i garave 

sportive; organizimin dhe zhvillimin e simpoziumeve; shërbime arsimore / shërbime 

edukative / shërbime mësimore; transferimi i njohurive dhe njohurive të biznesit [trajnim]; 

tutoring (mësim privat); ofrimi i renditjes së përdoruesve për qëllime argëtuese ose 

kulturore; ofrimi i komenteve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; orientim 

profesional [këshilla për arsimim/edukim ose trajnim]; rikualifikim profesional; organizimi 

dhe realizimi i punëtorive (workshop) [trajnimi]; shkrimi i teksteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1583 

(220) 21/10/2022 

(731) PayPal, Inc., a Delaware corporation 

2211 North First Street, San Jose, California 

95131, US 

(591) E kaltër  e errët, e kaltër e mesme,  

e kaltër e ndritshme 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik të shkarkueshëm dhe të regjistruar për përpunimin e pagesave 

elektronike dhe për transferimin e fondeve tek dhe nga të tjerët; softuer kompjuterik të 

shkarkueshëm për krijimin, përgatitjen, menaxhimin, dërgimin, përpunimin, gjurmimin, 

dhe regjistrimin e faturave; softuer kompjuterik të shkarkueshëm për lëshimin e faturave në 

lidhje me transaksionet e pagesave mobile; softuer i shkarkueshëm i aplikacionit mobile për  

përpunimin e pagesave elektronike dhe për transferimin e fondeve tek dhe nga të tjerët; 

softuer vërtëtimi (autentifikimi) i shkarkueshëm për kontrollin e qasjes dhe komunikimit 

me kompjuterë dhe rrjete kompjuterike; pajisje kompjuterike për te bërë, vërtetimin, 

lehtësimin, funksionimin, menaxhimin, dhe përpunimin e transaksioneve të pagesave me 

karta krediti, karta debiti, karta më parapagim, karta për pagese, karta të dhuratave, dhe 

forma të tjera të pagesave; pajisjet elektronike, përkatësisht terminalet/stacionet e pikave të 

shitjes, lexuesit e kartave me çipa, lexuesit e kartave të kreditit, lexuesit e kartave të 

pagesave, lexuesit e kartave te telefonave celulare,  mbajtsët për mbushje për lexuesit e 

kartave me çip, lexuesit e kartave të kreditit, lexuesit e kartave të pagesave, dhe lexuesi i 

kartave mobile; lexuesit e kartave të koduara dhe të koduara magnetike; lexues elektronikë 

të kartave për pagesa dhe karta krediti; karta krediti të koduara në mënyrë magnetike; kartat 

e pagesave të koduara në mënyrë magnetike sikurse që janë kartat e debitit, kartat e 

dhuratave, kartat e dhuratave të parapaguara, kartat me para të gatshme dhe kartat e debitit 

të parapaguara; softuer i shkarkueshëm për dërgimin, marrjen, pranimin, blerjen, shitjen, 

ruajtjen, transmetimin, tregtimin dhe shkëmbimin e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, monedhë të qëndrueshme, aseteve dixhitale dhe blockchain (sistem i 

regjistrimit të informacionit), aseteve të dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto-tokeneve 
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dhe tokenave të shërbimeve; softuer i shkarkueshëm për administrimin dhe vërtetimin e 

monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, monedhës se qendrueshme, 

aseteve dixhital, aseteve te blockchain, asete të dixhitalizuar, tokenit dixhital, kriptotokenit 

dhe transaksioneve të tokenave të shërbimeve; softuer i shkarkueshëm për t'u përdorur si 

monedhë dixhitale, monedhë virtuale, kriptomonedhë, monedhë e qendrueshme, asete 

dixhital, token dixhital, kripto token dhe token kuletë për shërbime; softuer i shkarkueshëm 

për transferime të monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, monedhës se  

qendrueshme, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, tokenave 

dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve ndërmjet palëve; softuer kompjuterik 

të shkarkueshëm dhe aplikacion softueri mobil të shkarkueshëm për lehtësimin e 

transaksioneve të tregtisë elektronike; softuer kompjuterik të shkarkueshëm, përkatësisht, 

shtesat e shfletuesit të internetit (komponentë të pavarur që shtojnë funksione e 

kompjuterit), shtojcat dhe aplikacionet për përdorim me transaksionet e tregtisë elektronike 

dhe monitorimin e çmimeve të produktit; softuer kompjuterik të shkarkueshëm dhe softuer 

mobil aplikacioni të shkarkueshëm që përmbajnë oferta, marrëveshje, kuponë, zbritje, 

shpërblime, kupona, gjurmim çmimesh, njoftime çmimesh, informacione për krahasimin e 

çmimeve, lidhje me faqet e internetit të shitjes me pakicë të të tjerëve, materiale 

promovuese dhe informacione për zbritjet; set të zhvillimit të softuerit të shkarkueshëm 

(SDK); softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për krijimin dhe menaxhimin e 

një biznesi dhe një dyqani online/drejtëperdrejtë, përkatësisht, menaxhimi i inventarit, 

përpunimi i porosive, gjurmimi i porosive, kryerja e porosive, gjurmimi i shitjeve, 

mbledhja e të dhënave të shitjeve dhe analizimin e shitjeve; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm dhe i regjistruar që përdoret për transaksionet në pikat e shitjes; softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar që përdoret për të trajnuar dhe menaxhuar 

punonjësit, për të regjistruar orët e punës së punonjësve dhe për të gjeneruar përpunimin e 

listës së pagave; pajisjet elektronike, përkatësisht, terminalet e pikave të shitjes, lexuesit e 

kartave me çip, lexuesit e kartave të kreditit, lexuesit e kartave të pagesave, lexuesit e 

kartave mobile; mbajtësert për mbushjen të përshtatura për përdorim me pajisjet elektronike 

dixhitale të dorës, përkatësisht, telefonat celularë, MP3 player, asistentët personale 

dixhitalë, terminalet e pikave të shitjes, lexuesit e kartave me çipa, lexuesit e kartave të 

kreditit, lexuesit e kartave të pagesave dhe lexuesit e kartave mobile.  

35  Promovimi i mallrave të të tjerëve, që do të thotë, dhënia e informacionit në lidhje me 

zbritjet, kuponët, zbritjet, kuponat dhe ofertat speciale për mallrat e të tjerëve; promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke ofruar lidhje hiperteksti në faqet e internetit të të 

tjerëve; promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke ofruar një faqe interneti që 

përmban lidhje me faqet e internetit të shitjes me pakicë në internet të të tjerëve; shërbimet 

e konsulences se biznesit në fushën e pagesave online/drejtëpërdrejtë; menaxhimin dhe 

gjurmimin e kartës së kreditit, kartës së debitit, ACH (transferta elektronike e fondeve), 

kartave të parapaguara, kartave të pagesave dhe formave të tjera të transaksioneve të 

pagesave nëpërmjet rrjeteve të komunikimit elektronik për qëllime te biznesit; menaxhimi i 

informacionit të biznesit, përkatësisht, raportimi elektronik i analitikës së biznesit në lidhje 

me përpunimin e pagesave, vërtetimin, gjurmimin dhe faturimin; menaxhimi i biznesit, 

përkatësisht optimizimi (përmiresimi) i pagesave për bizneset; promovimi i shitjes së 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke ofruar një faqe interneti që përmban oferta, 

oferta, kuponë, zbritje, shpërblime, kupona, gjurmim çmimesh, njoftime çmimesh, 

informacione për krahasimin e çmimeve, lidhje me faqet e internetit të shitjes me pakicë të 
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të tjerëve, materiale promovuese dhe informacione për zbritje; promovimi i shitjes së 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke ofruar aplikacione interaktive në internet që 

paraqesin oferta, marrëveshje, kuponë, zbritje, shpërblime, kupona, gjurmim të çmimeve, 

njoftime çmimesh, informacione për krahasimin e çmimeve, lidhje me faqet e internetit të 

shitjes me pakicë të të tjerëve, materiale promovuese dhe informacion për zbritjen; ofrimi i 

programeve të shpërblimeve stimuluese përmes lëshimit dhe përpunimit të pikëve të 

besnikërisë për blerjen e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; shërbimet e besnikërisë 

ndaj klientit për qëllime komerciale, promovuese dhe/ose reklamuese, që do të thotë, 

administrimi i një programi që u lejon pjesëmarrësve të marrin dhe të blejnë pikë ose 

shpërblime për mallra dhe/ose shërbime  

36  Shërbime financiare, përkatësisht, transferimi elektronike i fondeve; pastrimin dhe 

bashkërendimin e transaksioneve financiare nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global dhe 

rrjeteve pa tela; ofrimi i një shumëllojshmërie të shërbimeve të pagesave dhe shërbimeve 

financiare, konkretisht, shërbime të përpunimit të pagesave me kartë krediti, lëshimi i 

kartave të kreditit dhe ofrimi i linjave të kreditit personale dhe të biznesit, shërbime të 

pagesave elektronike që përfshijnë përpunimin elektronik dhe transmetimin e mëvonshëm 

të të dhënave të pagesës së faturave, shërbimet e pagesës së faturave me shpërndarja të 

garantuar te pagesë, e gjithë kjo e kryer nëpërmjet një rrjeti global komunikimi; shërbimet e 

përpunimit të transaksioneve me kartë krediti dhe kartë debiti; rimbursimin e përpunimit të 

pagesave për transaksione mashtruese, gabime gjatë transaksionit dhe transaksione të 

kontestuara, konkretisht, transaksione në lidhje me produkte ose shërbime të humbura, të 

dëmtuara, të keqinterpretuara ose të pasakta, të gjitha këto në fushën e blerjeve të pagesave 

elektronike; ofrimi i shërbimeve të mbrojtjes së blerjeve për mallrat dhe shërbimet e blera 

nga të tjerët nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global dhe rrjeteve pa tela, përkatësisht, 

shërbime të rimbursimit të mashtrimit në fushën e blerjeve me karta krediti dhe blerjeve të 

pagesave elektronike, transaksione të sigurta tregtare për blerjet me kartë krediti dhe blerjet 

e pagesave elektronike, dhe shërbimet e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe shërbimet e 

rimbursimit për transaksionet e kontestuara në fushën e blerjeve të pagesave elektronike; 

shërbimet e përpunimit të transaksioneve me kartë krediti; shërbimet e kredisë, 

përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të llogarisë së kredisë kthyese; shërbimet e pagesave të 

faturave; ofrimi i shërbimeve elektronike të pagesave mobile për të tjerët në natyrën e 

ofrimit të transaksioneve të sigurta tregtare dhe opsioneve të pagesave duke përdorur një 

pajisje mobile në një pikë shitjeje; shërbimet e procesimit të transaksioneve me kartë krediti 

dhe shërbimet e procesimit të pagesave në fushën e pagesave me kartë krediti dhe pagesave 

elektronike; procesimi elektronik i pagesave te këmbimit; shërbimet e përpunimit të 

pagesave, përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të përpunimit të transaksioneve në monedhë 

virtuale për të tjerët; shërbimet financiare, përkatësisht, ofrimi i monedhës qëndrueshme, 

monedhës virtuale, monedhës dixhitale, tokeneve dixhitale dhe kriptomonedhave për 

përdorim nga të tjerët; shërbimet financiare, përkatësisht, monedha virtuale, monedha 

dixhitale, monedha te qëndrushme dhe shërbimet e transferimit, tregtisë, këmbimit dhe 

përpunimit të pagesave të kriptomonedhave; transferimi elektronik i kriptomonedhës, 

monedhës dixhitale, monedhëse së qëndrueshme, dixhitale dhe asetet blockchain, asete të 

dixhitalizuara, tokeneve dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; shërbime të 

kuletës elektronik për tregtimin, ruajtjen, dërgimin, marrjen, vërtetimin, verifikimin, 

pranimin, gjurmimin, transferimin dhe transmetimin e monedhës virtuale dhe menaxhimin 

e transaksioneve të pagesave dhe shkëmbimeve të monedhës virtuale.  
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42  Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të pashkarkueshëm për 

përpunimin e pagesave elektronike; sigurimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit 

online të pashkarkueshëm për krijimin, përgatitjen, menaxhimin, dërgimin, përpunimin, 

gjurmimin dhe regjisrimin e faturave; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

online të pashkarkueshëm për lëshimin e faturave në lidhje me transaksionet e pagesave 

mobile; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të vërtetimit (auntetifikimit) të 

pashkarkueshëm në internet për kontrollin e qasjes dhe komunikimit me kompjuterë dhe 

komunikimit me rrjete kompjuterike; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

online të pashkarkueshëm për transferimin elektronik të fondeve; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në internet për dërgimin, marrjen, pranimin, 

blerjen, shitjen, ruajtjen, transmetimin, verifikimin, vertetimin, gjurmimin, transferimin, 

tregtimin dhe shkëmbimin e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, 

monedhes se qëndrueshme, dixhitale dhe asetet blockchain, asete të dixhitalizuara, token 

dixhital, kripto token dhe token të shërbimeve; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit online të pashkarkueshëm për transaksionet e pagesave dhe shkëmbimeve në 

monedhë dixhitale; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në 

internet për përdorim në emetimin e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, monedhes se qëndrueshme, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të 

dixhitalizuara, aseteve dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në internet për administrimin e 

monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, monedhes se qëndrueshme, 

aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, tokenit dixhital, kriptotokenit 

dhe pagesave të tokenave të shërbimeve, transfertave të parave dhe transfertave të mallrave; 

ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të pashkarkueshëm për përdorim me 

portofolin e monedhës dixhitale dhe shërbimet e ruajtjes; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online të pashkarkueshëm për përdorim sikulete elektronik; 

sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të pashkarkueshëm për lehtësimin e 

transaksioneve të tregtisë elektronike; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm në internet që përmban oferta, marrëveshje, kupona, zbritje, shpërblime, 

kupona, gjurmim çmimesh, njoftime çmimesh, informacione për krahasimin e çmimeve, 

lidhje me faqet e internetit të shitjes me pakicë të të tjerëve, materiale promovuese dhe 

informacione për zbritjet; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm në internet për zbulimin e mashtrimit, parandalimin e mashtrimit dhe 

analitikën e mashtrimit; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të 

pashkarkueshëm online për gjurmimin dhe analizimin e aktivitetit të pagesave; sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në internet për të parandaluar 

mashtrimin, për të lehtësuar integrimin me platformat e besnikërisë dhe shpërblimit për të 

lejuar gjurmimin e blerjeve dhe akumulimin e shpërblimeve, dhe për t'u mundësuar 

tregtarëve të vendosin arkat në faqet dhe aplikacionet e palëve të treta për të shitur dhe 

marrë pagesa nga palët e treta platforma; Ofruesi i Shërbimit të Aplikimit (ASP) që paraqet 

softuerin Ndërfaqja e Programimit të Aplikacionit (API) për mbledhjen e pagesave, 

transaksionet e pagesave, përcjelljen e të dhënave dhe përpunimin e informacionit; 

shërbime të nxjerrjes së të dhënave; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online 

të pashkarkueshëm për krijimin dhe menaxhimin e një biznesi dhe një dyqani online, 

përkatësisht, menaxhimin e inventarit, përpunimin e porosive, gjurmimin e porosive, 

përmbushjen e porosive, ndjekjen e shitjeve, mbledhjen e të dhënave të shitjeve dhe 
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analizimin e shitjeve; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të 

pashkarkueshëm që përdoret për transaksionet në pikat e shitjes; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm në internet që përdoret për të trajnuar dhe 

menaxhuar punonjësit, për të regjistruar orët e punës së punonjësve dhe për të gjeneruar 

përpunimin e listës së pagave. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1584 

(220) 21/10/2022 

(731) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  

SE-405 03 Göteborg, Sweden, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4 10 000 Prishtina 
 

(540)  ODORBLOCK 

 

 
     

 

(511) 16  Peshqirë letre; peshqirë letre për duar; peshqirë letre për fytyrë; facoleta letre; 

peceta letre; shami letre; peceta për banjë; letër higjienike; peceta letre për heqjen e 

makijazhit; peceta të bëra nga celuloza ose letra; rrotulla kuzhine prej letre ose celuloze; 

peceta letre për tavolinë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1585 

(220) 21/10/2022 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine 
 

(540)  VYDURA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; 

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

foshnjat; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; leukoplaste, materiale për lidhje; material 

për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për asgjësimin e parazitëve; 

fungicide herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1587 

(220) 24/10/2022 

(731) NILA'S BIO SH.P.K Gjilan, Rruga 

Muharrem Ibrahimi II, nr.56 

Mynyre Qerimi, KS 

(591) E gjelbërt, e bardhë, e zezë 

 
 

(540)   
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(511) 5  Shampone, sapunë, preparate medicinale për përdorim në medicinë, 

Preparate për higjien intime, preparate të vajrave esenciale  

21  Preparate për toalet dhe kozmetike  

35  Tregti me pakicë dhe shumicë të të artikujve kozmetikë dhe të tualetit 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1588 

(220) 24/10/2022 

(731) Eris Hebibi B.I Kosove , Peje- 

Myrvete Maksutaj, KS 

(526) zgjerohu 

(591) vjollce, e kalter 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1591 

(220) 25/10/2022 

(731) VIZIONI – M.Z.I.I. SH.P.K.  

Ulica Miroljuba Tanaskovica, p.n.  

Preoc, 10.500 Graçanicë – Republika e 

Kosovës, KS 

(526) MAESTRO FOOD 

(591) kuqe, bardhe, kalter verdh 

(740)  Ardi A. Shita, SHita &  Associates 

L.L.C Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie; produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të 

lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që 

përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 
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qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara, të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera.  

35  Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve, uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi  

39  Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1592 

(220) 25/10/2022 

(731) VIZIONI – M.Z.I.I. SH.P.K.  

Ulica Miroljuba Tanaskovica, p.n.  

Preoc, 10.500 Graçanicë – Republika e 

Kosovës, KS 

(526) MAESTRO FOOD 

(740)  Ardi A. Shita, SHita &  Associates 

L.L.C Prishtinë 
 

(540)  MAESTRO FOOD 

 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie; produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të 
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lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që 

përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara, të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera.  

35  Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve, uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi  

39  Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1593 

(220) 25/10/2022 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC 

Al Hamra Industrial Zone-FZ 

RAK, United Arab Emirates, AE 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)  ZAYTONA ةنوـتيز 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare, puro, duhan dhe zëvendësues të duhanit, duhan të papërpunuar dhe të 

përpunuar, kuti purosh, kuti (cigare-), duhan për përtypje, puro, melasa, artikuj për 

duhanpirësit, çakmakë për duhanpirësit, filtra (cigare-), kuti shkrepsash dhe shkrepëse, 
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cigare elektronike dhe avullues oralë 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1594 

(220) 25/10/2022 

(731) 77-S SH.P.K. Kroi i Bardhë, 10000 

Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale; preparate 

zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, lustrim, pastrim dhe 

gërryes;  Kozmetikë; kozmetikë për fëmijë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës;  

pastrues intimë për qëllime të higjienës personale; kremra kozmetike jo mjekësorë  lapsa 

kozmetike; preparate kozmetike për qerpikët;  maska bukurie;  preparate kozmetike për 

banjo; aromatikë [vajra esenciale]; sapun deodorant; deodorant për qeniet njerëzore; lapsa 

vetullash; kozmetikë vetullash; thonjtë artificial; kremra flokësh; llak për flokë; ekstrakte 

bimore për qëllime kozmetike; buzëkuq; make-up; preparate make-up (mirëmbajtje te 

fytyrës); parfumeri; parfume; shapon; sapun rroje; preparate mbrojtëse nga rrezet e diellit.  

25  Veshje, mbathje, kapela; rroba, xhinse, bluza, bluza për meshkuj, bluza për femra, bluza 

me mëngë të shkurta, bluza me mëngë të gjata, xhaketa [veshje]; xhaketa me mëngë ose pa 

mëngë; xhaketa sportive; jelekë; pallto; pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e thurur; 

pulovër; këmisha; bluza; këmisha me mëngë; këmisha sportive; pantallona; veshje zyrtare;  

veshje për gra; veshje të mbrëmjes; fustane;  funde; veshje për dasma; fustane për femra,  

fustane dasmash, xhamadanë (jelek), fustane solemne, fustane nusërie, fustane për raste 

solemne, fustane shtëpie, fustane për mbrëmje, fustane sfiladave, rroba banjo; brekë të 

banjës; mbathje të banjës; bekine; rrobat e banjës; artikuj veshjesh; çorapë; çorapë të gjata; 

çorapë (triko); çorape sportive; këpucë; këpucë lëkure;  

këpucë sportive; këpucë për gjimnastike; këpucë për dëborë; këpucë për shi; atlete; 

pantofla; pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; shoshone [këpucë]; take; çizme; 

gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për shi; veshje të brendshme; këmishë e brendshme; 

këmishë e brendshme për sport; brekë; pantallona të shkurta; pizhame; rroba shtëpie; rroba 

të mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse [nën veshje]; jelekë të grave [të brendshme femrash]; 

kapele [veshje]; kapele; kapuça [veshje].  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë  në dyqane të, artikujve të kozmetikes, parfumeve; make-up,  

artikujve të grimit;  veshmbathjeve, këpucëve, patikave, veshjeve; fustaneve, fundeve; 

xhinëseve, pantallonave,  xhaketave, këmishëve, kapelave, çantave, valixheve; shërbimet 

online( në internet) të shitjeve me pakicë të veshjeve dhe mbathjeve, kozmetikës dhe 
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parfumeve  ,këpucëve, patikave,  bagazheve, valixheve, çantave, veshjeve, rrobave; 

artikujve prej lëkurë dhe imitimeve prej lëkure.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbim 

hotelerie; rezervim akomodim (të përkohshëm); rezervime hoteli; shërbimet e shtëpisë së 

turizmit; shërbime restoranti, katering ( ushqime, pije), shërbime kateringu, restorant me 

vetëshërbim, shërbime kafiterie; shërbime picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe 

dyqanet e akulloreve; shërbimet e bareve, rosticerive. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1595 

(220) 25/10/2022 

(731) HENESA, LLC 251 Little Falls Drive, 

Wilmington, DE 19808, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  GALLET 

 

 
     

 

(511) 14  Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre dhe mallrat e bëra nga këto materiale ose të 

veshura me to të përfshira në këtë klasë, domethënë kutitë e orëve, unazat e çelësave, pjesët 

e orës, bizhuteritë, gurët e çmuar, pjesë kohore (matje kohe) dhe instrumente kronometrike; 

bizhuteri, përkatësisht manshete, byzylykë, sharm (byzylyk zbukurues), brosh, zinxhirë, 

gjerdan, karfica kravate, karfica zbukuruese, karfica (bizhuteri); instrumente horologjike 

dhe kronometrike përkatësisht kronometra, kronografë, sahatë, orë, orë muri, orë alarmi; 

pjesë dhe aksesorë për orët, përkatësisht akrepat (prodhimi i orëve dhe sahatëve), spiranca 

(prodhimi i orëve dhe sahatëve), lavjerrëse (prodhimi i orëve dhe sahatëve), fuçi (prodhimi 

i orëve dhe sahatëve), kutitë e orëve, kopset e shiritave të orëve, shiritat e orëve, numratorë 

(prodhimi i orëve dhe sahatëve), zinxhirë orësh, kurora orësh, kapëse ore, lëvizës për orët, 

mbështjellës orësh, xham orësh; spirale ore, kuti, kuti dhe arka prezantimi per orarë dhe 

bizhuteri, kuti prej metali të çmuar; aparate dhe instrumente për matjen e kohës; instalime 

elektronike të kohës; këllëf për sahat dhe orë dore; orë elektronike. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1596 

(220) 25/10/2022 

(300) 018695948  02/05/2022  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  ULTIMATE SPEED 

 

 
     

 

(511) 6  Tambure të kabllove (jo mekanike) prej metali; shtylla prej metali; stenda 

(strukturë) prej metali për montimin e artikujve të lëvizshëm elektrik.  

7  Gjeneratorë, gjeneratorë të energjisë emergjente; gjeneratorë elektrostatikë, aparate për 

furnizim me energji elektrike (gjeneratorë), gjeneratorë të energjisë diellore.  

9  Aparatet dhe instrumentet për përcjellje, ndërrim, transformim, 

akumulim, rregullim ose kontrollim të energjisë elektrike, shpërndarës të energjisë, priza 
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dhe spina elektrike, veçanërisht priza dhe spina industriale; priza dhe spinë me kontakte 

shtesë; priza, spina dhe kontakte të tjera (lidhje elektrike), priza elektrike, modifikues fazor, 

spinë lidhës; pajisje priza, priza testuese, kuti bashkimi kabllosh tokësore, shtëpizë bosh, 

terminale lidhës; terminale shiritash; priza në prizë (elektrike); brava, elektrike; kontrollorë 

elektronikë; sistemet elektronike kontrolli; rregullues të rrymës; aparate për rregullimin e 

fuqisë së rrymës; kuti shpërndarëse të energjisë elektrike; njësi të  energjisë elektrike; 

furnizues me energji elektrike; kontrollues të energjisë elektrike; pajisjet dhe instrumentet e 

kontrollit elektrik dhe elektronik; pajisje për kontroll elektrik për menaxhimin e energjisë; 

aparate dhe instrumente matëse; aparate dhe instrumente për përçimin e rrymës elektrike; 

pajisje dhe aksesorë për karikimin e automjeteve elektrike, në veçanti stacione  karikimi, 

kabllo karikimi, priza elektrike; pajisjet dhe aksesorët për karikimin e automjeteve 

elektrike, në veçanti bashkuesit (lidhjet) dhe pajisjet e testimit për karikimin e automjeteve 

elektrike; karikues; sisteme të karikimit për automjete elektrike; pajisje elektrike, 

përkatësisht stacione karikimi dhe pajisje tjera për karikimin dhe kontrollin e automjeteve 

elektrike; module ngarkimi elektrike; karikues dhe kabllo për karikimin e automjeteve 

elektrike; bateri për automjete; bateritë; bateritë elektrike dhe pjesët e tyre; bateri elektrike 

për furnizimin (fuqizimin) e automjeteve elektrike; akumulatorët elektrikë dhe pjesët e tyre; 

qeliza karburanti dhe pjesët e tyre; bateri elektrike të rikarikueshme; bateri, elektrike për 

automjete; bateri dhe karikues baterish per automjete elektrike; lidhjet e energjisë (rymës) 

për karikimin e automjeteve elektrike; antena, akumulatorë, elektrike; bateri elektrike dhe 

mbajtës; rregullatorë tensioni; mbajtës për karikues; software; aplikacione celulare; softuer 

kompjuterik për funksionimin e stacioneve të karikimit për karikimin e automjeteve 

elektrike dhe ngarkesave të tjera elektrike dhe sistemeve përkatëse të prodhimit të 

energjisë; softuer dhe harduer për transmetimin pa tel të energjisë për karikimin e 

automjeteve; aplikacione softuerike për gjetjen e stacioneve të karikimit; shtëpi elektrike, 

veçanërisht sistemet fotovoltaike me inverter dhe depo elektrike; bateri diellore; karikues 

baterish diellore; aparate dhe instalime fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike 

diellore; instrumente matëse për automjete motorike; kartela të qarqeve të integruar (kartat 

inteligjente); karta magnetike të koduara; kartela të qarkut të integruar (kartela inteligjente), 

kartela kreditore të klientëve dhe kartelave personale të identifikimit; çanta për ruajtjen e 

kabllove të karikimit, sistemeve të karikimit dhe prizave; shenja elektrike, bateri për 

përdorim në aparatet e dëgjimit; qeliza me butona për aparate dëgjimi; kabllo elektrike të 

karikimit; sensorë, detektorë dhe instrumente monitorimi; pajisje dhe mjete mbrojtëse dhe 

sinjalizuese; alarme dhe pajisje paralajmëruese; alarme; sisteme alarmi; sensorë alarmi; 

transmetues të sinjaleve të alarmi; marrës të sinjalve të alarmit; sirena alarmi; alarme 

akustike; zile alarmi, elektrike; alarme elektrike; sirena.  

11  Pajisje për ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit dhe paisje për pastrim të ajrit 

(ambienti); pajisje për trajtimin, dehumidifikimin (tharjen) e ajrit; jastëkë dehumidifikues 

(për tharje të ajrit).  

19  Shtylla (jo metalike).    

20  Ekrane, stenda dhe sinjalistika, jo metalike; mbërthyes, jo metalikë; stenda për fiksimin 

e artikujve të lëvizshëm elektrik, jo metalike; tamburet e kabllove (jomekanike) prej 

materialeve jometalike. 
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(210) KS/M/ 2022/1597 

(220) 26/10/2022 

(731) Diamond Quest Limited 

OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands, VI 

(591) E zezë, e kuqe, e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Tymuese(avull-lëshuese) për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për pirjen 

e duhanit; avull-lëshues oral për duhanpirësit; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; 

produktet e duhanit, duke përfshirë puro, cigare, puro te vogla, duhan për cigare të dredhur, 

duhan për llulla, duhan për përtypje, duhan i pluhurosur (bërnut), cigare me ose pa filtra; 

zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare që përmbajnë zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikujt e duhanpirësve, duke përfshirë letrën dhe tubat 

e cigareve, filtrat e cigareve, kanoçet e duhanit,  dhe kutitë e cigareve (jo prej metaleve të 

çmuara) dhe tavlla, pipa, aparate xhepi për dredhje/rrotulloje cigaresh, maja pipash për 

cigare, çakmakë; shkrepëse; pipa ne formë shkopi te duhanit, produktet e duhanit për 

qëllime të nxehjes se tij, pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre për nxehjen e cigareve ose 

duhanit; aromatizues (përveç vajrave esencialë) për duhan; aromatizues (përveç vajrave 

esencialë) për përdorim në cigare elektronike; solucione të lëngshme për përdorim në cigare 

elektronike; pajisje elektronike për pirjen e duhanit; cigare elektronike; cigaret elektronike 

si zëvendësim për cigaret tradicionale; pajisje elektronike për inhalimin e aerosolit që 

përmban nikotinë; pajisje avull-lëshuese orale për përdorim nga duhanpirësit, produktet e 

duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhan pirje për cigare elektronike; fikësa për 

cigare dhe puro të ndezura si dhe pipat ndezëse/nxehëse te duhanit; kuti cigaresh 

elektronike të rimbushëshme /rikarikueshme; makina xhepi për dredhjen/rrotullimin e 

cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1598 

(220) 26/10/2022 

(731) Diamond Quest Limited 

OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands, VI 

(591) E zezë, e kuqe, e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Tymuese(avull-lëshuese) për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për pirjen 
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e duhanit; avull-lëshues oral për duhanpirësit; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; 

produktet e duhanit, duke përfshirë puro, cigare, puro te vogla, duhan për cigare të dredhur, 

duhan për llulla, duhan për përtypje, duhan i pluhurosur (bërnut), cigare me ose pa filtra; 

zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare që përmbajnë zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikujt e duhanpirësve, duke përfshirë letrën dhe tubat 

e cigareve, filtrat e cigareve, kanoçet e duhanit,  dhe kutitë e cigareve (jo prej metaleve të 

çmuara) dhe tavlla, pipa, aparate xhepi për dredhje/rrotulloje cigaresh, maja pipash për 

cigare, çakmakë; shkrepëse; pipa ne formë shkopi te duhanit, produktet e duhanit për 

qëllime të nxehjes se tij, pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre për nxehjen e cigareve ose 

duhanit; aromatizues (përveç vajrave esencialë) për duhan; aromatizues (përveç vajrave 

esencialë) për përdorim në cigare elektronike; solucione të lëngshme për përdorim në cigare 

elektronike; pajisje elektronike për pirjen e duhanit; cigare elektronike; cigaret elektronike 

si zëvendësim për cigaret tradicionale; pajisje elektronike për inhalimin e aerosolit që 

përmban nikotinë; pajisje avull-lëshuese orale për përdorim nga duhanpirësit, produktet e 

duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhan pirje për cigare elektronike; fikësa për 

cigare dhe puro të ndezura si dhe pipat ndezëse/nxehëse te duhanit; kuti cigaresh 

elektronike të rimbushëshme /rikarikueshme; makina xhepi për dredhjen/rrotullimin e 

cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1599 

(220) 26/10/2022 

(731) Diamond Quest Limited 

OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands, VI 

(591) e zeze e bardhe  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Tymuese(avull-lëshuese) për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për pirjen 

e duhanit; avull-lëshues oral për duhanpirësit; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; 

produktet e duhanit, duke përfshirë puro, cigare, puro te vogla, duhan për cigare të dredhur, 

duhan për llulla, duhan për përtypje, duhan i pluhurosur (bërnut), cigare me ose pa filtra; 

zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare që përmbajnë zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikujt e duhanpirësve, duke përfshirë letrën dhe tubat 

e cigareve, filtrat e cigareve, kanoçet e duhanit,  dhe kutitë e cigareve (jo prej metaleve të 

çmuara) dhe tavlla, pipa, aparate xhepi për dredhje/rrotulloje cigaresh, maja pipash për 

cigare, çakmakë; shkrepëse; pipa ne formë shkopi te duhanit, produktet e duhanit për 

qëllime të nxehjes se tij, pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre për nxehjen e cigareve ose 

duhanit; aromatizues (përveç vajrave esencialë) për duhan; aromatizues (përveç vajrave 
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esencialë) për përdorim në cigare elektronike; solucione të lëngshme për përdorim në cigare 

elektronike; pajisje elektronike për pirjen e duhanit; cigare elektronike; cigaret elektronike 

si zëvendësim për cigaret tradicionale; pajisje elektronike për inhalimin e aerosolit që 

përmban nikotinë; pajisje avull-lëshuese orale për përdorim nga duhanpirësit, produktet e 

duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhan pirje për cigare elektronike; fikësa për 

cigare dhe puro të ndezura si dhe pipat ndezëse/nxehëse te duhanit; kuti cigaresh 

elektronike të rimbushëshme /rikarikueshme; makina xhepi për dredhjen/rrotullimin e 

cigareve. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1600 

(220) 26/10/2022 

(731) Diamond Quest Limited 

OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road 

Town, Tortola, VI 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Tymuese(avull-lëshuese) për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për pirjen 

e duhanit; avull-lëshues oral për duhanpirësit; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; 

produktet e duhanit, duke përfshirë puro, cigare, puro te vogla, duhan për cigare të dredhur, 

duhan për llulla, duhan për përtypje, duhan i pluhurosur (bërnut), cigare me ose pa filtra; 

zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare që përmbajnë zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikujt e duhanpirësve, duke përfshirë letrën dhe tubat 

e cigareve, filtrat e cigareve, kanoçet e duhanit,  dhe kutitë e cigareve (jo prej metaleve të 

çmuara) dhe tavlla, pipa, aparate xhepi për dredhje/rrotulloje cigaresh, maja pipash për 

cigare, çakmakë; shkrepëse; pipa ne formë shkopi te duhanit, produktet e duhanit për 

qëllime të nxehjes se tij, pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre për nxehjen e cigareve ose 

duhanit; aromatizues (përveç vajrave esencialë) për duhan; aromatizues (përveç vajrave 

esencialë) për përdorim në cigare elektronike; solucione të lëngshme për përdorim në cigare 

elektronike; pajisje elektronike për pirjen e duhanit; cigare elektronike; cigaret elektronike 

si zëvendësim për cigaret tradicionale; pajisje elektronike për inhalimin e aerosolit që 

përmban nikotinë; pajisje avull-lëshuese orale për përdorim nga duhanpirësit, produktet e 

duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhan pirje për cigare elektronike; fikësa për 

cigare dhe puro të ndezura si dhe pipat ndezëse/nxehëse te duhanit; kuti cigaresh 

elektronike të rimbushëshme /rikarikueshme; makina xhepi për dredhjen/rrotullimin e 

cigareve. 
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(210) KS/M/ 2022/1601 

(220) 26/10/2022 

(731) Papirun Sh.P.K. Johan V. Hahn, Nr. 

14, Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Besarta Kllokoqi Abdullahu 

BK IP Consulting Rr.Hyzri Talla, Apollonia 

E6, III/46, Fushe Kosove, Kosove 
 

(540)  PAPIRUN 

 

 
     

 

(511) 29  Sanduiçe të përgatitura, posaçërisht me file pule të marinuar dhe të mbështjellë 

me kornflakes, tranguj të konservuar (turshi), speca të freskët, misër, salcë makiato; Sallata 

të përgatitura, posaçërisht me file pule të marinuar dhe të mbështjella me kornflakes, sallatë 

e përzier, pasta të ftohta dhe salcë “golden queen”; Fajita të përgatitura, posaçërisht me file 

pule të marinuar dhe të mbështjella me kornflakes, qepë të reja, djathë i bardhë dhe salcë 

tartar (anash me salcë “bloody mary” dhe copa te domateve); Shkopinj të përgatitura, 

posaçërisht me file pule të marinuar dhe të mbështjella me kornflakes, shërbehet me salcë 

“golden queen” dhe “bloody mary”.  

30   Kafe e përgatitur, sanduiç, sallata, fajita, shkopinj.  

32  Pije jo alkoolike, birra, ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije.  

33  Pijet alkoolike, përgatitjet alkoolike për të bërë pije, verëra, likere, ekstrakte alkoolike.  

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

dhe funksionimin e restoranteve; marketingun; menaxhim biznesi; administrimin e biznesit; 

funksionet e zyrës; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me produktet ne klasat 29, 30, 

32 dhe 33.  

43  Shërbimet e restorantit; shërbimet e kryera ose të ndërlidhura me operimin e 

restoranteve dhe objekteve ose hapësirave tjera që kanë të bëjnë me sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve të përgatitura për konsum; shërbimet e bareve; shërbimet e kafeneve dhe 

kafeterisë; furnizim i ushqimit dhe pijeve; shërbimet e bar-rostiçeri [snack-bar]; shërbime 

restorantesh merre-me-vehte [take-away]; katering për ushqim dhe pije; shërbime për 

furnizim me pije dhe ushqim. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1602 

(220) 26/10/2022 

(731) Papirun Sh.P.K. Johan V. Hahn, Nr. 

14, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) ngjyra e gjelber e mbyllur 

(740)  Besarta Kllokoqi Abdullahu 

BK IP Consulting Rr.Hyzri Talla, Apollonia 

E6, III/46, Fushe Kosove, Kosove 
 

(540)   
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(511) 29  Sanduiçe të përgatitura, posaçërisht me file pule të marinuar dhe të mbështjellë 

me kornflakes, tranguj të konservuar (turshi), speca të freskët, misër, salcë makiato; Sallata 

të përgatitura, posaçërisht me file pule të marinuar dhe të mbështjella me kornflakes, sallatë 

e përzier, pasta të ftohta dhe salcë “golden queen”; Fajita të përgatitura, posaçërisht me file 

pule të marinuar dhe të mbështjella me kornflakes, qepë të reja, djathë i bardhë dhe salcë 

tartar (anash me salcë “bloody mary” dhe copa te domateve); Shkopinj të përgatitura, 

posaçërisht me file pule të marinuar dhe të mbështjella me kornflakes, shërbehet me salcë 

“golden queen” dhe “bloody mary”.  

30  Kafe e përgatitur, sanduiç, sallata, fajita, shkopinj.  

32  Pije jo alkoolike, birra, ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije.  

33  Pijet alkoolike, përgatitjet alkoolike për të bërë pije, verëra, likere, ekstrakte alkoolike  

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

dhe funksionimin e restoranteve; marketingun; menaxhim biznesi; administrimin e biznesit; 

funksionet e zyrës; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me produktet ne klasat 29, 30, 

32 dhe 33.  

43  Shërbimet e restorantit; shërbimet e kryera ose të ndërlidhura me operimin e 

restoranteve dhe objekteve ose hapësirave tjera që kanë të bëjnë me sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve të përgatitura për konsum; shërbimet e bareve; shërbimet e kafeneve dhe 

kafeterisë; furnizim i ushqimit dhe pijeve; shërbimet e bar-rostiçeri [snack-bar]; shërbime 

restorantesh merre-me-vehte [take-away]; katering për ushqim dhe pije; shërbime për 

furnizim me pije dhe ushqim. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1603 

(220) 26/10/2022 

(731) Papirun Sh.P.K Johan V. Hahn, Nr. 

14, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) ngjyra e gjelber e hapur 

(740)  Besarta Kllokoqi Abdullahu 

BK IP Consulting  Rr.Hyzri Talla, 

Apollonia E6, III/46, Fushe Kosove, Kosove 
 

(540)   
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(511) 29  Sanduiçe të përgatitura, posaçërisht me file pule të marinuar dhe të mbështjellë 

me kornflakes, tranguj të konservuar (turshi), speca të freskët, misër, salcë makiato; Sallata 

të përgatitura, posaçërisht me file pule të marinuar dhe të mbështjella me kornflakes, sallatë 

e përzier, pasta të ftohta dhe salcë “golden queen”; Fajita të përgatitura, posaçërisht me file 

pule të marinuar dhe të mbështjella me kornflakes, qepë të reja, djathë i bardhë dhe salcë 

tartar (anash me salcë “bloody mary” dhe copa te domateve); Shkopinj të përgatitura, 

posaçërisht me file pule të marinuar dhe të mbështjella me kornflakes, shërbehet me salcë 

“golden queen” dhe “bloody mary”.  

30  Kafe e përgatitur, sanduiç, sallata, fajita, shkopinj.  

32  Pije jo alkoolike, birra, ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije.  

33  Pijet alkoolike, përgatitjet alkoolike për të bërë pije, verëra, likere, ekstrakte alkoolike.  

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

dhe funksionimin e restoranteve; marketingun; menaxhim biznesi; administrimin e biznesit; 

funksionet e zyrës; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me produktet ne klasat 29, 30, 

32 dhe 33.  

43  Shërbimet e restorantit; shërbimet e kryera ose të ndërlidhura me operimin e 

restoranteve dhe objekteve ose hapësirave tjera që kanë të bëjnë me sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve të përgatitura për konsum; shërbimet e bareve; shërbimet e kafeneve dhe 

kafeterisë; furnizim i ushqimit dhe pijeve; shërbimet e bar-rostiçeri [snack-bar]; shërbime 

restorantesh merre-me-vehte [take-away]; katering për ushqim dhe pije; shërbime për 

furnizim me pije dhe ushqim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1604 

(220) 26/10/2022 

(731) Papirun Sh.P.K. Johan V. Hahn, Nr. 

14, Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Besarta Kllokoqi Abdullahu 

BK IP Consulting Rr.Hyzri Talla, Apollonia 

E6, III/46, Fushe Kosove, Kosove 
 

(540)  Papirun 

 

 
     

 

(511) 29  Sanduiçe të përgatitura, posaçërisht me file pule të marinuar dhe të mbështjellë 

me kornflakes, tranguj të konservuar (turshi), speca të freskët, misër, salcë makiato.  
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30  Kafe e përgatitur, sanduiç.  

43  Furnizimi me ushqim me porosi; aktivitete shërbyese lëvizëse të ushqimit, shpërndarjen 

e produkteve të cekura në klasën 29 dhe 30.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1606 

(220) 26/10/2022 

(731) Zenel Citaku ZenCo Sh.p.k  

rr.Shaban Polluzha pn.Mitrovice, KS 

(591) E kuqe, e kaltert, e bardhe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  pr odukte ushqimore me origjinë bimore, produkte ndihmëse të destinuara për 

përmirësim hiies së ushqimit. Si kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; pasta dhe ëmbëlsira; 

cokollate; akull °in e sherbet dhe akullore të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, erëza, barishte 

të konservuara; salca dhre' s e e rëza të tjera; akull (ujë i ngrirë), pije me kafe, kakao, 

çokollatë ose bazë çaji;-rra të veshura me çokollatë; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat 

esencialë, për ushqime ose pije. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1608 

(220) 26/10/2022 

(731) Arena Trade Sh,.p.k Gazmend Hasani 

rr.Nena Tereze, Fushe Kosove, KS 

(591) E gjelbert, E kuqe, E verdhe, E zeze 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, caji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli, dhe 

produktet e dritherave,buka,brumerat dhe embelsirat,akulloret; 
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mjalta,melasa;tharmi,pluhuri per pjekje, mustarda; uthulla, salcat; erezat;akulli  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1609 

(220) 26/10/2022 

(731) G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1,  

8502 Lannach, Austria, AT 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)  DICLOVIT 

 

 
     

 

(511) 5  : Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, 

materiale për veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; 

preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1610 

(220) 26/10/2022 

(731) G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1,  

8502 Lannach, Austria, AT 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)  LANALGET 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, 

materiale për veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; 

preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1611 

(220) 26/10/2022 

(731) G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1, 

8502 Lannach, Austria, AT 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)  TRADOLAN 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, 

materiale për veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; 

preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.  
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(210) KS/M/ 2022/1612 

(220) 26/10/2022 

(731) Medisana Trade d.o.o., 

Jevrejska 13, 11000 Beograd, RS 

(591) Ngjyrat që mbrohen:e gjelbërt e 

ndritëshme, krem, e kafët e ndritëshme, 

bardhë, e kuqe, e zezë, e gjelbërt e merrët, e 

bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Artikuj për nevoja kozmetike; losione topikale (perdorim te jashtem per kurim ),  

krema dhe vajëra për lëkurë dhe trup për përdorim  kozmetik; krema kozmetike për 

kujdesin e lëkurës; krema kozmetike për kujdesin e trupit; krema kozmetike dhe losione; 

krema për lëkurë  për përdorim kozmetik; krema për fytyrë dhe  trup për përdorim 

kozmetik; krema kozmetike dhe losione për kujdesin e fytyrës dhe trupit; qumësht, 

gjelatinë, losione dhe kremëra  për pastrimin e makiazhit; krema kozmetike, qumësht, 

losione, gjelatinë dhe pluhëra (pudra) për fytyrë, duar dhe trup; balsam, përpos për çellime 

mjekësore; emulsione për trup; еmulsione për  trup dhe nevoja (përdorime) kozmetike; 

еmulsione, gjelatinë dhe losione për kujdesin e lëkurës; gjelatinë kozmetike; gjelatinë për 

përdorim kozmetik; krema hidratuese, losione dhe gjelatina;  gjelatinë hidratuese ( 

kozmetike); gjelatinë për pastrim-larje dhe dush,  te cilat nuk janë për përdorim mjekësorë; 

gjelatinë për masazhë, të cilat nuk janë për përdorim mjekësorë ; krema kozmetike dhe 

gjelatina për fytyrë, duar dhe trup; qumësht për trup; qumësht për hidratim; produkte 

kozmetike ne formë qumështi, losioni dhe emulsioni; tonikët e lëkurës; losione për trup; 

produkte kozmetike ne formë losioni; losione për larje-pastrim për  perdorim kozmetik; 

losione për fytyrë dhe trup; losione për përdorim kozmetik; losione për hidratim lëkure 

(kozmetik); vajëra dhe losione për masazhim; losione për fytyrë dhe kujdesin e lëkurës për 

përdorim kozmetik; produkte parfumerie,  vaj eterik, produkte kozmetike, losione për flokë;  

te gjitha mallërat e  lartë cekura  janë të prodhuara nga bimët  të cilat janë nga malet e 

Alpeve.  

5  Vajëra mjekësore; krema bimore për përdorim mjekësor; krema  mjekësore për lëkurë; 

gjelatinë, krema dhe zbërthyes (solucione) për përdorim dermatologjik; losione mjekësore 

dhe losione  për trup, lëkurë, fytyrë dhe duar; balsame medicinale me shumë përdorime  

kunder dhimbëjeve; gjelatinë lokale për perdorim mjekësorë dhe terapeutik; tonikë 

medicinale -mjekësore; losione mjekësore(medicinale); losione për destinime farmaceutike; 

losione mjekësore për lëkurë; losione mjekësore për trup; losione farmaceutike për lëkurë; 

te gjitha mallërat e  lartë cekura  janë të prodhuara nga bimët  të cilat janë nga malet e 

Alpeve.  

35  Shërbimet e ndërmjetësimit në treg; shërbimet e shitjës më shumicë të preparative 

farmaceutike, veterinere dhe higjienike dhe  materialeve mjekësore- medicinale; shërbimet 

e shitjës më pakicë dhe shumicë  të produkteve kozmetike,  gjërave për nevoja tualeti, 

pastave të dhëmbëve, sapunave dhe detergjenteve; shërbimet e shitjës me pakicë dhe 
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shumicë për produkte kozmetike; distribuimi I produkteve për qellime reklamuese; 

distribuimi dhe shpërndarja e broshurave dhe mostrave; distribuimi dhe shpërndarja e 

materialit reklamues; shpërndarja e mostrave për qëllime reklamimi; shpërndarja e 

broshurave dhe mostrave për qëllime reklamimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1613 

(220) 26/10/2022 

(731) Medisana Trade d.o.o., Jevrejska 13,  

11000 Beograd, RS 

(591) Ngjyrat që mbrohen:e kaltër e 

ndritëshme, e bardhë, e gjelbërt e errët,krem, 

e kaltër e errët, e zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Artikuj për nevoja kozmetike; losione topikale (perdorim te jashtem per kurim),  

krema dhe vajëra për lëkurë dhe trup për përdorim  kozmetik; krema kozmetike për 

kujdesin e lëkurës; krema kozmetike për kujdesin e trupit; krema kozmetike dhe losione; 

krema për lëkurë  për përdorim kozmetik; krema për fytyrë dhe  trup për përdorim 

kozmetik; krema kozmetike dhe losione për kujdesin e fytyrës dhe trupit; qumësht, 

gjelatinë, losione dhe kremëra  për pastrimin e makiazhit; krema kozmetike, qumësht, 

losione, gjelatinë dhe pluhëra (pudra) për fytyrë, duar dhe trup; balsam, përpos për çellime 

mjekësore; emulsione për trup; еmulsione për  trup dhe nevoja (përdorime) kozmetike; 

еmulsione, gjelatinë dhe losione për kujdesin e lëkurës; gjelatinë kozmetike; gjelatinë për 

përdorim kozmetik; krema hidratuese, losione dhe gjelatina;  gjelatinë hidratuese ( 

kozmetike); gjelatinë për pastrim-larje dhe dush,  te cilat nuk janë për përdorim mjekësorë; 

gjelatinë për masazhë, të cilat nuk janë për përdorim mjekësorë ; krema kozmetike dhe 

gjelatina për fytyrë, duar dhe trup; qumësht për trup; qumësht për hidratim; produkte 

kozmetike ne formë qumështi, losioni dhe emulsioni; tonikët e lëkurës; losione për trup; 

produkte kozmetike ne formë losioni; losione për larje-pastrim për  perdorim kozmetik; 

losione për fytyrë dhe trup; losione për përdorim kozmetik; losione për hidratim lëkure 

(kozmetik); vajëra dhe losione për masazhim; losione për fytyrë dhe kujdesin e lëkurës për 

përdorim kozmetik; produkte parfumerie, vaj eterik, produkte kozmetike, losione për flokë;  

te gjitha mallërat e  lartë cekura  janë të prodhuara nga bimët  të cilat janë nga malet e 

Alpeve. 

5  Vajëra mjekësore; krema bimore për përdorim mjekësor; krema  mjekësore për lëkurë; 

gjelatinë, krema dhe zbërthyes (solucione) për përdorim dermatologjik; losione mjekësore 

dhe losione  për trup, lëkurë, fytyrë dhe duar; balsame medicinale me shumë përdorime  

kunder dhimbëjeve; gjelatinë lokale për perdorim mjekësorë dhe terapeutik; tonikë 

medicinal -mjekësorë; losione mjekësore (medicinale); losione për destinime farmaceutike; 

losione mjekësore për lëkurë; losione mjekësore për trup; losione farmaceutike për lëkurë; 

te gjitha mallërat e  lartë cekura  janë të prodhuara nga bimët  të cilat janë nga malet e 
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Alpeve.  

35  Shërbimet e ndërmjetësimit në treg; shërbimet e shitjës më shumicë të preparative 

farmaceutike, veterinere dhe higjienike dhe  materialeve mjekësore- medicinale; shërbimet 

e shitjës më pakicë dhe shumicë  të produkteve kozmetike,  gjërave për nevoja tualeti, 

pastave të dhëmbëve, sapunave dhe detergjenteve; shërbimet e shitjës me pakicë dhe 

shumicë për produkte kozmetike; distribuimi I produkteve për qellime reklamuese; 

distribuimi dhe shpërndarja e broshurave dhe mostrave; distribuimi dhe shpërndarja e 

materialit reklamues; shpërndarja e mostrave për qëllime reklamimi; shpërndarja e 

broshurave dhe mostrave për qëllime reklamimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1614 

(220) 26/10/2022 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100 

Wilmington DE 19808-1674, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  KENT CRYSTAL 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan i cili mbështjellet; llullë; 

produktet e duhanit; zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare; puro; 

çakmakë për cigare; çakmakë për duhanpirës; ndezëse duhani(çibrit); artikuj për 

duhanpirësit; letër cigareje; tuba cigaresh; filtra cigaresh; aparate xhepi për rrotullimin e 

cigareve; makina dore për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare elektronike; lëngje për 

cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1615 

(220) 26/10/2022 

(731) ACL sh.p.k. Rruga Peja p.n., 12000 

Fushë-Kosovë, KS 

(591) Ngjyra e kaltër e mbyllur, njyrë e ari, 

ngjyrë e portkalli 

(740)  Ardian Haxhaj Rruga Peje, pn 12000 

Fushe Kosove` 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Përshkrimi i Produkteve dhe Shërbimeve Shërbime ndërtimi; shërbimet e 

instalimit dhe riparimit; shitjet e banesave dhe lokaleve afariste  
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(210) KS/M/ 2022/1631 

(220) 27/10/2022 

(300) 2022-057441  20/05/2022  JP 

(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD. 

1-1-1, Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-

shi, Japan, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makinat dhe veglat e përpunimit të metaleve pjesët dhe pajisjet e tyre; veglat 

prerëse që janë pjesë e makinave; makineri për përdorim me vegla makinerie; Lëvizës 

kryesor jo-elektrik, jo për mjete tokësore; pjesë të lëvizësve kryesorë jo elektrikë; pajisje 

ndezëse për motorët me djegie të brendshme; pjesë të pajisjeve ndezëse për motorët me 

djegie të brendshme; makina dhe aparate për përpunim kimik; makina për gjenerimin e 

gazit me elektrolizë; aparate për forcimin e produkteve të derdhura të materialit gëlqeror 

duke aplikuar dioksid karboni; makina elektromekanike për industri kimike; makina per 

perpunimin e pllakave; makina dhe aparate për prodhimin e qeramikës; rrota poçari; 

gjeneratorë të tensionit të lartë; gjeneratorë të energjisë elektrike; makina për shpërndarjen 

e karburantit për stacionet e shërbimit; pompat e shpërndarjes së karburantit për stacionet e 

shërbimit; makina për shpërndarjen e karburantit për stacionet e hidrogjenit; pompa për 

shpërndarjen e karburantit për stacionet e hidrogjenit; pajisje stacioni për hidrogjen për 

automjete me qeliza karburanti; rripa ventilator për motorë dhe makineri; transmisione për 

makineri; valvola [pjesë makinerish]; makina industriale të peshkimit; makina dhe pajisje 

për industrinë e akuakulturës; makineri reaksioni për depozitimin e avullit kimik për 

përpunimin e vaferave gjysmëpërçuese; makineritë e reaksionit të depozitimit të avullit 

kimik për prodhimin e kristaleve të lëngëta; Makina reaksioni për depozitimin fizik të 

avullit për përpunimin e vaferave gjysmëpërçuese; makineritë fizike të reaksionit të 

depozitimit të avullit për prodhimin e kristaleve të lëngëta; makina për përpunimin e 

gravurës së plazmës për përpunimin e vaferave gjysmëpërçuese; makina për përpunimin e 

gravurës së plazmës për prodhimin e kristaleve të lëngëta; makineri implantuese jonike për 

përpunimin e vaferave gjysmëpërçuese; makina për implantimin e joneve për prodhimin e 

kristaleve të lëngëta; makineritë e përpunimit të vaferit gjysmëpërçues dhe pjesët e tyre; 

makina dhe sisteme për prodhimin e gjysmëpërçuesve; pjesë dhe pajisje të makinave dhe 

sistemeve të prodhimit të gjysmëpërçuesve; makina për prodhimin e pajisjeve të ekranit me 

kristal të lëngshëm; makina riparimi ose fiksimi; elemente makinerie jo për mjete tokësore; 

makina dhe aparate për tekstile; makina për prodhimin e artikujve tekstil; makina dhe 

instrumente pneumatike ose hidraulike; gjeneratorë me funksion të kogjenerimit; 

alternatorë; gjeneratorë të rrymës së drejtpërdrejtë; pjesë për motorët e automjeteve 

tokësore dhe të ujit, duke përfshirë shpërndarësit dhe pjesët e tyre, karburatorët dhe pjesët e 

tyre, komponentët e injektimit të karburantit dhe pjesët e tyre, valvulat e ndezjes së ftohtë 

dhe pjesët e tyre, komponentët e sistemit të shkarkimeve dhe pjesët e tyre, valvulat e 

riciklimit të gazit të shkarkimit (EGR) dhe pjesët e tyre , telat e ndezjes dhe pjesët e tyre; 

rregullatorë presioni [pjesë makinerish]; mbështjellje ndezëse [pjesë motorësh].  

9  Makinat dhe aparatet e telekomunikacionit, dhe pjesët e tyre; tuba elektronik; pajisje 

gjysmëpërçuese; qarqe elektronike; programe kompjuterike, të regjistruara; programe 
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kompjuterike, të shkarkueshme; dosje me fotografi dhe video të shkarkueshme; dosje audio 

dhe zëri të shkarkueshme; publikime elektronike, të shkarkueshme; asistentë personalë 

dixhitalë; aparate dhe instrumente laboratorike; makineritë dhe aparatet e shpërndarjes apo 

kontrollit të energjisë; gjeneratorë të tensionit të lartë për ndezje duke përdorur bateri të 

thatë ose burim energjie shtëpiake; gjeneratorë të tensionit të lartë për ndezjen e gazit 

piezoelektrik; aparate ndezëse elektrike, për ndezje në distancë; aparate ndezëse, elektrike, 

për ndezje; konvertues rrotullues; modifikues fazor; matës dhe testues elektrikë ose 

magnetikë; përçues, elektrikë; kabllo, elektrike; makina dhe aparate fotografike; makina 

dhe aparate kinematografike; makina dhe aparate optike; syze; aparate dhe pajisje për 

shpëtimin e jetës; Makinat dhe aparatet elektronike dhe pjesët e tyre; harduer kompjuterik; 

simulatorë të stërvitjes sportive; sinjalizues, elektrike; alarme zjarri; alarme për rrjedhje 

gazi; alarme për sinjalizimin e vjedhjeve; bërthama magnetike; tela rezistence; elektroda, 

përveç elektrodave të saldimit ose elektrodave mjekësore; makina llogaritëse; oshilatorë me 

valë ultrasonike; ozonizues [ozonatorë]; makineri dhe instrumente matëse ose testuese; 

aparate dhe instrumente matëse; qeliza elektrike dhe bateritë, pjesët dhe pajisjet e tyre; kuti 

baterish; bateritë diellore, pjesët dhe pajisjet e tyre; panele diellore për prodhimin e 

energjisë elektrike; karikues për akumulatorët elektrikë, pjesët dhe pajisjet e tyre; softuer 

kompjuterik, pajisje kompjuterike dhe pajisje telekomunikacioni për matjen, monitorimin, 

menaxhimin dhe vlerësimin e gjendjes së baterive; kuti të baterive të pajisura me pajisje 

matëse dhe pajisje komunikimi për matjen, monitorimin dhe menaxhimin e gjendjes së 

baterive; karikuesit e baterive që përdorin panele të gjenerimit të energjisë diellore të 

pajisura me pajisje matëse dhe pajisje komunikimi për matjen, monitorimin dhe 

menaxhimin e gjendjes së baterive; aparate për matjen e prodhimit të nxehtësisë nga qelizat 

e karburantit shtëpiak duke monitoruar volumin e rrjedhës së diferencave të temperaturës 

brenda dhe jashtë mjedisit ngrohës; kalorimetra; qelizat e karburantit duke përdorur anoda 

metalike ose elektrolite të lëngjeve alkaline; qelizat e karburantit me elektrolit polimer; 

kompjuterë për monitorim në distancë të gjeneratorëve të baterive të karburantit duke 

përdorur rrjetet e komunikimit; qelizat e karburantit; gjeneratorë elektrokimikë të energjisë 

duke përfshirë qelizat e karburantit; pajisje për prodhimin e energjisë me qeliza karburanti; 

programe lojërash për makinat e videolojërave shtëpiake; programe kompjuterike të 

shkarkueshme me funksion të inteligjencës artificiale; altoparlantë audio me inteligjencë 

artificiale; makina dhe aparate elektronike robotike me programe të inteligjencës artificiale; 

robotë humanoidë me inteligjencë artificiale për përdorim në mbështetje arsimore; softuer 

aplikimi kompjuterik për ofrimin e funksioneve kalendarike; Etiketat NFC (komunikim në 

terren afër); etiketa me çipa IC; lexues [pajisje për përpunimin e të dhënave]; makineritë 

dhe aparatet e telekomunikacionit të standardeve të komunikimit në terren të afërt; softuer 

aplikimi për telefonat inteligjentë; pjesë për gjysmëpërçues qeramike; diodat që lëshojnë 

dritë [LED]; pjesë dhe pajisje për dioda të lehta; qelizat e baterisë së karburantit; rafte me 

qeliza karburanti; modulet e qelizave të karburantit; telat, kabllot dhe lidhësit elektrikë për 

automjetet tokësore dhe ujore, dhe aksesorët e tyre; sensorë për automjete; kapëse baterie; 

komponentët e sistemit të nisjes dhe karikimit, përkatësisht, kabllot e nisjes elektrike, telat 

elektrikë, rregullatorët e tensionit dhe stabilizuesit e tensionit; çelsat elektrik; pjesë ndezëse 

për motorët me djegie të brendshme në natyrë ose kondensatorë, moduli i kontrollit, 

përkatësisht, kontrollet elektronike për motorët me benzinë për automjetet tokësore dhe 

rregullatorët dhe reduktuesit e tensionit, rregullatorët e presionit të karburantit; ndezës për 

motorët dhe makineritë, dhe pjesët e tyre me pajisje; valvola solenoid [çelës 
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elektromagnetikë]; helmeta mbrojtëse; aparate të frymëmarrjes me oksigjen, përveç për 

frymëmarrje artificiale. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1632 

(220) 28/10/2022 

(731) EUROPA CAFFE SH.P.K. 

Adresa e plotë Rruga Ulpiana, C-15-1-P, 

Prishtinë, KS 

(591) E Zezë, E Bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  sherbime bar kafe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1633 

(220) 28/10/2022 

(731) Continental Reifen Deutschaland 

GmbH Vahrenwalder str.9, 30165 

Hannover, Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  Conti 

 

 
     

 

(511) 6  Materie të papërpunuara minerale; metale të zakonshme, tCpapërpunuara ose 

gjysmë të përpunuara; patkoj dhe gozhda për patkoj; produkte të emaluara dhe kallajisura; 

material për superstrukturën e binarëve, hekurishte të vogla, artikuj te fijeve metalike, 

artikuj të IlamarinCs, spirancë (hekur), ziruchirë, lëmsh çeliku, kambana, valixhe të forta 

dhe kaseta, metale të punuara mekanikisht, materiale për ndërtim të petëzuara dhe të 

shkrira, shkrirje që rrjedh në makinë; aksesorë të automobilave dhe biçikletave; kabllo 

metalike, objekte të lakuara, të gdhendura ose të gërshetuara; produkte për tapiceri-

dekorim; tabela dhe pllaka të tabelave (për reklamim), objekte arti.  

7  Aksesorë për automobila dhe biçikleta, pjesë për automjete, objekte të fabrikuara që 

shërbejnë për qëllime teknike, të kauçukut dhe zëvendësues të kauçukut; makina për 

avullim, turbina, makina bujqësore, makina-vegla, dinamo, motorë, presa, pompa, 

shtrydhëse, makina për qumësht, dridhëse, makinë për kompozimin e karaktereve, makina 

për qepje, makina të verifikimit ose provave, grasim dhe lubrifikantë, makina për 

shtypshkronjë, ngritje-ngarkim, makina për ajër të komprimuar (ngjeshur), zeje mekaruke, 
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po ashtu pjesë të shkëputura nga këto objekte, rripa për transmetim, vegla (orendi) stalle, të 

kopshtarisë dhe bujqësisë.  

9  Aksesorët për automobila dhe biçikleta, pjesë për automjete, objekte të fabrikuara që 

shërbejnë për qëllime teknike, të kauçukut dhe zëvendësues të kauçukut, aparate për 

shpëtim, aparate për fikje, aparate, instrumente dhe orendi të fizikës, të kimisë, optike, 

gjeodezike, nautike, eIektroteknike, për matje (peshim), të sinjalizimit, të kontrollit dhe 

fotografik, instrumente për matje; aparate për saldim; distributor automatik të parapagimit, 

aparate automatike të aftësimit; tabela dhe pllaka të tabelave (për reklamim).  

12  Automjete tereni, të ajrit dhe nautike, automobila, biçikleta, aksesor të automobilave 

dhe biçikletave, pjesë të automjeteve; objekte të fabrikuara që shërbejnë për qëllime 

teknike, të kauçukut dhe zëvendësues të kauçukut; turbina, motorë sikurse edhe pjesë të 

shkëputura nga këto objekte, rripa për transmetim.  

16  Furça, ngjitës, letër, karton, artikuj të letrës dhe kartonit, të papërpunuara ose gjysmë të 

përpunuara për fabrikim të letrës, produkte të fotografis dhe të shtypshkronjës, letra loje; 

letra, blloqe printimi, objekte arti, artikuj për lyerje dhe modelim, orendi për byro dhe 

tryezë (me përjashtim të mobileve), materiale për mësim.  

17  Materie të papërpunuara miner-ale; materie për kallafatim dhe shtupim, materie për 

konservimin e nxehtësisë, materie izoluese, produkte me amiant; materie për ambalazhim. 

materie të papërpunuara dhe objekte të fabrikuara që shërbejnë për qëllime teknike, të 

kauçukut dhe zëvendësues tëkauçukut; gypa fleksibël; materie të papërpunuara 

dhe objekte të fabrikuara nga mika. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1634 

(220) 28/10/2022 

(731) ENI S.p.A. Piazzale Enrico Mattei, 1 

00144 Roma, IT 

(591) Gjelbër e hapur, gjelbër e errët, e 

kaltër e hapur, e kaltër e errët 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Polimerë (substancë sintetike ose natyrale e përbërë nga numër i madh molekulash, 

te quajtura makromolekula) të lëngshme; Polimere sintetike të papërpunuara; Polimere për 

përdorim industrial; Polimerë të fluorinuar (proces kimik); Polimerë të tretshëm në ujë; 

Polimere për përdorim si standarde referencë në industri; Polimere për përdorim si 

standarde referimi në shkencë; Polimere kimike; Polimere kationike; Polimerë me bazë për 

përdorim në prodhimin e kapsulave për produkte farmaceutike; Katalizatorë për përdorim 

në prodhimin e sintetikëve, gomave dhe polimereve; Katalizatorë polimerizimi; Shtesa 

kimike për polimere; Aditivë (Kimike -) për polimere; Produkte kimike për industrinë e 
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përdorur si ngjitës, trashës, hollues, emulsifikues, shpërndarës, stabilizues, agjentë 

përmasash, përshpejtues dhe degradues në industritë e naftës, minierave, letrës, tekstilit, 

përpunimit të metaleve, hekurit dhe çelikut, elektrike, elektronike, farmaceutike, 

ushqimore, artet fotografike dhe grafike, plastika, goma, bitumi dhe asfalti, ngjyrat, llaqe 

për ngjyrosje dhe llaqet, detergjentet, sapunët, kozmetika, lëkura, qelqi dhe industri të tjera; 

produkte kimike për shkencë, fotografi, bujqësi, hortikulturë, pylltari; plehra për tokë 

(natyrale dhe artificiale); preparate për zjarrfikës; antifriz; preparate për veshje [kimike]; 

substanca për rrezitje; gaze dhe preparate kimike për saldim; kimikate për konservimin e 

produkteve ushqimore; materiale për rrezitje; materiale plastike të papërpunuara dhe 

rrëshira sintetike për formim në formë pluhuri, pastash dhe kokrrizash; lëndë ngjitëse për 

industri; polistiren i zgjerueshëm (derdhur); rrëshira polietileni, të papërpunuara; rrëshira 

akrilike, të papërpunuara për prodhimin e laminateve, artikujve prej qelqi dhe plastikës e 

cila  shpërndahet.  

17  : Fijet e rrëshirës polimerike [përveç përdorimit në tekstile]; Membrana polimerike; 

Membrana të papërshkueshme nga uji të bëra nga polimere; Polimere elastomere; Rrëshira 

polimere gjysmë të përpunuara; Rrëshira polimer sintetike gjysmë të përpunuara; Tuba 

fleksibël të bërë nga materiale polimerike; Plastika në formë të ekstruduar për përdorim në 

prodhim; materiale paketimi; materiale ngjitëse; materiale izoluese; gyp fleksibël, jo prej 

metali; tuba fleksibël, tuba dhe pajisje prej tyre, jo prej metali, duke përfshirë valvulat prej 

gome; unaza metali ose materiali tjetër, rrafshuese muri për shpërndarjen e materialit dhe 

pluhur për izolim; materiale dhe artikuj për hidro izolim nga uji dhe lagështia; artikuj dhe 

materiale izoluese dhe penguese (akustike); artikuj dhe materiale për izolim termik; artikuj 

dhe materiale për izolim elektrik; artikuj dhe materiale për izolim të zërit; materiale 

izoluese rezistente ndaj zjarrit dhe material azbest kundër zjarrit; poliesterë, jo për përdorim 

tekstili; lëndë plastike gjysmë të gatshme; elastomere dhe rrëshira sintetike, gjysmë të 

përpunuara; material për rimbushjen e gomave; kallëpe të lëmuara (e cila përfitohet nga 

vullkanizimi i gomës) ; material ambalazhues dhe paketues, amortizues kundër dridhjeve; 

membranat dhe materialet filtruese gjysmë të përpunuara nga plastika, goma dhe rrëshira 

[shkuma ose filma plastike gjysmë të përpunuara]; shirita ngjitës, shirita, shirita dhe filma; 

polimere elastomerike ne forme blloqesh per perdorim ne prodhim; polimere elastomerike 

ne forme fletesh per perdorim ne prodhim; materiale izoluese të bëra nga shkumë 

polietileni; material termoplastik për përdorim në stomatologji, goma elastike, materiale jo 

elastike nga druri tropikal  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1635 

(220) 28/10/2022 

(731) Cintana Education, LLC 

401 N. Michigan Ave., Suite 3300, 

Chicago, Illinois 60611, US 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)  CINTANA 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer i shkarkueshëm dhe i regjistruar paraprakisht për përdorim në fushën e 

dizajnimit dhe menaxhimit të programeve arsimore; Softuer arsimor i shkarkueshëm dhe i 

regjistruar paraprakisht që përmban udhëzime në arsimin pas të mesëm, udhëzim në 
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arsimin universitar, analizë të të dhënave të studentëve dhe për lidhjen e studentëve me 

shërbimet mbështetëse dhe shërbimet e karrierës.  

35  Shërbimet e reklamimit dhe marketingut online; rekrutimi i studentëve për institucionet 

e arsimit të lartë; shërbime këshilluese për organizimin dhe menaxhimin e biznesit; 

shërbimet e menaxhimit të biznesit në fushën e arsimit.  

41  Shërbime arsimore në natyrën e kurseve dhe programeve në nivelin pas të mesëm dhe 

universitar; shërbime arsimore, përkatësisht, hartimi i programeve arsimore në natyrën e 

zhvillimit të kurrikulës për edukatorë dhe menaxhimit të programeve arsimore në natyrën e 

organizimit dhe zhvillimit të programeve arsimore në fushën e mësimdhënies në nivelet pas 

të mesme dhe universitare; shërbime konsulence në fushën e arsimit; shërbime konsulence 

në fushën e arsimit, përkatësisht, ofrimi i analizave të të dhënave të studentëve për qëllime 

të menaxhimit të arsimit; shërbimet e menaxhimit në fushën e arsimit, përkatësisht, 

organizimi dhe realizimi i programeve arsimore në fushën e mësimdhënies në nivelin pas të 

mesëm dhe universitar; shërbimet e hartimit të programeve arsimore në natyrën e zhvillimit 

të kurrikulës për edukatorët.  

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit për përdorim në fushën e dizajnimit dhe menaxhimit 

të programeve arsimore; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit edukativ; softueri si shërbim 

(SAAS) shërbime që paraqesin softuer për përdorim në fushën e dizajnimit dhe menaxhimit 

të programeve arsimore; shërbime softueri si shërbim (SAAS) që paraqesin softuer arsimor. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1636 

(220) 28/10/2022 

(731) CDRL SA Pianowo, ul. Kwiatowa 2,  

64-000 Kościan, Poland, PT 

(591)  Bardhe, Kalter 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  valixhe dore, çanta brezi dhe çanta te vogla, çanta dhe çantat e dorës, valixhe te 

medha (arka) dhe çanta udhëtimi, litarët dhe grykat prej lëkure dhe imitimet e tyre; çadra, 

çadra dhe shkopinj ecjeje;  

25  : veshje për fëmijë deri në moshën 15 vjeç, përveç bluzave të bardha me mëngë, të 

brendshmeve, këpucëve, veshjeve të kokës; 

28  lojëra dhe lodra; artikuj sportiv dhe gjimnastikor që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

dekorime për pemën e Krishtlindjes. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1637 

(220) 28/10/2022 

(731) CDRL SA Pianowo, ul. Kwiatowa 2,  

64-000 Kościan, Poland, PT 

(591)  Bardhe, Gjelber 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

(540)   
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32, 20000 Prizren 
 

 

(511) 18  çanta shkolle.  

25  veshje për fëmijë deri në moshën 15 vjeç, përveç bluzave të bardha me mëngë, veshjeve 

të kokës dhe këpucëve për fëmijë.  

28  lojera dhe lodra.  

35  : shitje me pakicë e çantave shkollore; veshje për fëmijë, veshje për flokë dhe këpucë 

për fëmijë; lojëra dhe lodra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1638 

(220) 31/10/2022 

(731) SAINT-GOBAIN WEBER  

(a French société par actions simplifiée) 

2-4 Rue Marco Polo 94370 Sucy-en-Brie 

FRANCE, FR 

(591)    PANTONE: E  VERDHË C, E 

ZEZË 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4 10 000 Prishtina 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate tëpërdorura në industrinë ndërtimore dhe punë publike; Ndihmës dhe 

aditivë për beton, veshje dhe llaç; Ngjitës i përdorur në industri, përshirë ngjitësin dhe 

zamin për shtrimin e materialeve ndërtimore; Rrëshqirë sintetike,e pa procesuar; Stuko 

xhamash; Silikon; Preparate kimike për hidroizolimin e muraturës, çimentos 

përposngjyrave.”  

2  Ngjyra jo-izoluese; Ngjitës ngjyre i ngjajshëm me ngjyrat për ngjyrosje; Pigmente; Llak 

(përpos llakut izolues); Llak [bojëra]; Shtresa; Preparate kundër-ndryshkut; Preparate 

përmbrojtjen e materialeve ndërtimore,kryesisht preparate kundër-korrozionit, preparate 

mbështjellje me veti kunër ujit(ngjyra); Mastika (rrëshqirë natyrale)..”  

3  Preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; Preparate pastrimi dhe zhveshje për 

ndërtesa dhe industrinë e punëve publike.”  

9  Softuer kompjuterik dhe aplikacione të softuerëve kompjuterikë përkompjuterë dhe 

telefona mobilë që u mundësojnë përdoruesve të shkarkojnë informacione në lidhje me 

mallërat e ndërtimit dhe ndikimin e tyre mjedisor; Aplikacione të softuerit kompjuterik që u 

mundësojnë skanimin e paketimeve të mallërave të ndërtimit; Publikime elektronike, të 

shkarkueshmë; Aplikacione të softuerit kompjuterik, të shkarkueshme.  

17  “Materiale paketimi, mbushje dhe izolimi;Materiale për izolim termik, në veçanti 

materialet përforsuese; Materiale për izolimin e zërit; Materiale, pllaka, tabela, traka dhe 

materiale izoluese; Komponime ngjitëse për lidhje; Materiale lidhëse;Membrana dhe shirita 

mbyllës; Shirita ngjitës, të ndryshëm nga artikujt e shkrimit dhe jo për qëllime mjekësore 

ose shtëpiake; Bojëra izoluese; Shkumë poliuretani; Shkumë izoluese për përdorim në 

ndërtime dhe ndërtim; komponentët e mbylljes; Komponimet e mbylljes; Mastika ngjitëse 

për bashkim; Pëlhura tekstili me fije qelqi për izolim.” 
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19  “Materiale ndërtimi, jo prej metali; Llaç për ndërtim; Beton; Çimento; Gëlqere; Suva; 

Gips [material ndërtimi]; Mveshje [materiale ndërtimi]; Agregatë; Asfalt; Bitumen; 

Preparate bituminoze për ndërtim; Panele ndërtimi, jo prej metali; Pëlhura me fibra qelqi 

për ndërtim; Veshje muri, jo prej metali, për ndërtim; Gurë dhe tulla artificiale.”  

35  Ndërmjetësim tregtar në fushën e ndërtimit, përkatësisht ndërmjetësim me profesionistë 

të ndërtimit dhe ndërtimtarisë; Demonstrimi i mallrave dhe prezantimi i mallrave në media 

komunikimi të të gjitha llojeve, për qëllime shitjeje; Shpërndarja dhe propagandimi i 

materialeve reklamuese (fletëpalosje, prospekte, materiale të printuara, mostra); Reklamim 

në fushën e ndërtimit; Informacione biznesi dhe kërkesa në lidhje me materialet për ndërtim 

dhe zbatimin e tyre; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale dhe publicitare; 

Optimizimi i trafikut të faqes në internet; Indeksimi në ueb për qëllime komerciale ose 

reklamuese; Menaxhimi dhe organizimi i skemave të besnikërisë së klientëve  

37  Informacion në lidhje me ndërtimin dhe materialet e ndërtimit dhe izolimit; Marrja me 

qira e veglave, materialeve të ndërtimit dhe makinerive të ndërtimit dhe kantierit; Shërbime 

ndërtimi; Përzierja, pompimi dhe derdhja e llaçeve të lëngshme të dheut (Shërbimet e 

ndërtimit); Renovimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave; Izolimi i ndërtesave; Pastrimi i 

ndërtesave; Prishja e ndërtesave; Largimi i mbeturinave të ndërtesave dhe ndërtimeve.  

39  Shërbimet e transportit dhe ruajtjes së mbeturinave; Grumbullimi i mbetjeve industriale; 

Prokurimi, transporti, shpërndarja e materialeve ndërtimore dhe izoluese.  

40  Trajtimi [transformimi] i mbetjeve; riciklimi i mbetjeve; Riciklim [riciklimi i 

mbetjeve]; Informacion teknik dhe këshillim, në lidhje me trajtimin, riciklimin dhe 

riciklimin e mbetjeve; Riciklimi i mbeturinave të ndërtesave dhe ndërtimeve; Trajtimi i 

materialeve të ndërtimit, Përpunimi i materialeve izoluese; Montimi me porosi të 

materialeve për të tjerët  

41  Ofrimin e publikimeve elektronike online, të pashkarkueshme; Shërbimet e trajnimit; 

Organizimi i lojërave konkurruese (edukative ose argëtuese) dhe llotarive; Organizimi dhe 

zhvillimi i kolokfiumeve, seminareve, konferencave apo kongreseve.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1639 

(220) 31/10/2022 

(731) Stanić Beverages d.o.o. 

Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb, 

Croatia, HR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)  JUICY VITAMIN WATER 

 

 
     

 

(511) 32   ujë me aromë; pije joalkoolike; pije joalkoolike që përmbajnë lëngje frutash; pije 

jo-alkoolike me shije frutash; pije frutash jo-alkoolike; pije jo-alkoolike të pasura me 

vitamina; pije energjike; lëngje si pije energjike; pije funksionale (me benefite 

shendetisore) me bazë uji; pije izotonike; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera 

freskuese; ujëra minerale të aromatizuara; pije me bazë frutash; pije me shije frutash; pije të 

pasura me lëndë ushqyese; pije me vitamina; pije jo-alkoolike jo të gazuara; pije jo-

alkoolike me pak kalori; pije frutash dhe lëngje frutash; pije proteinike; shurupe dhe 

preparate tjera për përgatitjen e pijeve; pije për sportistë; pije me karbohidrate; pije frutash; 
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ujë; ujë i pasuruar me minerale [si pije]; ujë i pasuruar me lëndë ushqyese; ujë me shije 

frutash; pirja e ujit me vitamina; ujë të aromatizuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1640 

(220) 31/10/2022 

(731) Stanić Beverages d.o.o. 

Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb, 

Croatia, HR 

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

gjelbër e lehtë, e verdhë, portokalli  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1., 

10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  ujë me aromë; pije joalkoolike; pije joalkoolike që përmbajnë lëngje frutash; pije 

jo-alkoolike me shije frutash; pije frutash jo-alkoolike; pije jo-alkoolike të pasura me 

vitamina; pije energjike; lëngje si pije energjike; pije funksionale (me benefite 

shendetisore) me bazë uji; pije izotonike; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera 

freskuese; ujëra minerale të aromatizuara; pije me bazë frutash; pije me shije frutash; pije të 

pasura me lëndë ushqyese; pije me vitamina; pije jo-alkoolike jo të gazuara; pije jo-

alkoolike me pak kalori; pije frutash dhe lëngje frutash; pije proteinike; shurupe dhe 

preparate tjera për përgatitjen e pijeve; pije për sportistë; pije me karbohidrate; pije frutash; 

ujë; ujë i pasuruar me minerale [si pije]; ujë i pasuruar me lëndë ushqyese; ujë me shije 

frutash; pirja e ujit me vitamina; ujë të aromatizuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1641 

(220) 31/10/2022 

(731) Enterprise Holdings, Inc. 600 

Corporate Park Drive St. Louis, Missouri 

63105, US 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 

 
 

(540)   
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(511) 35  Shërbimet e shitësve të automjeteve; shërbimet e menaxhimit të flotës së 

automjeteve  

36  Shërbimet e dhënies me qira të automjeteve  

39  : Shërbimet e marrjes me qira të automjeteve dhe shërbimet e rezervimit për marrjen me 

qira të automjeteve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1642 

(220) 31/10/2022 

(731) Enterprise Holdings, Inc. 600 

Corporate Park Drive St. Louis, Missouri 

63105, US 

(591)  E bardhe, E gjelbert, E zeze 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet e shitësve të automjeteve; shërbimet e menaxhimit të flotës së 

automjeteve  

36  Shërbimet e dhënies me qira të automjeteve  

39  Shërbimet e marrjes me qira të automjeteve dhe shërbimet e rezervimit për marrjen me 

qira të automjeteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1643 

(220) 31/10/2022 

(731) Enterprise Holdings, Inc. 600 

Corporate Park Drive St. Louis, Missouri 

63105, US 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 

 
 

(540)  ENTERPRISE 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbimet e shitësve të automjeteve; shërbimet e menaxhimit të flotës së 

automjeteve  

36  Shërbimet e dhënies me qira të automjeteve  

39  Shërbimet e marrjes me qira të automjeteve dhe shërbimet e rezervimit për marrjen me 

qira të automjeteve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1644 

(220) 31/10/2022 

(731) MOON POWER GmbH 

Louise-Piëch-Straße 2 5020 Salzburg 

AUSTRIA, AT 

(540)   
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 9  Bateri; bateri të rikarikueshme; bateri, elektrike; stacione karikimi për automjete 

elektrike; karikues elektrik-makine; aparatet dhe instrumentet për akumulimin e energjisë 

elektrike; modulet e memories; kartela besnikërie të koduara; programe kompjuterike për 

përpunimin e të dhënave; aplikacione celulare; softuer për shërbime, siguri dhe kriptografi; 

çelësat kriptografikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e kriptovalutave; softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për menaxhimin e transaksioneve të kriptomonedhave duke 

përdorur teknologjinë blockchain  

12  Automjete elektrike; automjete hibride.  

16  Certifikata të printuara.  

35  Reklamim dhe marketing; tregëti me mallra.  

37  Ngarkimi i automjeteve elektrike; mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve elektrike; 

instalimi dhe mirëmbajtja e instalimeve fotovoltaike; instalimi i makinerive elektrike dhe 

gjeneruese; riparimi ose mirëmbajtja e gjeneratorëve të energjisë; rimbushja e baterive dhe 

akumulatorëve.  

39  Ngarkimi i automjeteve elektrike; mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve elektrike; 

instalimi dhe mirëmbajtja e instalimeve fotovoltaike; instalimi i makinerive elektrike dhe 

gjeneruese; riparimi ose mirëmbajtja e gjeneratorëve të energjisë; rimbushja e baterive dhe 

akumulatorëve.  

42  Programimi i softuerit të menaxhimit të energjisë; projektimi dhe zhvillimi i softuerit 

për menaxhimin e energjisë; shërbimet e sigurisë kompjuterike në natyrën e administrimit 

të certifikatave dixhitale. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1645 

(220) 31/10/2022 

(731)  Industrija piva i sokova “Trebjesa” 

d.o.o. NIKŠIĆ Ul. Njegoševa 18, 81400 

Nikšić, MNE, ME 

(591) Ngjyrë e zezë, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra, stout (të forta), lager, porter dhe ale; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije 

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

përgatitjen e pijeve. 
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35  : Shërbimet të shitjes me pakicë, shërbimet e dyqaneve me pakicë, shërbimet e shitjes 

me pakicë me porosi me postë dhe shërbimet elektronike ose on-line të shitjes me pakicë në 

lidhje me shitjen e pijeve alkoolike, birrës, stout (fortë), lager, porter, ale, ujërave mineral 

dhe të gazuar, pijeve joalkoolike, pijeve frutash, lëngjeve frutash, shurupeve, preparateve 

për përgatitjen e pijeve; shërbime reklamimi; shërbimet e reklamimit dhe promovimit; 

organizimeve, funksionimit dhe mbikëqyrjes së shitjeve dhe skemave nxitëse promovuese 

dhe skemave të besnikërisë ndaj klientit; shërbime informacioni, këshillimi dhe konsulence 

të gjitha në lidhje me shërbimet e sipërpërmendura.  

 

          
 
 

(210) KS/M/ 2022/1646 

(220) 31/10/2022 

(731) ALDI GmbH & Co. KG 

Burgstr. 37, D-45476 Mülheim an der Ruhr, 

Germany, DE 

(591)  Ngjyrë e verdhë, portokalli, e kuqe, 

blu e lehtë, blu e errët 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet bujqësore, produktet e 

kopshtarisë, produktet pyjore, gjërave ushqimore, preparateve larje, preparateve për 

pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim,mjeteve për dezinfektim, kozmetikë, 

prodhimeve sanitare, barnave që jepen  pa reçetë mjeku, shtesave ushqimore 

(suplementeve), fishekzjarreve, aparateve elektrike dhe takëmëve për ato, aparateve 

elektronike dhe takemeve për ato, kompjuterëve dhe takëmeve për kompjuterë, kompakt 

disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, mjeteve për ndriçim, veglave, aparateve për 

kopshtari dhe takëmeve për ato, biçikletave dhe takëmeve për ato, takëmeve pë automobilë, 

orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, paisjeve për zyrre dhe i rekuzitave për zyre, 

librave dhe mjeteve tjera të botuara, moboiljeve dhe artikujve të tjerë për arredim 

(rregullim) të brendshëm, mobiljeve për kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

takëmet për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mublesave për krevatë, përfshi 

jastët, mbulesave të shtratit, tekstil për përdorim në amvisëri, veshjeve, mbulesave për 

kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për 

argëtim/kohë të lirë, ushqimeve për kafshë, bimëve shëruese, prodhimeve nga duhani;  

Online të shitjes me pakicë në lidhje me produktet bujqësore, produktet e kopshtarisë, 

produktet pyjore, gjërave ushqimore, preparateve larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikë, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen  pa reçetë mjeku, shtesave ushqimore (suplementeve), 

fishekzjarreve, aparateve elektrike dhe takëmëve për ato, aparateve elektronike dhe e për 
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ato, kompjuterëve dhe takëmeve për kompjuterë, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit 

kompjuterik, mjeteve për ndriçim, veglave, aparateve për kopshtari dhe takëmeve për ato, 

biçikletave dhe takëmeve për ato, takëmeve pë automobilë, orëve të murit, orëve të dorës 

dhe stolive, paisjeve për zyrre i rekuzitave për zyre, librave dhe mjeteve tjera të botuara, 

moboiljeve dhe artikujve të tjerë për arrendim (rregullim) të brendshëm, mobiljeve për 

kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe takëmet për ato, prodhimeve për përdorim 

në amvisëri, mublesave për krevatë, përfshi jastëk, mbulesave të shtratit, tekstilit për 

përdorim në amvisëri, veshjeve, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, 

paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/kohë të lirë, ushqimeve për kafshë, 

bimëve shëruese, prodhimeve nga duhani;  

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me produktet bujqësore, produktet e kopshtarisë, 

produktet pyjore, gjërave ushqimore, preparateve larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikë, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen  pa reçetë mjeku, shtesave ushqimore (suplementeve), 

fishekzjarreve, aparateve elektrike dhe takëmëve për ato, aparateve elektronike dhe takemet 

për ato, kompjuterëve dhe takëmeve për kompjuterë, kompakt disqeve, softuerit dhe 

harduerit kompjuterik, mjeteve për ndriçim, veglave, aparateve për kopshtari dhe takëmeve 

për ato, biçikletave dhe takëmeve për ato, takëmeve pë automobilë, orëve të murit, orëve të 

dorës dhe stolive, paisjeve për zyrre i rekuzitave për zyre, librave dhe mjeteve tjera të 

botuara, moboiljeve dhe artikujve të tjerë për arrendim (rregullim) të brendshëm, mobiljeve 

për kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe takëmet për ato, prodhimeve për 

përdorim në amvisëri, mublesave për krevatë, përfshi jastët, mbulesave të shtratit,tekstil për 

përdorim në amvisëri, veshjeve, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, 

paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/kohë të lirë, ushqimeve për kafshë, 

bimëve shëruese, prodhimeve nga duhani;  

Shërbimet e menaxhimit të supermarketeve, shitoreve me pakicë dhe shtioreve me pakicë 

diskonteve (me zbritje);  

Shërbime të shpalljeve; shërbime të shpalljes  nëpërmjet internetit, për palë të treta; 

Shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht informatave për 

prodhimet për konsumatorët, informata për këshillimin e konsumatorëve dhe informatave 

shërbyese për konsumatorët; 

Shërbime të organizimit të transkaskioneve komerciale (tregtare) për palë të treta, poashtu 

nëpërmjet internetit; 

Shërbime prokurimi/kontraktim në fushën e telefonisë celulare për palë të treta; 

Shërbime të menaxhimit të punës; 

Shërbime të planifikimit organizativ dhe mbikqyrje të zhvillimit të biznesit; 

Rekrutim personeli; 

Shërbime të konsultave lidhur organizimin e punës; 

Shërbime të asistencës në menaxhimin komercial (tregtar) ose industrial; 

Ofrim i shërbimeve për palë të treta (blerje e mallit dhe shërbimeve për ndërmjarje të tjera). 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1651 

(220) 02/11/2022 

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

1000 Ljubljana, Slovenia, SL 

(540)  Ilirija 1908 
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

 

(511) 3  Kozmetikë; kremra për flokë; pasta dhembesh; preparate tualeti; pajisje tualeti; 

preparate për higjienën e gojës; preparate për pastrimin e trupit dhe për kujdesin e bukurisë 

se tij; preparate makijazhi; sapunë, sapunë të lëngshëm dhe xhel; preparate për bërjen 

banjo; preparate për kujdesin e lëkurës, syve dhe thonjve; produkte dhe trajtime për flokët; 

preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; kremra kozmetike; kozmetikë për përdorim në 

trajtimin e lëkurës së rrudhur; krem nate (kozmetikë); kremra dite (kozmetikë); serum 

fytyre për përdorim kozmetik; serume për qëllime kozmetike; kremra kozmetikë për duar; 

kremra kozmetikë për fytyrën dhe trupin; krem për duar; kremra për fytyrën dhe trupin; 

kremra pengues/ndalues (barrierë); krem barrierë duarsh; kremra barrierë për fytyrën dhe 

trupin; kremra për duar; preparate kozmetike për qëllime dobësimi; komplete kozmetike; 

qumësht pastrues; preparate për heqjen e grimit; tonik për fytyrën; maska kozmetike; 

kozmetikë dekorative; kozmetikë për vetullat; ngjyra kozmetike për sytë; astar (kozmetikë) 

për sytë; kozmetikë në formën e hijes së syve; preparate kozmetike për qerpikët; 

kompakte/kuti pluhuri (kozmetikë); mbushësa kompaktesh me pluhur (kozmetikë); 

kozmetikë në formën e buzëkuqeve; sapun; sapun dushi; sapun medicinal; sapunë për duar; 

sapunë barrierë për duar; agjentë pastrimi për duart; xhel për duar; produkte kozmetike për 

dush; xhel për banjë dhe dush; shkume për banjë dhe dush; qumësht pastrues për qëllime 

tualeti; balsam, përveç për qëllime mjekësore; sapun rroje; kremra pas rrojës; pluhurat e 

duarve; peshqirë dore letre të ngopura me kozmetikë; peshqir duarsh të lagura letre të 

ngopura me një krem kozmetik; deodorantë; deodorantë për trupin (parfumeri); deodorantë 

për përdorim personal (parfumeri); deodorantë roll-on (artikuj tualeti); antidjersë (tualeti); 

deodorantë kundër djersës; sapunë deodorant; krem deodorant; krem deodorant këmbësh; 

sprej deodorant për këmbët; depilatorë; preparate për kujdesin dhe trajtimin e flokëve; 

preparate kozmetike për flokët dhe lëkurën e kokës; bojëra flokësh; ushqyes për flokët; 

preparate për lehtësimin e krehjes së flokëve; preparate për mbrojtjen e flokëve të lyer; 

preparate për mbrojtjen e flokëve nga dielli; shpëlarës flokësh (për qëllime kozmetike); 

pudër flokësh; xhel për flokë; xhel stilues dhe fiksues për flokët; dyllë për flokë; kremra për 

flokë; balsam për flokë; vajra për flokë; llaqe flokësh; llak për flokë; krem për flokë; 

kondicioner për flokët; shampo për flokë; shampo te thata; shampo për kafshë shtëpiake; 

maska për flokë; serume për flokë; tonik për flokët; shkumë për flokë; shkumë për stilim 

dhe rregullim për flokë; preparate për rregullimin e flokëve; preparate kozmetike për 

veshjen e flokëve; pomada për qëllime kozmetike; kripërat e banjës, jo për qëllime 

mjekësore; pastë dhëmbësh; preparate për pastrim dhe lustrim lëkure dhe këpucësh; lustër 

për këpucë; krem për këpucë; dyll këpucësh; krem për lustrim këpucësh; lustrues për 

këpucë që shkëlqejnë; sprej për këpucë; përbërje detergjente për pastrimin e këpucëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1661 

(220) 03/11/2022 

(731) ZHEJIANG GEELY HOLDING 

GROUP CO., LTD. 1760 Jiangling Road, 

Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, 

(540)  Geometry 
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China, CN 

(526) Geometry 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Abedin Mehmeti (004)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
      

 

(511) 12  Shasi për automobila; automobila; kuti ingranazhesh për automjete tokësore; 

motoçikleta; mekanizma shtytëse për automjete tokësore; automjete elektrike; automjetet 

për lëvizje ne tokë, ajër, ujë ose hekurudhë; goma për rrota automjetesh; ulëse për 

automjete; frena për automjete.  

37  Ndërtimtari; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinerive; mirëmbajtje dhe riparim i 

automjeteve motorike; shërbimet e zëvendësimit të vajit të motorit të automobilave 

(shërbim në vend); instalim i personalizuar i ambienteve të brendshme të automobilave; 

stacionet e shërbimit të automjeteve [mbushje me karburant dhe mirëmbajtje]; riparimi dhe 

mirëmbajtja e automjeteve elektrike; karikimi i baterisë së automjetit; ritrajtim i gomave; 

riparimi i gomave të gomës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1662 

(220) 03/11/2022 

(731) KAM DOO Ilinden ul.35 br. 39, 

Ilinden, 1000 Skopje, MK 

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

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  : Mishi, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte të mishit; mish i freskët; mish 

pule; mish i freskët i pulës; copa pule; kroketa pule; topa pule; pulë e tërhequr pulë e 

tërhequr (e imtësuar); mish i gjelit të detit; përpunimi i mishit dhe produkteve të mishit 

35  Reklamim; menaxhim biznesi; shërbime importi-eksporti dhe shërbime me shumicë  

dhe pakice ne lidhje me: mishi, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte të mishit; mish i 

freskët; mish pule; mish i freskët i pulës; copa pule; kroketa pule; topa pule; pulë e tërhequr 

(e imtësuar); mish i gjelit të detit; përpunimi i mishit dhe produkteve të mishit 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1663 

(220) 03/11/2022 

(731) KAM DOO Ilinden 

(540)   
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ul.35 br. 39, Ilinden, 1000 Skopje, MK, MK 

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

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 29  Mishi, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte të mishit; produkte mishi; pates:  

prerje mishi; mish i konservuar; mish i tharë në ngrirje; mish i freskët; ushqime të 

përgatitura që përbëhen kryesisht nga mishi; ushqime të përgatitura të bëra nga mishi 

[mishi mbizotëron]; gatime të përgatitura dhe produkte mishi; përpunimi i mishit dhe 

produkteve të mishit.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; shërbime importi-eksporti dhe shërbime me shumicë  

dhe pakice ne lidhje me: mishi, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte të mishit; produkte  

mishi; patës; prerje mishi; mish i konservuar; mish i tharë në ngrirje; mish i freskët; 

ushqime të përgatitura që përbëhen kryesisht nga mishi; ushqime të përgatitura të bëra nga 

mishi [mishi mbizotëron]; gatime të përgatitura dhe produkte mishi; përpunimi i mishit dhe 

produkteve të mishit 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1665 

(220) 03/11/2022 

(731) Nicoventures Holdings Limited 

Globe House 1 Water Street 

London WC2R 3LA, UK 

(591)  Verdhë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare elektronike; fishekë 

për cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të 

ngrohjes; pajisje dhe pjesë për pajisje për ngrohjen e duhanit; zëvendësuesit e duhanit për 

qëllime konsumimi; snus me duhan (produkt oral i duhanit pa tym, i cili vendoset pas buzës 

së sipërme, në qese me proporcione); snuff me duhan ( Kokrra të imëta duhani nëqese të 

cilat duken si çaj, ose me kokrra të coptuara në pako letre); snus pa duhan; snuff pa duhan; 

Qese orale me nikotinë pa duhan (jo për përdorim mjekësor).  
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(210) KS/M/ 2022/1666 

(220) 03/11/2022 

(731) Nicoventures Holdings Limited 

Globe House 1 Water Street 

London WC2R 3LA, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësuesit 

e duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare; cigare të trasha; çakmakë për duhanpirës; 

shkrepsë; artikuj për duhanpirësit; letër cigareje; tuba cigaresh; filtra cigaresh; aparate 

xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dore për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; fishekë për cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e 

duhanit për qëllime të ngrohjes; pajisje dhe pjesët për pajisje për ngrohjen e duhanit; 

zëvendësuesit e duhanit për qëllime konsumimi; cigare që përmbajnë zëvendësues të 

duhanit; kuti cigaresh; dollap cigaresh (boks); snus me duhan (produkt oral i duhanit pa 

tym, i cili vendoset pas buzës së sipërme, në qese me proporcione) ; snuff me duhan (kokrra 

të imëta duhani në qese të cilat duken si çaj, ose me kokrra të coptuara në pako letre); snus 

pa duhan; snuff pa duhan; Qese orale me nikotinë pa duhan (jo për përdorim mjekësor).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1667 

(220) 03/11/2022 

(731) Nicoventures Holdings Limited 

Globe House 1 Water Street 

London WC2R 3LA, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VUSE GO  

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësuesit 

e duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare; cigare të trasha; çakmakë për duhanpirës; 

shkrepsë; artikuj për duhanpirësit; letër cigareje; tuba cigaresh; filtra cigaresh; aparate 

xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dore për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; fishekë për cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e 

duhanit për qëllime të ngrohjes; pajisje dhe pjesë për pajisje për ngrohjen e duhanit; 

zëvendësuesit e duhanit për qëllime konsumimi; cigare që përmbajnë zëvendësues të 

duhanit; kuti cigaresh; dollap cigaresh (boks); snus me duhan (produkt oral i duhanit pa 

tym, i cili vendoset pas buzës së sipërme, në qese me proporcione); snuff me duhan (kokrra 
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të imëta duhani në qese të cilat duken si çaj, ose me kokrra të coptuara në pako letre); snus 

pa duhan; snuff pa duhan; Qese orale me nikotinë pa duhan (jo për përdorim mjekësor).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1668 

(220) 03/11/2022 

(731) Nicoventures Holdings Limited 

Globe House 1 Water Street 

London WC2R 3LA, UK 

(591) Tjegulle (kuqe në portokalli) 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare elektronike; fishekë 

për cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të 

ngrohjes; pajisje dhe pjesë për pajisje për ngrohjen e duhanit; zëvendësuesit e duhanit për 

qëllime konsumimi; snus me duhan (produkt oral i duhanit pa tym, i cili vendoset pas buzës 

së sipërme, në qese me proporcione); snuff me duhan ( Kokrra të imëta duhani nëqese të 

cilat duken si çaj, ose me kokrra të coptuara në pako letre); snus pa duhan; snuff pa duhan; 

Qese orale me nikotinë pa duhan (jo për përdorim mjekësor).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1692 

(220) 08/11/2022 

(731) FURLA S.P.A. Via Bellaria 3-5, 

40068 San Lazzaro Di Savena, Bologna, 

Italy, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  FURLA 

 

 
     

 

(511) 18  Çanta; çanta plazhi; çanta për sport; çante personale e përditshme [çantat e dore] 

prej metali të çmuar; çanta krahu; çanta Boston; çanta lëkure; çanta dore; çanta shpine; 

çanta shpine me rripa për përdorim nga alpinistet; çanta udhëtimi; këllëf për kartëvizita; 

këllëf për kartelat e krediti [portofol]; çanta atashe prej imtimit te lëkure; këllëf dhe 

mbajtëse për karta krediti [komplete lëkure]; çanta veshjesh për udhëtime të bëra prej 

lëkure; kuleta xhepi; mbajtëse monedhash në natyrën e kuletave; valixhe; valixhe me rrota; 

valixhe lëkure; port bagazh [valixhe]; port bagazh udhëtimi; çanta  vanity, pa pajisje; këllëf 

çelësash; çanta udhëtimi prej lëkure; çanta kozmetike bosh për shitje ; çadra dielli; ombrella 
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dhe çadra dielli; shkopinj ecjeje; shirita prej lëkure; litar lëkure; çanta shkollore; çanta   

biznesi; çanta të vogla për meshkuj; çanta dore për femra ; çantat; komplete udhëtimi [set 

lëkure]; çantë e vogël krahu apo shpine; qafore për kafshë; lëkurë, e papunuar ose gjysmë e 

përpunuar; etiketa prej lëkure; imitim lëkure; lëkurë kafshe e terur; çanta hip; çanta e 

atasheu; valixhe  nate; mbulesa për kafshë; çanta për bartjen e kafshëve; veshje për kafshët 

shtëpiake.  

25  Veshje, mbathje, kapela koke; shami; bandana [shami]; sheshe xhepi; shami [veshje]; 

shalle; shalle qafe [mbështjellëse qafe apo fytyre për ngrohje ]; çizme; sandale; sandale për 

banjë; këpucë prej druri; çizme për sport; pantofla; beretat; fanella sportive; xhaketa 

[veshje]; fustane; setra; xhaketa rezistente ndaj erës; rroba të brendshme; çorape; kravata; 

dorashka [veshje]; pareus;  kostume banje; brez beli [pjesë veshjesh]; pantallona; xhemper; 

këmisha; pallto; funde; çorape; këmisha me mëngë te shkurta pa jak  ; tuta; rroba banje; 

kominoshe; rripat; shami qe lidhen rreth qafe apo rreth koke; pizhame; veshje nate.  

35  Reklamim direkët  në emal; ofrimi i informacionit të biznesit nëpërmjet faqeve të 

interneti; informacione komerciale dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; 

promovimi i shitjeve për të tjerët; shërbimet e ndërmjetësimit komercial; ofrim i tregut  

online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; shërbime me shumicë dhe pakicë 

të qirinjve të parfumuar, parfumerisë, kozmetikës, tualetit, grimit, syzeve, orëve dhe 

bizhuterive, artikujve të shkrimit dhe instrumenteve të shkrimit, tavolinave të shkrimit, 

artikujve të printuar, artikujve nga lëkura, përkatësisht çanta, mbajtëse kartash, kuletash, 

këllëf çelësash, çantave personale te përditshme, valixheve, çanta shpine dhe çanta shpine 

për alpinizëm, çantave, kutive, shiritave, litarve,  çadrave, kompleteve të enëve, enëve 

shtëpiake dhe të kuzhines, llamba, llambadarë, fenerë për ndriçim, mobilje, tavolina, 

pasqyra [mobilje], divane, korrik [ulëse], tavolina, kollttuqe, korniza fotografish, kamina, 

dyshekë, jastëkë, vazo, enë qelqi, enë prej porcelani dhe balte, kristal [enë qelqi], pjata 

tavoline, varëse çantash prej metali, mbajtëse qirinjsh, tabaka, qilima, rroba liri banjosh, 

përveç veshjeve, tesha shtrati liri shtëpiake, tesha liri krevati, mbulesa tavoline liri, jo prej 

letre, pëlhure, perde, veshje dhe aksesorë e tyre, mbathje, mbulesa koke, shalle, rripa 

[veshje], doreza, kravata; shitje me pakicë dhe shumicë nëpërmjet internetit të qirinjtëve të 

parfumuar, parfumeve, kozmetikës, artikujve tualeti, grimit, syze, orë dhe bizhuterive, 

artikujve te shkrimit dhe instrumente te  shkrimit, tavolinë shkrimi, artikuj të shtypur, 

artikuj lëkure, përkatësisht çanta, mbajtëse kartash, kuleta, këllëf çelësash, çantave 

personale te përditshme, valixheve, çanta shpine dhe çanta shpine për alpinizëm, çantave 

shkollore, kutive, shiritave, litarëve, ombrellave, pajisjeve, enë kuzhine dhe shtëpiake, 

llamba, llambadarët, fenerë për ndriçim, mobile, tavolina, pasqyra [mobile], divane, karrige 

[ulëse], tavolina , kulltuqe, korniza fotografish, kamina, dyshekë, jastëkë, vazo, enë qelqi, 

enë prej porcelani dhe balte, kristale [qelqi], pjata tavoline, varëse çantash prej metali, 

mbajtëse qirinjsh, tabaka, qilima, rroba liri banjosh, përveç veshjeve, tesha shtrati liri 

shtëpiake, tesha krevati liri, mbulesa tavoline liri, jo prej letre, pëlhure, perde, veshje dhe 

aksesorë e tyre, mbathje, veshje për kokë, shalle, rripa [veshje], doreza, kravata 
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(210) KS/M/ 2022/1693 

(220) 08/11/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  QUINDRA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1694 

(220) 08/11/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SOREDO 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1695 

(220) 08/11/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TIMAHEM 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1696 

(220) 08/11/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

(540)  TOBYCIN 
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Prishtinë 
 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1697 

(220) 08/11/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CHLODENAL 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1698 

(220) 09/11/2022 

(731) Drustvo za trgovija na golemo i malo 

MAKO-MARKET DOO Skopje Skopje ul. 

Prvomajska bb, 1000 Skopje, MK 

(591) E kaltër, e bardhë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Brumerat dhe ëmbëlsirat; biskota; biskota; biskota të mbushura me krem; biskota 

të mbushura me reçel; biskota të ëmbla me bazë kakao, lajthi, çokollatë; biskota me copëza  

çokollate; biskota me malt; waffles; ëmbëlsira; çokollatë; ëmbëltore; petit katër [torta];  

aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për ëmbëlsira; makarona [pastë]; pasta; 

biskota petit-beurre; pralina; tarta; krem karamel; rrotulla të ëmbla pranverore; shkumë 

çokollate. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1699 

(220) 09/11/2022 

(731) Drustvo za trgovija na golemo i malo 

MAKO-MARKET DOO Skopje   

ul. Prvomajska bb, 1000 Skopje, MK 

(591) E  bardhë, e zezë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Brumërat dhe ëmbëlsirat; biskota; biskota; biskota të mbushura me krem; biskota 

të mbushura me reçel; biskota të ëmbla me bazë kakao, lajthi, çokollatë; biskota me copëza  

çokollate; biskota me malt; waffles; ëmbëlsira; çokollatë; ëmbëltore; petit katër [torta];  

aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për ëmbëlsira; makarona [pastë]; pasta; 

biskota petit-beurre; pralina; tarta; krem karamel; rrotulla të ëmbla pranverore; shkumë 

çokollate. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1701 

(220) 09/11/2022 

(731) Lirim Ukimeraj SPITALI OTRILA 

SH.P.K. Lagjja Qershia Rr. Troja Nr. 21,  

Prishtinë, KS 

(591) Zezë, bardhë, gjelbër 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 44  Shërbime mjekësore, në vecanti kujdes shëndetësor, shërbime të qendrës 

shëndetësore, shërbime të konsulencës shëndetësore, shërbime spitalore, shërbime klinike 

mjekësore, asistencë mjekësore, shërbime për analiza mjekësore për qëllime diagnostike 

dhe terapeutike të ofruara nga laboratori, shërbime infermierie, kirurgji plastike, shërbime 

terapeutike. 
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(210) KS/M/ 2022/1702 

(220) 09/11/2022 

(731) Lirim Ukimeraj SPITALI OTRILA 

SH.P.K. Lagjja Qershia Rr. Troja Nr. 21,  

Prishtinë, KS 

(591) Zezë, gjelbër 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 44  Shërbime mjekësore, në vecanti kujdes shëndetësor, shërbime të qendrës 

shëndetësore, shërbime të konsulencës shëndetësore, shërbime spitalore, shërbime klinike 

mjekësore, asistencë mjekësore, shërbime për analiza mjekësore për qëllime diagnostike 

dhe terapeutike të ofruara nga laboratori, shërbime infermierie, kirurgji plastike, shërbime 

terapeutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1703 

(220) 09/11/2022 

(731) Lirim Ukimeraj SPITALI OTRILA 

SH.P.K. Lagjja Qershia Rr. Troja Nr. 21,  

Prishtinë, KS 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)  OTRILA 

 

 
     

 

(511) 44  Shërbime mjekësore, në vecanti kujdes shëndetësor, shërbime të qendrës 

shëndetësore, shërbime të konsulencës shëndetësore, shërbime spitalore, shërbime klinike 

mjekësore, asistencë mjekësore, shërbime për analiza mjekësore për qëllime diagnostike 

dhe terapeutike të ofruara nga laboratori, shërbime infermierie, kirurgji plastike, shërbime 

terapeutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1704 

(220) 09/11/2022 

(731) ABC DETERJAN SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. Rüzgarlibahçe Mah. Çam 

Pinari Sok. Smart Plaza Blok No:4 

İç Kapı No:8, 34805 Beykoz/İstanbul, TR 

(591) Kaltër e hapur, kaltër e mbyllur, kuqe, 

bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe pastrim; detergjentë, zbardhues, zbutës pëlhurash, 

preparate për largimin e njollave, preparate për larjen e enëve; parfumeri; kozmetikë, aroma 

për përdorim personal (përfshirë deodorantët për njerëzit dhe kafshët); Sapunët; produktet e 

kujdesit dentar; pasta dhëmbësh, preparate për lustrimin dhe zbardhimin e dhëmbëve, 

preparate për shpëlarjen e gojës jo mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1707 

(220) 10/11/2022 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) e gjelbërt, e kuqe, e bardhë, dhe e 

verdhë 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Paste perimesh; lyerje me perime; lyrje (shtrirje) me bazë perimesh; ushqime të 

lehta të bazuara në perime; pasta perimesh; perime, të konservuara; perime, të konservuara; 

humus (pastë qiqrash); ajvar; pasta të bëra nga specat; pasta të bëra nga panxhari; pasta të 

bëra nga rrikë; pasta të bëra nga kungujt; pasta të bëra nga xhenxhefili; pasta të bëra nga 

asparagus; pasta të bëra nga ullinj; pasta të bëra nga hudhra e egër; pasta të bëra nga tartufi; 

lyerje nga qumështit; lyerje me gjalpë; krem për lyerje; lyerje vegane; lyerje frutash; lyerje 

me bazë limoni dhe djegësime; lyerje me bazë bishtajore; lyerje me bazë arrat; lyerje 

lajthie; spërkatje mishi, spërkatje peshku; pelte mishi, pelte peshku, pelte perimesh; mish, i 

konservuar; mish; peshk, jo i gjallë; shpendë; kafshë nga gjahu, jo të gjalla; ekstrakte të 

mishit; paste, paste mishi, paste peshku, paste gjeldeti, paste pule, paste melçie; paste me 

sallam pikant; paste viçi; paste kafshësh gjahu; pastë toni; paste trofte; paste salmon; pastë 

sardele; paste skumbri; salsiçe të kuruara; sallam; fruta dhe perime të konservuara, të thara 

dhe të ziera; pelte, reçel, komposto; marmelatë; fruta, të ziera; vezë; qumësht; produkte 

qumështi; vaj për ushqim; yndyrë.  

30  Kafe; çaj; zëvendësues të kakaos dhe kafesë; sheqer; oriz; tapiokë; sago; miell; 

produkte të drithërave; bukë; tarta; pastë; akullore; mjaltë; shurup melase; tharmë (maja); 
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pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca; salca zhytjeje (për ngjyrje); pasta (salca) 

perimesh; pure perimesh; erëza; akull për pije freskuese; byrekë; spërkatje (lyerje) me 

çokollatë; lyerje për përhapje me bazë kakao; lyerje që përhapet nga mjalti; lyerje për 

përhapje vegane; krem; ushqim i lehtë me bazë drithëra.  

35  Reklamim; publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjes; reklamime; reklama 

direkte; hulumtim marketingu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime 

nëpunësish; promovimi i gastronomisë; marketing, shitje me shumicë dhe pakicë, duke 

përfshirë shitjen online të: pastave të perimeve, spërkatjeve me perime, spërkatjeve me bazë 

perimesh, ushqime rostiçeri me bazë perimesh, pasta perimesh, perime, të konservuara, 

perime, të konservuara, humus (pastë qiqrash), ajvar, pasta të bëra nga speca , pasta të bëra 

nga panxhari, pasta të bëra nga rrika, pasta të bëra nga kunguj, pasta të bëra nga xhenxhefil, 

pasta të bëra nga asparagus, pasta të bëra nga ullinj, pasta të bëra nga hudhra të egra, pasta 

të bëra nga tartufi, spërkatje qumështore, spërkatje me gjalpë, kremra , spërkatje vegane, 

spërkatje frutash, spërkatje me bazë limoni dhe djegësime, spërkatje me bazë bishtajore, 

spërkatje me bazë arra, spërkatje lajthie, spërkatje me mish, spërkatje peshku, pelte mishi, 

pelte peshku, pelte perimesh, mish, të konservuar, mish, peshk, jo të gjalla, mish 

shpendësh, gjahu, jo të gjalla, ekstrakte mishi, pastë, pastë mishi, pastë peshku, pastë gjeli, 

pastë pule, pastë mëlçie, pastë me sallam pikant, pastë viçi, pastë kafshësh gjyetije, pastë 

tune, paste trofte, paste salmon, pate sardele, paste skumbri, salcice te kuruara, sallam, fruta 

dhe perime te konservuara, te thara dhe te ziera, pelte, reçel, komposto, marmelatë, fruta, te 

ziera, vezë, qumësht, produkte qumështi, vaj për ushqim, yndyrë ; marketing, shitje me 

shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen online të: kafesë, çajit, kakaos dhe 

zëvendësuesve të kafesë, sheqerit, orizit, tapiokës, sagos, miellit, produkteve të drithërave, 

bukës, tortës, brumërave, akullores, mjaltit, shurupit melasë, majasë (tharmit), pluhurit për 

pjekje , kripë, mustardë, uthull, salca, salca zhytjeje (ngjyrje), pasta perimesh (salca), pure 

perimesh, erëza, akull për pije freskuese, byrekë, spërkatje me çokollatë, spërkatje me bazë 

kakao, spërkatje me mjaltë, spërkatje vegane, krem, ushqim i lehtë me bazë drithëra .  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1708 

(220) 10/11/2022 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) e gjelbërt, e kuqe, e bardhë 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Paste perimesh; lyerje me perime; lyrje (shtrirje) me bazë perimesh; ushqime të 

lehta të bazuara në perime; pasta perimesh; perime, të konservuara; perime, të konservuara; 

humus (pastë qiqrash); ajvar; pasta të bëra nga specat; pasta të bëra nga panxhari; pasta të 

bëra nga rrikë; pasta të bëra nga kungujt; pasta të bëra nga xhenxhefili; pasta të bëra nga 
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asparagus; pasta të bëra nga ullinj; pasta të bëra nga hudhra e egër; pasta të bëra nga tartufi; 

lyerje nga qumështit; lyerje me gjalpë; krem për lyerje; lyerje vegane; lyerje frutash; lyerje 

me bazë limoni dhe djegësime; lyerje me bazë bishtajore; lyerje me bazë arrat; lyerje 

lajthie; spërkatje mishi, spërkatje peshku; pelte mishi, pelte peshku, pelte perimesh; mish, i 

konservuar; mish; peshk, jo i gjallë; shpendë; kafshë nga gjahu, jo të gjalla; ekstrakte të 

mishit; paste, paste mishi, paste peshku, paste gjeldeti, paste pule, paste melçie; paste me 

sallam pikant; paste viçi; paste kafshësh gjahu; pastë toni; paste trofte; paste salmon; pastë 

sardele; paste skumbri; salsiçe të kuruara; sallam; fruta dhe perime të konservuara, të thara 

dhe të ziera; pelte, reçel, komposto; marmelatë; fruta, të ziera; vezë; qumësht; produkte 

qumështi; vaj për ushqim; yndyrë.  

30  Kafe; çaj; zëvendësues të kakaos dhe kafesë; sheqer; oriz; tapiokë; sago; miell; 

produkte të drithërave; bukë; tarta; pastë; akullore; mjaltë; shurup melase; tharmë (maja); 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca; salca zhytjeje (për ngjyrje); pasta (salca) 

perimesh; pure perimesh; erëza; akull për pije freskuese; byrekë; spërkatje (lyerje) me 

çokollatë; lyerje për përhapje me bazë kakao; lyerje që përhapet nga mjalti; lyerje për 

përhapje vegane; krem; ushqim i lehtë me bazë drithëra.  

35  Reklamim; publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjes; reklamime; reklama 

direkte; hulumtim marketingu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime 

nëpunësish; promovimi i gastronomisë; marketing, shitje me shumicë dhe pakicë, duke 

përfshirë shitjen online të: pastave të perimeve, spërkatjeve me perime, spërkatjeve me bazë 

perimesh, ushqime rostiçeri me bazë perimesh, pasta perimesh, perime, të konservuara, 

perime, të konservuara, humus (pastë qiqrash), ajvar, pasta të bëra nga speca , pasta të bëra 

nga panxhari, pasta të bëra nga rrika, pasta të bëra nga kunguj, pasta të bëra nga xhenxhefil, 

pasta të bëra nga asparagus, pasta të bëra nga ullinj, pasta të bëra nga hudhra të egra, pasta 

të bëra nga tartufi, spërkatje qumështore, spërkatje me gjalpë, kremra , spërkatje vegane, 

spërkatje frutash, spërkatje me bazë limoni dhe djegësime, spërkatje me bazë bishtajore, 

spërkatje me bazë arra, spërkatje lajthie, spërkatje me mish, spërkatje peshku, pelte mishi, 

pelte peshku, pelte perimesh, mish, të konservuar, mish, peshk, jo të gjalla, mish 

shpendësh, gjahu, jo të gjalla, ekstrakte mishi, pastë, pastë mishi, pastë peshku, pastë gjeli, 

pastë pule, pastë mëlçie, pastë me sallam pikant, pastë viçi, pastë kafshësh gjyetije, pastë 

tune, paste trofte, paste salmon, pate sardele, paste skumbri, salcice te kuruara, sallam, fruta 

dhe perime te konservuara, te thara dhe te ziera, pelte, reçel, komposto, marmelatë, fruta, te 

ziera, vezë, qumësht, produkte qumështi, vaj për ushqim, yndyrë ; marketing, shitje me 

shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen online të: kafesë, çajit, kakaos dhe 

zëvendësuesve të kafesë, sheqerit, orizit, tapiokës, sagos, miellit, produkteve të drithërave, 

bukës, tortës, brumërave, akullores, mjaltit, shurupit melasë, majasë (tharmit), pluhurit për 

pjekje , kripë, mustardë, uthull, salca, salca zhytjeje (ngjyrje), pasta perimesh (salca), pure 

perimesh, erëza, akull për pije freskuese, byrekë, spërkatje me çokollatë, spërkatje me bazë 

kakao, spërkatje me mjaltë, spërkatje vegane, krem, ushqim i lehtë me bazë drithëra . 
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(210) KS/M/ 2022/1709 

(220) 10/11/2022 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) E gjelbërt, oker, bezhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Paste perimesh; lyerje me perime; lyrje (shtrirje) me bazë perimesh; ushqime të 

lehta të bazuara në perime; pasta perimesh; perime, të konservuara; perime, të konservuara; 

humus (pastë qiqrash); ajvar; pasta të bëra nga specat; pasta të bëra nga panxhari; pasta të 

bëra nga rrikë; pasta të bëra nga kungujt; pasta të bëra nga xhenxhefili; pasta të bëra nga 

asparagus; pasta të bëra nga ullinj; pasta të bëra nga hudhra e egër; pasta të bëra nga tartufi; 

lyerje nga qumështit; lyerje me gjalpë; krem për lyerje; lyerje vegane; lyerje frutash; lyerje 

me bazë limoni dhe djegësime; lyerje me bazë bishtajore; lyerje me bazë arrat; lyerje 

lajthie; spërkatje mishi, spërkatje peshku; pelte mishi, pelte peshku, pelte perimesh; mish, i 

konservuar; mish; peshk, jo i gjallë; shpendë; kafshë nga gjahu, jo të gjalla; ekstrakte të 

mishit; paste, paste mishi, paste peshku, paste gjeldeti, paste pule, paste melçie; paste me 

sallam pikant; paste viçi; paste kafshësh gjahu; pastë toni; paste trofte; paste salmon; pastë 

sardele; paste skumbri; salsiçe të kuruara; sallam; fruta dhe perime të konservuara, të thara 

dhe të ziera; pelte, reçel, komposto; marmelatë; fruta, të ziera; vezë; qumësht; produkte 

qumështi; vaj për ushqim; yndyrë.  

30  : Kafe; çaj; zëvendësues të kakaos dhe kafesë; sheqer; oriz; tapiokë; sago; miell; 

produkte të drithërave; bukë; tarta; pastë; akullore; mjaltë; shurup melase; tharmë (maja); 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca; salca zhytjeje (për ngjyrje); pasta (salca) 

perimesh; pure perimesh; erëza; akull për pije freskuese; byrekë; spërkatje (lyerje) me 

çokollatë; lyerje për përhapje me bazë kakao; lyerje që përhapet nga mjalti; lyerje për 

përhapje vegane; krem; ushqim i lehtë me bazë drithëra.  

35  Reklamim; publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjes; reklamime; reklama 

direkte; hulumtim marketingu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime 

nëpunësish; promovimi i gastronomisë; marketing, shitje me shumicë dhe pakicë, duke 

përfshirë shitjen online të: pastave të perimeve, spërkatjeve me perime, spërkatjeve me bazë 

perimesh, ushqime rostiçeri me bazë perimesh, pasta perimesh, perime, të konservuara, 

perime, të konservuara, humus (pastë qiqrash), ajvar, pasta të bëra nga speca , pasta të bëra 

nga panxhari, pasta të bëra nga rrika, pasta të bëra nga kunguj, pasta të bëra nga xhenxhefil, 

pasta të bëra nga asparagus, pasta të bëra nga ullinj, pasta të bëra nga hudhra të egra, pasta 

të bëra nga tartufi, spërkatje qumështore, spërkatje me gjalpë, kremra , spërkatje vegane, 

spërkatje frutash, spërkatje me bazë limoni dhe djegësime, spërkatje me bazë bishtajore, 

spërkatje me bazë arra, spërkatje lajthie, spërkatje me mish, spërkatje peshku, pelte mishi, 

pelte peshku, pelte perimesh, mish, të konservuar, mish, peshk, jo të gjalla, mish 

shpendësh, gjahu, jo të gjalla, ekstrakte mishi, pastë, pastë mishi, pastë peshku, pastë gjeli, 
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pastë pule, pastë mëlçie, pastë me sallam pikant, pastë viçi, pastë kafshësh gjyetije, pastë 

tune, paste trofte, paste salmon, pate sardele, paste skumbri, salcice te kuruara, sallam, fruta 

dhe perime te konservuara, te thara dhe te ziera, pelte, reçel, komposto, marmelatë, fruta, te 

ziera, vezë, qumësht, produkte qumështi, vaj për ushqim, yndyrë ; marketing, shitje me 

shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen online të: kafesë, çajit, kakaos dhe 

zëvendësuesve të kafesë, sheqerit, orizit, tapiokës, sagos, miellit, produkteve të drithërave, 

bukës, tortës, brumërave, akullores, mjaltit, shurupit melasë, majasë (tharmit), pluhurit për 

pjekje , kripë, mustardë, uthull, salca, salca zhytjeje (ngjyrje), pasta perimesh (salca), pure 

perimesh, erëza, akull për pije freskuese, byrekë, spërkatje me çokollatë, spërkatje me bazë 

kakao, spërkatje me mjaltë, spërkatje vegane, krem, ushqim i lehtë me bazë drithëra .  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1710 

(220) 10/11/2022 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) e gjelbërt, kafeje, e bardhë 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Paste perimesh; lyerje me perime; lyrje (shtrirje) me bazë perimesh; ushqime të 

lehta të bazuara në perime; pasta perimesh; perime, të konservuara; perime, të konservuara; 

humus (pastë qiqrash); ajvar; pasta të bëra nga specat; pasta të bëra nga panxhari; pasta të 

bëra nga rrikë; pasta të bëra nga kungujt; pasta të bëra nga xhenxhefili; pasta të bëra nga 

asparagus; pasta të bëra nga ullinj; pasta të bëra nga hudhra e egër; pasta të bëra nga tartufi; 

lyerje nga qumështit; lyerje me gjalpë; krem për lyerje; lyerje vegane; lyerje frutash; lyerje 

me bazë limoni dhe djegësime; lyerje me bazë bishtajore; lyerje me bazë arrat; lyerje 

lajthie; spërkatje mishi, spërkatje peshku; pelte mishi, pelte peshku, pelte perimesh; mish, i 

konservuar; mish; peshk, jo i gjallë; shpendë; kafshë nga gjahu, jo të gjalla; ekstrakte të 

mishit; paste, paste mishi, paste peshku, paste gjeldeti, paste pule, paste melçie; paste me 

sallam pikant; paste viçi; paste kafshësh gjahu; pastë toni; paste trofte; paste salmon; pastë 

sardele; paste skumbri; salsiçe të kuruara; sallam; fruta dhe perime të konservuara, të thara 

dhe të ziera; pelte, reçel, komposto; marmelatë; fruta, të ziera; vezë; qumësht; produkte 

qumështi; vaj për ushqim; yndyrë.  

30  Kafe; çaj; zëvendësues të kakaos dhe kafesë; sheqer; oriz; tapiokë; sago; miell; 

produkte të drithërave; bukë; tarta; pastë; akullore; mjaltë; shurup melase; tharmë (maja); 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca; salca zhytjeje (për ngjyrje); pasta (salca) 

perimesh; pure perimesh; erëza; akull për pije freskuese; byrekë; spërkatje (lyerje) me 

çokollatë; lyerje për përhapje me bazë kakao; lyerje që përhapet nga mjalti; lyerje për 

përhapje vegane; krem; ushqim i lehtë me bazë drithëra.  

35  Reklamim; publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjes; reklamime; reklama 
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direkte; hulumtim marketingu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime 

nëpunësish; promovimi i gastronomisë; marketing, shitje me shumicë dhe pakicë, duke 

përfshirë shitjen online të: pastave të perimeve, spërkatjeve me perime, spërkatjeve me bazë 

perimesh, ushqime rostiçeri me bazë perimesh, pasta perimesh, perime, të konservuara, 

perime, të konservuara, humus (pastë qiqrash), ajvar, pasta të bëra nga speca , pasta të bëra 

nga panxhari, pasta të bëra nga rrika, pasta të bëra nga kunguj, pasta të bëra nga xhenxhefil, 

pasta të bëra nga asparagus, pasta të bëra nga ullinj, pasta të bëra nga hudhra të egra, pasta 

të bëra nga tartufi, spërkatje qumështore, spërkatje me gjalpë, kremra , spërkatje vegane, 

spërkatje frutash, spërkatje me bazë limoni dhe djegësime, spërkatje me bazë bishtajore, 

spërkatje me bazë arra, spërkatje lajthie, spërkatje me mish, spërkatje peshku, pelte mishi, 

pelte peshku, pelte perimesh, mish, të konservuar, mish, peshk, jo të gjalla, mish 

shpendësh, gjahu, jo të gjalla, ekstrakte mishi, pastë, pastë mishi, pastë peshku, pastë gjeli, 

pastë pule, pastë mëlçie, pastë me sallam pikant, pastë viçi, pastë kafshësh gjyetije, pastë 

tune, paste trofte, paste salmon, pate sardele, paste skumbri, salcice te kuruara, sallam, fruta 

dhe perime te konservuara, te thara dhe te ziera, pelte, reçel, komposto, marmelatë, fruta, te 

ziera, vezë, qumësht, produkte qumështi, vaj për ushqim, yndyrë ; marketing, shitje me 

shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen online të: kafesë, çajit, kakaos dhe 

zëvendësuesve të kafesë, sheqerit, orizit, tapiokës, sagos, miellit, produkteve të drithërave, 

bukës, tortës, brumërave, akullores, mjaltit, shurupit melasë, majasë (tharmit), pluhurit për 

pjekje , kripë, mustardë, uthull, salca, salca zhytjeje (ngjyrje), pasta perimesh (salca), pure 

perimesh, erëza, akull për pije freskuese, byrekë, spërkatje me çokollatë, spërkatje me bazë 

kakao, spërkatje me mjaltë, spërkatje vegane, krem, ushqim i lehtë me bazë drithëra . 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1711 

(220) 10/11/2022 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  LFR 

 

 
     

 

(511) 12  “Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1713 

(220) 11/11/2022 

(731) INNOVACIONES DISRAS, S.L. 

Polígono Industrial San Isidro, C/ Los 

Pedregales 66 06400 DON BENITO 

(BADAJOZ), ES 

(591) E gjelbër, vjollcë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

(540)  
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Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; pastrues për dhembë jo mjekuese; 

Parfumeri, vajra esenciale; Preparate pastrimi të ngopura në jastëkë; Peceta letre të ngopura 

me kremra kozmetike; Peceta të ngopura me një pastrues të lëkurës; Peceta letre të ngopura 

me vajra esencialë, për përdorim kozmetik; Peceta për fytyrën; Peceta për fëmijë; Pastrues 

të lëkurës [kozmetikë].  

5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; Preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Ushqim dietetik dhe substanca të 

përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnjat; shtesa dietetike për 

qeniet njerëzore dhe kafshët; emplastër, materiale për veshje; materialet për mbushjen e 

dhëmbëve, dylli dentar; Ngjitës për korrigjimin e veshëve të dalë, i përbërë nga lidhje 

silikoni transparente, hipoalergjik për përdorim të jashtëm; Shirita ngjitës për qëllime 

mjekësore;  pajisje mjekësore që përmban një kapak për korrigjimin e veshëve të dalë te 

foshnjat, e bërë nga rrjetë elastike sanitare; Veshje ngjitëse; Ngjitës për vendosjen e 

protezave.  

35  Shërbime me pakicë dhe shpërndarje me shumicë në lidhje me mallrat e mëposhtëm: 

Kozmetikë dhe preparate për tualetin jo-mjekësor; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

shpërndarja me shumicë në lidhje me mallrat e mëposhtme: pastrues dhëmbësh jo 

mjekuese; Shërbime me pakicë dhe shpërndarje me shumicë në lidhje me mallrat e 

mëposhtme: Parfumeri dhe vajra esenciale: Shërbime me pakicë dhe shpërndarje me 

shumicë në lidhje me mallrat e mëposhtme: Preparate pastrimi të ngopura në jastëkë; 

Shërbime me pakicë dhe shpërndarje me shumicë në lidhje me mallrat e mëposhtme: Peceta 

të ngopura me kremra kozmetike dhe Peceta të ngopura me pastrues të lëkurës; Shërbime 

me pakicë dhe shpërndarje me shumicë në lidhje me mallrat e mëposhtme: Peceta të 

ngopura me vajra esencialë, për përdorim kozmetik; Shërbime me pakicë dhe shpërndarje 

me shumicë në lidhje me mallrat e mëposhtme: Peceta fytyre dhe peceta për fëmijë; 

Shërbime me pakicë dhe shpërndarje me shumicë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: 

Preparate për pastrimin e lëkurës [kozmetike]; Shërbime me pakicë dhe shpërndarje me 

shumicë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: farmaceutikë; Shërbime me pakicë dhe 

shpërndarje me shumicë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Preparate për qëllime 

mjekësore dhe veterinare, preparate sanitare për përdorim mjekësor, preparate sanitare për 

qëllime mjekësore; Shërbime me pakicë dhe shpërndarje me shumicë, në lidhje me mallrat 

e mëposhtme: Substancat dietetike dhe ushqimet e përshtatura për përdorim mjekësor dhe 

veterinar; Shërbime me pakicë dhe shpërndarje me shumicë, në lidhje me mallrat e 

mëposhtëm: Ushqim për bebe; Shërbime me pakicë dhe shpërndarje me shumicë, në lidhje 

me mallrat e mëposhtme: Suplemente dietetike për qeniet njerëzore dhe kafshët; Shërbime 

me pakicë dhe shpërndarje me shumicë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: emplastër, 

materiale për veshje; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shpërndarje me shumicë, në lidhje 

me mallrat e mëposhtme: Materiale për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; Shërbime me 

pakicë dhe shpërndarje me shumicë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Ngjitës për 

korrigjimin e veshëve të dalë, i përbërë nga lidhëse silikoni transparente, hipoalergjike për 
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përdorim të jashtëm; Shërbime me pakicë dhe shpërndarje me shumicë, në lidhje me 

mallrat e mëposhtme: Shirita ngjitës për qëllime mjekësore; Shërbime me pakicë dhe 

shpërndarje me shumicë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Pajisje mjekësore e përbërë 

nga një kapak për korrigjimin e veshëve të dalë te foshnjat, e bërë nga rrjetë sanitare 

elastike; Shërbime me pakicë dhe shpërndarje me shumicë, në lidhje me mallrat e 

mëposhtme: Veshje ngjitëse; Shërbime me pakicë dhe shpërndarje me shumicë, në lidhje 

me mallrat e mëposhtme: Ngjitës për vendosjen e protezave; Shitje me pakicë nëpërmjet 

rrjeteve globale kompjuterike, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Preparate kozmetike dhe 

jo-mjekësore për tualetin; Shitje me pakicë nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike, në 

lidhje me mallrat e mëposhtme: pastrues për dhembë jo mjekuese; Shitje me pakicë 

nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Parfumeri dhe 

vajra esencialë; Shitje me pakicë nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike, në lidhje me 

mallrat e mëposhtme: Preparate pastrimi të ngopura në jastëkë dhe peceta letre të ngopura 

me kremra kozmetike; Shitje me pakicë nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike, në lidhje 

me mallrat e mëposhtëm: Peceta të ngopura me pastrues të lëkurës; Shitje me pakicë 

nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Peceta të 

ngopura me vajra esencialë, për përdorim kozmetik; Shitje me pakicë nëpërmjet rrjeteve 

globale kompjuterike, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Peceta fytyre dhe peceta për 

fëmijë; Shitje me pakicë nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike, në lidhje me mallrat e 

mëposhtme: Preparate për pastrimin e lëkurës [kozmetike]; Shitje me pakicë nëpërmjet 

rrjeteve globale kompjuterike, në lidhje me mallrat e mëposhtme: farmaceutikë; Shitje me 

pakicë nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike, në lidhje me mallrat e mëposhtme: 

Preparate për qëllime mjekësore dhe veterinare; Shitja me pakicë nëpërmjet rrjeteve globale 

kompjuterike, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Preparate sanitare për përdorim mjekësor; 

Shitje me pakicë nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike, në lidhje me mallrat e 

mëposhtme: Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Shitja me pakicë nëpërmjet rrjeteve 

globale kompjuterike, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Substancat dietetike dhe ushqimet 

e përshtatura për përdorim mjekësor dhe veterinar; Shitje me pakicë nëpërmjet rrjeteve 

globale kompjuterike, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Ushqim për foshnjat dhe shtojca 

dietetike për qeniet njerëzore dhe kafshët; Shitje me pakicë nëpërmjet rrjeteve globale 

kompjuterike, në lidhje me mallrat e mëposhtme: emplastër, materiale për veshje; Shitje me 

pakicë nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike, në lidhje me mallrat e mëposhtëm: 

Material për mbushjen e dhëmbëve dhe dyll dentar; Shitje me pakicë nëpërmjet rrjeteve 

globale kompjuterike, në lidhje me mallrat e mëposhtëm: Ngjitës për korrigjimin e veshëve 

të dalë, i përbërë nga lidhje silikoni transparente, hipoalergjike për përdorim të jashtëm; 

Shitje me pakicë nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike, në lidhje me mallrat e 

mëposhtme: Shirita ngjitës për qëllime mjekësore; Shitja me pakicë nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike globale, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Pajisje mjekësore që përmban një 

kapak për korrigjimin e veshëve të dalë te foshnjat, e bërë nga rrjetë elastike sanitare; Shitje 

me pakicë nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale, në lidhje me mallrat e mëposhtëm: 

Veshje ngjitëse dhe Ngjitës për vendosjen e protezave. 
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(210) KS/M/ 2022/1715 

(220) 14/11/2022 

(731) Ismajl Jakupaj B.I Rr.Azem Jashanica, 

Nr.32 Prishtinë, KS 

(526) strong 

(591)    E bardhë, e kaltërt, portokalli, Gri, e 

kuqe  dhe e zezë 

(740)  Idol Kadriu Rr.Azem Jashanica, 

Nr.32 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; Faculeta letre të impregnuara për 

dezinfektim; Peceta  për bebe; Produkte higjenike; Produkte pambuku që përdoren në 

kozmetikë dhe parfumeri  

5  Preparate higjienikë  për qëllime mjekësore; Fasha për menstruacine; Materiale për 

fashim; Pambuk për mbushje për qëllime mjekësore; Peshqirë higjienikë; Peceta; Pelena 

me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; Pamuk për qëllime farmaceutike; Peceta 

(paloma); pastrues antiseptik.  

16  Letër, karton peshqira letre, peshqirë nga letra, për duar, peshqirë letre për fytyrë, 

facoleta nga letra, letër tualeti, thasë për mbeturina, peceta të bëra nga letra për heqjen e 

makijazhit, peceta tavoline, pëlhura tavoline, rulo me letër kuzhine  

35  Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në klasët 3 

dhe 5.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1716 

(220) 14/11/2022 

(731) AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje  

Sweden, SE 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike vetëm për përdorim njerëzor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1717 

(220) 14/11/2022 

(731) AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje  

Sweden, SE 

(540)  KOSELUGO 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

423 

 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1718 

(220) 14/11/2022 

(731) BANDILL L.L.C Prishtinë, Rr. Jusuf 

Gervalla BI-1 Hy-70 Aldex 1/15, p/n , KS 

(591) e verdhë, 

(740)  Elbasan Rexhaj Arbëri Rr.Selim 

Berisha nr.36 Prishtine 

 
 

(540)  BANDILL 

 

 

     

 

(511) 35  Reklamimi, menaxhimi, hulumtim i tregut; marketing; administrim biznesi, 

funksione të zyrës, konsultim për menaxhim industrial duke,analiza, të gjitha shërbimet e 

përmendura në kuptimin e të gjitha medieve, në veçanti atyre elektronike dhe në internet 

nga bazat e të dhënave; ofrimi dhe zgjidhja e transaksioneve komerciale brenda 

fushëveprimit të dyqaneve elektronike; ofrimi i shitjeve dhe zgjidhjeve të tyre gjatë shitjes 

përmes internetit në rrjete kompjuterike dhe/ose përmes kanaleve të tjera të shpërndarjes; 

operime nëpër tregje elektronike në Internet përmes ofrimit të kontratave dhe dërgimit të 

mallrave dhe ofrimit të shërbimeve; organizim i ankandeve; operime të të dhënave; 

mbledhje e të dhënave; përgatitje të kolumneve për publicitet. Marketingun e ngjarjeve; 

Reklamim dhe marketing në internet; Organizimi dhe kryerja e tregtimit, ngjarjeve dhe 

konfigurimeve për qëllime komerciale dhe reklamuese; Organizimi i Evenimenteve 

Reklamuese; Kërkimi i sponsorëve; Marketingu i vendndodhjes; Sigurimi i zonave të 

reklamimit për të tretët; Shpërndarja e Materialeve Reklamuese. shërbimet e dizajnit 

industrial; analiza industrial  

38  Transmetime; komunikime dhe telekomunikime; transmisione, transmetime, pranime 

dhe përhapje të tjera audio, video, të imazheve të tjera të lëvizshme dhe të palëvizshme, 

tekste dhe të dhëna në kohë të saktë apo të vonuar; shërbime elektronike me email; teletekst 

dhe shërbime interaktive transmetimi; informacione të lajmeve dhe shërbime të agjencive 

lajmesh; dhënie me qira të pajisjeve të transmetimit të radios dhe televizionit; dhënie të 

informacioneve dhe këshillave në lidhje me cilindo shërbim të cekur më lart; mundësi 

debati në forume në Internet, televizion dhe radio për shkëmbime dhe diskutime të ideve.  

41  Shërbimet argëtuese, prodhimin dhe shpërndarjen e përmbajtjeve argëtuese 

multimediale të shpërndara përmes platformave të ndryshme në forma të shumëfishta të 

mediave transmetuese;shërbimet e programimit televiziv të televizionit dhe Protokoleve 

Televizive ne Internet (Internet Protocol Television -IPTV); sherbime restoranti; sherbime 

hotelerie; ushqim dhe pije per katering; shërbime bar; rezervime të përkohshme të 

akomodimit; shërbime argëtuese në natyrë të programeve televizive dhe filmave;televizioni 
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sipas kërkesës;pagesa sipa shikimit dhe pagesa e shërbimeve te abonimit 

televiziv;shërbimet e transmetimit televiziv kabllor;shërbimet e transmetimit dhe 

telekomunikimit të ofruara nëpërmjet platformës kabllore;televizioni interaktiv;regjistrimet 

jot e shkarkueshme audiovizive në fushën e komedis, dramës, aksionit, shumëllojshmëri, 

aventurë, sportive, muzikë dhe filma muzikor (muzikals), ngjarjet aktuale, lajme dhe lajme 

zbavitëse, dokumentar dhe animacion;prodhim dhe publikim i audiokasetave 

elektronike;interaktive në internet argëtuese në natyrën e një faqe interneti që përmban 

fotografi jo shkarkohen, video, audio dhe prezantime prozë, videoklipe dhe materiale të 

tjera multimediale në lidhje me filmat dhe programet televizive në fushat komedi, dramë, 

aksion, shumëllojshmëri, aventurë, sport, muzikë dhe filma muzikor (muzikals) muzikë, 

ngjarjet e tanishme, lajmet dhe lajmet argëtuese, dokumentare dhe animacion;revista 

online, domethënë, blogje në fushën e filmave, të filmave dhe argëtimit me anë të 

internetit;sigurimin e informacionit në lidhje me televizionin, filmin, audio, lajmet dhe 

informatat argëtuese, dhe prodhimin dhe shpërndarjen e radios;shërbime regjistrimi video. 

Shpërndarja e filmit, regjia filmike, përveç filmave reklamues, ofrimi i filmave, të 

pashkarkueshëm, nëpërmjet shërbimeve video-sipas kërkesës, regji filmike dhe shërbime 

prodhimi, përveç për filmat reklamues; Shërbime të caktuara shkrimi, për shembull, 

shkrimi i skenarit, shkrimi i këngëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1719 

(220) 14/11/2022 

(731) BANDILL L.L.C  

Prishtinë, Rr. Jusuf Gervalla BI-1 Hy-70 

Aldex 1/15, p/n , KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Arbëri Rr.Selim 

Berisha nr.36 Prishtine 
 

(540)  BANDILL 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamimi, menaxhimi, hulumtim i tregut; marketing; administrim biznesi, 

funksione të zyrës, konsultim për menaxhim industrial duke,analiza, të gjitha shërbimet e 

përmendura në kuptimin e të gjitha medieve, në veçanti atyre elektronike dhe në internet 

nga bazat e të dhënave; ofrimi dhe zgjidhja e transaksioneve komerciale brenda 

fushëveprimit të dyqaneve elektronike; ofrimi i shitjeve dhe zgjidhjeve të tyre gjatë shitjes 

përmes internetit në rrjete kompjuterike dhe/ose përmes kanaleve të tjera të shpërndarjes; 

operime nëpër tregje elektronike në Internet përmes ofrimit të kontratave dhe dërgimit të 

mallrave dhe ofrimit të shërbimeve; organizim i ankandeve; operime të të dhënave; 

mbledhje e të dhënave; përgatitje të kolumneve për publicitet. Marketingun e ngjarjeve; 

Reklamim dhe marketing në internet; Organizimi dhe kryerja e tregtimit, ngjarjeve dhe 

konfigurimeve për qëllime komerciale dhe reklamuese; Organizimi i Evenimenteve 

Reklamuese; Kërkimi i sponsorëve; Marketingu i vendndodhjes; Sigurimi i zonave të 

reklamimit për të tretët; Shpërndarja e Materialeve Reklamuese. shërbimet e dizajnit 

industrial; analiza industrial.  

38  Transmetime; komunikime dhe telekomunikime; transmisione, transmetime, pranime 

dhe përhapje të tjera audio, video, të imazheve të tjera të lëvizshme dhe të palëvizshme, 

tekste dhe të dhëna në kohë të saktë apo të vonuar; shërbime elektronike me email; teletekst 

dhe shërbime interaktive transmetimi; informacione të lajmeve dhe shërbime të agjencive 
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lajmesh; dhënie me qira të pajisjeve të transmetimit të radios dhe televizionit; dhënie të 

informacioneve dhe këshillave në lidhje me cilindo shërbim të cekur më lart; mundësi 

debati në forume në Internet, televizion dhe radio për shkëmbime dhe diskutime të ideve  

41  Shërbimet argëtuese, prodhimin dhe shpërndarjen e përmbajtjeve argëtuese 

multimediale të shpërndara përmes platformave të ndryshme në forma të shumëfishta të 

mediave transmetuese;shërbimet e programimit televiziv të televizionit dhe Protokoleve 

Televizive ne Internet (Internet Protocol Television -IPTV); sherbime restoranti; sherbime 

hotelerie; ushqim dhe pije per katering; shërbime bar; rezervime të përkohshme të 

akomodimit; shërbime argëtuese në natyrë të programeve televizive dhe filmave;televizioni 

sipas kërkesës;pagesa sipa shikimit dhe pagesa e shërbimeve te abonimit 

televiziv;shërbimet e transmetimit televiziv kabllor;shërbimet e transmetimit dhe 

telekomunikimit të ofruara nëpërmjet platformës kabllore;televizioni interaktiv;regjistrimet 

jot e shkarkueshme audiovizive në fushën e komedis, dramës, aksionit, shumëllojshmëri, 

aventurë, sportive, muzikë dhe filma muzikor (muzikals), ngjarjet aktuale, lajme dhe lajme 

zbavitëse, dokumentar dhe animacion;prodhim dhe publikim i audiokasetave 

elektronike;interaktive në internet argëtuese në natyrën e një faqe interneti që përmban 

fotografi jo shkarkohen, video, audio dhe prezantime prozë, videoklipe dhe materiale të 

tjera multimediale në lidhje me filmat dhe programet televizive në fushat komedi, dramë, 

aksion, shumëllojshmëri, aventurë, sport, muzikë dhe filma muzikor (muzikals) muzikë, 

ngjarjet e tanishme, lajmet dhe lajmet argëtuese, dokumentare dhe animacion;revista 

online, domethënë, blogje në fushën e filmave, të filmave dhe argëtimit me anë të 

internetit;sigurimin e informacionit në lidhje me televizionin, filmin, audio, lajmet dhe 

informatat argëtuese, dhe prodhimin dhe shpërndarjen e radios;shërbime regjistrimi video. 

Shpërndarja e filmit, regjia filmike, përveç filmave reklamues, ofrimi i filmave, të 

pashkarkueshëm, nëpërmjet shërbimeve video-sipas kërkesës, regji filmike dhe shërbime 

prodhimi, përveç për filmat reklamues; Shërbime të caktuara shkrimi, për shembull, 

shkrimi i skenarit, shkrimi i këngëve. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1720 

(220) 14/11/2022 

(731) BANDILL L.L.C Prishtinë, Rr. Jusuf 

Gervalla BI-1 Hy-70 Aldex 1/15, p/n , KS 

(591) e gjelber , e verdhe 

(740)  Elbasan Rexhaj Arbëri Rr.Selim 

Berisha nr.36 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamimi, menaxhimi, hulumtim i tregut;marketing;administrim biznesi, 

funksione të zyrës, konsultim për menaxhim industrial duke,analiza, të gjitha shërbimet e 

përmendura në kuptimin e të gjitha medieve, në veçanti atyre elektronike dhe në internet 

nga bazat e të dhënave;ofrimi dhe zgjidhja e transaksioneve komerciale brenda 
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fushëveprimit të dyqaneve elektronike;ofrimi i shitjeve dhe zgjidhjeve të tyre gjatë shitjes 

përmes internetit në rrjete kompjuterike dhe/ose përmes kanaleve të tjera të 

shpërndarjes;operime nëpër tregje elektronike në Internet përmes ofrimit të kontratave dhe 

dërgimit të mallrave dhe ofrimit të shërbimeve;organizim i ankandeve;operime të të 

dhënave;mbledhje e të dhënave;përgatitje të kolumneve për publicitet. Marketingun e 

ngjarjeve;Reklamim dhe marketing në internet;Organizimi dhe kryerja e tregtimit, 

ngjarjeve dhe konfigurimeve për qëllime komerciale dhe reklamuese;Organizimi i 

Evenimenteve Reklamuese;Kërkimi i sponsorëve;Marketingu i vendndodhjes;Sigurimi i 

zonave të reklamimit për të tretët;Shpërndarja e Materialeve Reklamuese. shërbimet e 

dizajnit industrial;analiza industrial.  

38  Transmetime; komunikime dhe telekomunikime; transmisione, transmetime, pranime 

dhe përhapje të tjera audio, video, të imazheve të tjera të lëvizshme dhe të palëvizshme, 

tekste dhe të dhëna në kohë të saktë apo të vonuar; shërbime elektronike me email; teletekst 

dhe shërbime interaktive transmetimi; informacione të lajmeve dhe shërbime të agjencive 

lajmesh; dhënie me qira të pajisjeve të transmetimit të radios dhe televizionit; dhënie të 

informacioneve dhe këshillave në lidhje me cilindo shërbim të cekur më lart; mundësi 

debati në forume në Internet, televizion dhe radio për shkëmbime dhe diskutime të ideve.  

41  Shërbimet argëtuese, prodhimin dhe shpërndarjen e përmbajtjeve argëtuese 

multimediale të shpërndara përmes platformave të ndryshme në forma të shumëfishta të 

mediave transmetuese;shërbimet e programimit televiziv të televizionit dhe Protokoleve 

Televizive ne Internet (Internet Protocol Television -IPTV);sherbime restoranti;sherbime 

hotelerie;ushqim dhe pije per katering;shërbime bar;rezervime të përkohshme të 

akomodimit;shërbime argëtuese në natyrë të programeve televizive dhe filmave;televizioni 

sipas kërkesës;pagesa sipa shikimit dhe pagesa e shërbimeve te abonimit 

televiziv;shërbimet e transmetimit televiziv kabllor;shërbimet e transmetimit dhe 

telekomunikimit të ofruara nëpërmjet platformës kabllore;televizioni interaktiv;regjistrimet 

jot e shkarkueshme audiovizive në fushën e komedis, dramës, aksionit, shumëllojshmëri, 

aventurë, sportive, muzikë dhe filma muzikor (muzikals), ngjarjet aktuale, lajme dhe lajme 

zbavitëse, dokumentar dhe animacion;prodhim dhe publikim i audiokasetave 

elektronike;interaktive në internet argëtuese në natyrën e një faqe interneti që përmban 

fotografi jo shkarkohen, video, audio dhe prezantime prozë, videoklipe dhe materiale të 

tjera multimediale në lidhje me filmat dhe programet televizive në fushat komedi, dramë, 

aksion, shumëllojshmëri, aventurë, sport, muzikë dhe filma muzikor (muzikals) muzikë, 

ngjarjet e tanishme, lajmet dhe lajmet argëtuese, dokumentare dhe animacion;revista 

online, domethënë, blogje në fushën e filmave, të filmave dhe argëtimit me anë të 

internetit;sigurimin e informacionit në lidhje me televizionin, filmin, audio, lajmet dhe 

informatat argëtuese, dhe prodhimin dhe shpërndarjen e radios;shërbime regjistrimi video. 

Shpërndarja e filmit, regjia filmike, përveç filmave reklamues, ofrimi i filmave, të 

pashkarkueshëm, nëpërmjet shërbimeve video-sipas kërkesës, regji filmike dhe shërbime 

prodhimi, përveç për filmat reklamues;Shërbime të caktuara shkrimi, për shembull, shkrimi 

i skenarit, shkrimi i këngëve.  
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(210) KS/M/ 2022/1722 

(220) 14/11/2022 

(731) Novo Nordisk Health Care AG 

The Circle 32/38 CH-8058 Zürich, 

Switzerland, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1.  

Nr. 5, 10000 Prishtinë 
 

(540)  NovoEight 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për menaxhimin (trajtimin) e hemostazës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1723 

(220) 14/11/2022 

(731) ZIV LTD Industrial Zone, varna, 

Bulgaria, BG 

(591) E gjelbër, e kaltër e ndritshme, e kaltër 

e errët,  kafe e ndritshme , kafe e errët 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe preparate të bëra nga drithërat, pastat dhe ëmbëlsirat, përfshirë kiflet; 

kroisantet, pastë, biskota, ëmbëlsira, rrotulla buke; çokollatë; vaferë; krem; torte;  çokollatë 

për lyrje; kremrat me bazë kakao për lyrje; ëmbëlsira me çokollate; mbushje me bazë 

çokollate; pasta me çokollatë; ushqime rostiçeri që përbëhen kryesisht nga ëmbëlsira.   

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht  produkteve te miellit dhe drithërave, ëmbëlsirave, pastave, 

biskotave, kroasantëve, ëmbëlsira me çokollate; mbushjeve me bazë çokollate.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1725 

(220) 15/11/2022 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NESTLÉ 

 

 
     

 

(511) 9  Publikime elektronike të shkarkueshme për vlerësimin ushqimor të individëve; 

publikime elektronike të shkarkueshme për vlerësimin e rreziqeve ndaj alergjive ushqimore 
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të njerëzve; aplikacione softuerike për telefona celularë, terminale celularë  për laptopë ose 

për kompjuterë zyrash; softuer i shkarkueshëm nëpërmjet telefonave inteligjentë, telefonave 

celularë, terminale celularë ose aplikacione të tjera për laptop dhe desktop; programe për 

lojëra kompjuterike të shkarkuara nëpërmjet internetit [software]; aplikacione softuerike  

kompjuterike për telefona celularë, përkatësisht, softuer për postimin e komenteve dhe 

rekomandimeve për produktet dhe shërbimet ndaj të tjerëve; kompakt disqe, DVD-ve dhe 

mediume të tjera dixhitale incizuese; softuer për aplikacionet e  celularëve; softuer edukativ  

43  Shërbime katering, hotele, kafene, kafeteri, bare, restorante, restorante vetëshërbimesh, 

bare snack, mensa; shërbime katering për ushqim dhe pije, ofrim i aparateve të kafesë; 

shërbime të përgatitjes së ushqimit dhe pijeve dhe shërbime  restoranti për marrje të 

ushqimit me veti ; shërbime  të  këshillimit për kuzhinë dhe recetat e ofruara nga  rrjetet 

kompjuterike ose  të rrjeteve celular nëpërmjet ueb faqeve, platformave online, postës 

elektronike ose aplikacioneve; ofrimi online i informacionit interaktive për përgatitjen e 

ushqimit dhe pijeve, për përgatitjen dhe restaurimin e vakteve ushqimore përmes  celularit  

dhe shërbimeve dixhitale; këshilla në lidhje me recetat e gatimit; informacione dhe këshilla 

në lidhje me përgatitjen e vakteve ushqimore; shërbime konsulente në fushën e arteve të 

gatimit; ofrimi i informacionit në fushën e recetave dhe gatimit nga  bazë të dhënave 

kompjuterike.  

44  Shërbime këshilluese në lidhje me  shëndetin, ushqimin dhe ushqyerjen; shërbimet 

mjekësore dhe ofrimi i informacionit në fushën mjekësore; shërbimet e diagnostikimit 

mjekësor; shërbime këshilluese për dietat dhe ushqimin në përgjithësi; shërbime këshilluese 

për humbje peshe; organizimi i shërbimeve të programeve për humbje peshe; udhëzime 

dietike dhe ushqimore të ofruara në internet nga rrjeti kompjuterik ose rrjeti i telefonisë 

celulare; informacione dhe shërbime këshillimore online në lidhje me ushqimin dhe 

shëndetin  po ashtu edhe nëpërmjet pajisjeve mobile, telefonave inteligjentë, terminaleve 

mobile ose mjeteve të tjera të komunikimit; këshilla dietike dhe  këshilla në fushën e 

ushqimit në përgjithësi të ofruara nëpërmjet internetit; ofrimi  

i informacionit online mbi të ushqyerit; ofrimi i informacionit interaktiv online mbi të 

ushqyerit, shëndetin dhe artikujve ushqimore; ofrimi i informacioneve  mbi  ushqyerjen; 

ofrim informacioneve në lidhje me  ushqyerjen; këshilla për  diet dhe ushqyerje; shërbime 

këshilluese dietetike; udhëzime dietike dhe udhëzime për ushqyerje; këshilla dietike dhe 

këshilla për ushqyerje; ofrim i informacioneve për suplementet dietike dhe ushqyerjen; 

ofrimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike dhe ushqyerjen. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1726 

(220) 15/11/2022 

(731) BONDUELLE, Societe Anonyme 

La Woestyne, 59173 Renescure, 

France, FR 

(591) E gjelbërt Pantone: 343C  

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   
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(511) 29  “Mish; ekstrakte të mishit; peshku; ushqim deti (jo të gjallë); butak (jo të gjallë); 

kërmijtë (jo të gjallë); shpendë; kafshë gjahu; pemë dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

ngrira thellë, të thara dhe të gatuara në kavanoza; reçelra; pelte frutash; komposto; vezë; 

qumësht dhe produkte qumështi; djathërat; krem [produkte qumështi]; kos; vajra dhe 

yndyrna ushqimore; kërpudha të konservuara; fruta dhe perimeve të konservuara në 

kavanoza; perime të ziera në avull në teneqe dhe kavanoza, sallata me perime, perime të 

gatuara; kërpudha, misër, fasule, bizele jeshile, bizele, karrota, thjerrëza, perime të përziera, 

fasule të gjata, fasule të gjera, patate, fruta në teneqe dhe kavanoza; teneqe dhe kavanoza të 

bëra nga perime, kërpudha, misër, fasule, bizele jeshile, bizele, karrota, thjerrëza, perime të 

përziera, fasule, fasule, patate, fruta; perime të përziera në kanaçe dhe kavanoza; fruta të 

përziera dhe në teneqe dhe kavanoza; perime të ngrira, fruta, përzierje perimesh dhe 

frutash; perime të ngrira të gatuara; kërpudha të ngrira thellë, të gatuara, të thara ose të 

konservuara, misër, fasule, bizele të njoma, bizele, karrota, thjerrëza, perime të përziera, 

fasuletë gjata, fasule të gjera, patate; ullinj të konservuar; pure patatesh; pure perimesh ose 

pure me bazë perimesh; pure me perime dhe patate të ngrira; supa; lëngje mishi; supë 

bujoni; supa me perime; supa me perime të ngrira ose të konservuara; ushqimet e 

përgatitura dhe të gatuara, ushqimet dhe përgatitjet e ngrira dhe të pa ngrira, të freskëta, të 

konservuara ose në kavanoza të bazuara në perime, niseshte, patate, patate të ëmbla, fruta, 

fruta të thata, djathëra, mish, pulë, mish dhe biftekë soje, tofu, vegjetariane dhe mish 

perimesh dhe biftekë; patate të skuqura të ngrira; pure domatesh; sallata me perime; sallatat 

e frutave; ullinj të konservuar; sallatat e bazuara në perime, niseshte, patate, patate të 

ëmbla, fruta, fruta të thata, djathëra, mish, mish pule, falafel, mish dhe biftekë soje ose tofu, 

mish vegjetarian dhe perimesh dhe biftekë; sallatat e bazuara në perime të papërpunuara; 

përzierje e sallatave jeshile; sallata, përzierje sallatash në thasë; mish dhe biftekë soje ose 

tofu; mish dhe biftek vegjetarian; mish perimesh dhe biftekë.”   

30  “Oriz; miell dhe preparate nga drithërat; kripë; mustardë; uthull; salca (erëza); 

ëmbëlsira dhe ëmbëlsira; bukë; akuj; akull; akullore; kos i ngrire; erëza; barishte të 

konservuara ; aromatizues, (përveç vajrave esencialë); preparate aromatike për ushqime; 

erëza; salcë e përzier; fluska të fshira; biskota; torta; torta; pite; pica; pije të bazuara në çaj, 

çokollatë, kafe dhe kakao; simite; ushqim i lehtë (me bazë drithëra, me bazë orizi); vakt dhe 

preparate nga drithërat; ushqime të përgatitura me bazë petë; çokollatë; erëza; kuskus 

[bollgur]; tabule; salcë për sallatë; misër i gatuar; misër, i pjekur; kokoshka; sallatat, gjellët, 

ushqimet dhe preparatet me bazë gruri, oriz, makarona, misër, bollgur dhe quinoa, bulgur, 

elb; biskota për përdorim si meze; mallra me bazë buke për përdorim si meze; barishte 

aromatike të thata për përdorim në kuzhinë; barishte aromatike të ngrira për përdorim në 

kuzhinë.”   
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(210) KS/M/ 2022/1730 

(220) 16/11/2022 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1731 

(220) 16/11/2022 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(591) zeze, bardhe, kuqe, gjelber, portokall 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1732 

(220) 16/11/2022 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(591)  zeze, bardhe, kuqe, gjelber, portokall 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)   
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(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1733 

(220) 16/11/2022 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(591) zeze, bardhe, kuqe, gjelber, portokall 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1734 

(220) 16/11/2022 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(591)  zeze, bardhe, kuqe, gjelber, portokall 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash  
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(210) KS/M/ 2022/1735 

(220) 16/11/2022 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(591) zeze, bardhe, kuqe, gjelber, portokall 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1736 

(220) 16/11/2022 

(731) ESSE DOOEL Ul . Kacanicki Pat Br. 

168 Ind.zona-Vizbegovo Skopje - Butel 

R. Severna Makedonija, MK 

(591) zeze, bardhe, kuqe, gjelber, portokall 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  pije frutash dhe lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1737 

(220) 16/11/2022 

(731) SWIMC LLC 101 W. Prospect 

Avenue Cleveland, Ohio 44115, US 

 (740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)  SHERWIN-WILLIAMS 

 

 
     

 

(511) 2  Bojra, vernik, llaqe; konservues kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; 

ngjyrues; mordantë; rrëshira natyrale të papërpunuara; metale në formë petë dhe pluhur për 

përdorim në pikturë, dekorim, printim dhe art.  
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(210) KS/M/ 2022/1738 

(220) 17/11/2022 

(731) HUGO BOSS Trade Mark 

Management GmbH & Co. KG 

Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Germany, 

DE 

(591) E kaltër (Pantone 661C),  e bardh 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Syze dhe pjesë për to; kuti për syze; kuti për telefona mobil; kuti për laptopë; Orë 

inteligjente dhe Softuer; Aplikacione mobile; gjurmuesit e aktivitetit që veshen; Stilolapsa 

elektronikë; telefonat e veshit; kambanat e alarmit; Filma, skedarë imazhesh të 

shkarkueshëm; Revista elektronike; Skedarët muzikorë të shkarkueshëm; Podkastet; Ueb 

çelësat USB; Kufje për komunikim; Mikrofona për pajisje komunikimi; Marrës të të 

dhënave mobile; Aparatet e transmetimit optik dixhital; Kuleta për ruajtjen e CD-ve; 

Fletore dixhitale; memorizues elektronik; Etiketa me çipa të integruar RFID; Etiketat që 

mbajnë informacion të regjistruar ose të koduar në mënyrë magnetike; Etiketa me kode të 

lexueshme me makinë; Kuti për pajisjet e ruajtjes së muzikës; Kartë memorie; Kufje për 

lojëra të realitetit virtual; Kopertina të lexuesve elektronikë të librave; Altoparlantë të 

mençur; luajtës MP4; kufje; kufje pa tela; kufje në vesh; Kufje për telefona inteligjentë; 

Këllëfa për kufje; kufje për anulimin e zhurmës; Kufje me valë për telefonat inteligjentë; 

kufje telefonike; Kombinimet kufje-mikrofon; Altoparlantët; Kabinetë për altoparlantë; 

Altoparlantët me valë; Doke (porte) portative të altoparlantëve; Mallra virtuale të 

shkarkueshme, perkatësisht, programe kompjuterike që përmbajnë veshje, këpucë, veshje 

koke dhe orë  dhe orë dore, stoli, syze, aksesorë mode, kozmetikë dhe parfumeri, çanta, 

çanta dore, çantat, kuletat e kartave, çanta shpine, artikuj shtëpiake, përkatësisht kontejnerë 

shtëpiake, tekstile shtëpiake, mbulesa shtëpiake, enë shtëpiake dhe aromatizues shtëpiak, 

komplete për lustrim këpucësh, hapëse vere dhe dekantues vere, artikuj shkrimi, qirinj, 

bagazhe, lodra, çanta sportive, art jo përmes muzikës, imazhe te videove ose elektronike 

për përdorim në internet dhe në botët virtuale online; Softuer lojërash  

14  Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre dhe mallrat e metaleve të çmuara ose të veshura 

me to (të përfshira në klasën 14), përkatësisht amuletë (bizhuteri), stoli (xhevahire), 

bizhuteri për unazat e çelësave, kunjat (bizhuteritë), byzylykët (bizhuteritë), karficat 

(bizhuteri), kabokone, diamante, gurë të çmuar, fildish (xhevahire), gjetje bizhuterish, stoli 

aeroplanesh, gurë gjysmë të çmuar, qafore (bizhuteri), zinxhirë (bizhuteri), kapëse 

kravatash, kunja kravatash, vepra arti prej metali të çmuar, rruaza për prodhimin e 

bizhuterive, manshete, medaljon (bizhuteri), vathë, perla (bizhuteri), platin (metal), unaza 

(bizhuteri), stoli bizhuterish, karfica zbukuruese, rrotulla bizhuteri, bizhuteri kapele, kapëse 

për bizhuteri, bizhuteri, medaljone, karfica me shkopinj, bizhuteri cloisonné; stoli; orë dhe 

orë dore; kuti bizhuterish dhe kuti oresh; orë alarmi; lidhjet e mansheve  

18  Lëkurë dhe imitime lëkure, dhe mallra të bëra prej këtyre materialeve (të përfshira në 

klasën 18), përkatësisht çanta të shkurtra, kuleta, këllëf, prej lëkure, për artikuj shkrimi, 

kuleta, kuleta letrash [enë lëkure], çanta rrobash për udhëtime, çantë tualeti, të 

pavendosura, Këllëfë për karta krediti [portofol], Çanta për tualetin, Çanta kozmetike që 

shiten bosh, Rripa (lëkurë-), Komplete udhëtimi, Çanta çelësash, Çanta [zarfe, çantat] prej 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

434 

 

lëkure, për ambalazhim; valixhe dhe çanta udhëtimi; çanta; çadra dhe çadra dielli; Valixhe, 

çanta, kuleta dhe transportues tjerë; Veshje për kafshë shtëpiake; qafore për kafshë; qafore 

qeni; këpucë për qen; zinxhirë qensh; udhëzues qeni; parqe (veshje) për qen; veshje për 

qen; apparel (veshje) për qen; pallto për qen; shirita barku qeni; pallto shiu për qen; këpucë 

për kalë; mbulesa kuajsh; batanije kuajsh; veshje kuajsh; qafore kuajsh; shalë kuajsh; 

parzmore për kuajt; pulsues për kuajt; shirita koke për kuaj; çarçafë shiu për kuaj; çadra 

golfi; lëkurat e kafshëve; lëkura; shkopinj ecjeje; kamxhik; parzmore (pajime te kalit) dhe 

shalë; çantat e atasheut; thasë për ushqim; çanta sportive; rripa lëkure për supe; çanta 

plazhi; kuti për kartela [shënime]; çantat me rrjetë zinxhir; korniza për çantat e dorës; 

korniza për çadra ose çadra dielli; çanta dore; doreza valixhesh; doreza për shkop për ecje; 

çantat shpine; kuti muzikore; surrat (gojore); kuleta; çanta për blerje; rripa për patina; hobe 

për bartjen e foshnjave; unaza ombrellë; shkopinj ombrellë; kuti tualeti, jo të montuara; 

ulëse me shkop ecjeje; çanta pazari me rrota; kombinim shkopinj ecjeje dhe çadra; çanta 

për çadra; mbulesa për çadra dielli; mbulesa ombrellë; çadra plazhi [ombrella plazhi]; pjesë 

metalike të ombrellave; valixhe; bagazhe me rrota; çanta tualeti; komplete udhëtimi [enë 

lëkure]; këllëf kravata për udhëtim; kutitë me imitim lëkure; kuti çelësash prej lëkure; kuti 

çelësash; çantat kozmetike; çantë rroje që shiten bosh; kuti e patentë shoferëve; çantë 

mjetesh, që shiten bosh; çanta dore; bagazh udhëtimi; çanta boston; çanta rastësore; çanta 

me kovë; çanta mbi supe; çanta ndërtrupore; çanta krahu për fëmijë; çanta dore të modës; 

çanta me fije tërheqëse; çanta me rrota; çanta fluturimi; çanta (gjahu -) [aksesorë gjuetie]; 

çanta për kampistë; çanta ecjeje; çanta pune; çanta mbajtëse të montuara në dore; çanta 

shale; çanta dore për mbrëmje; bagazh udhëtimi; çanta udhëtimi të bëra prej lëkure 

imituese; çanta udhëtimi të bëra nga materiale plastike; çanta veshjesh për udhëtime të bëra 

prej lëkure; çanta këpucësh për udhëtime; bartës të veshjeve; çanta prej kanavacë; çanta 

diplomatike; çanta dhe kuleta lëkure; çanta fleksibël për veshje; çanta të papërshkueshme 

nga uji; çanta me ndjesi (tekstili); çantat [mallra lëkure]; çanta me lesh artificial; çanta të 

thurura, jo prej metaleve të çmuara; çanta për veshje sportive; çanta larjeje për mbajtjen e 

tualetit; çanta për peshqirë; çanta për këpucë; qeska të veglave që shiten bosh; çanta të 

vogla për meshkuj; thes i kofshës; çantat e bëra prej metali të çmuar; çantat prej lëkure; 

çanta dore prej lëkure; çanta dore prej lëkure imituese; qese për mbajtjen e make-up-it; 

çelësa dhe sende të tjera personale; kuti kapele për udhëtime; kuti kapele prej lëkure; rripa 

për bagazhe; rripa për çantat e monedhave; mbajtës të kartave të biznesit në formë kuletash; 

mbajtëse monedhash; kuti udhëtimi; mbulesa për bagazhe; bumbags (çanta barku); kthetra 

[çanta]; kuletat e kartave [enë lëkure]; kuletat e pelenave; çanta atletike për të gjitha 

qëllimet; çanta komplete; çanta për alpinistë; çanta udhëtimi; korniza kuletash; valixhe me 

rrota; vazo; valixhe dore; çanta shpine për ecje; pako sportive; pajisje parzmore; kopsa prej 

lëkure; rripa prej lëkure imituese; lidhëse (lëkurë -); lëkurë, e papunuar ose gjysmë e 

përpunuar; lëkurë për parzmore; lëkurë për këpucë; imitim lëkure; lëkurë molisike [imitim 

lëkure]; lëkurat e dredhura; lëkurë poliuretani; gëzof; lesh artificial; gëzof gjysmë i punuar; 

pëlhurë lëkure; artikuj veshjesh për kuaj; trungu i shalës; shalë; parzmore për kafshë; frerët; 

shtrëngues (fiksues) për shalë; batanije për shalë; mbulesa për kafshë; pajisje (takëme) 

gjuetie; shkopinj për kalorës; fashë pështymje dhe gjuri për kuajt; dollakë për kafshë; 

mbulesa dhe mbështjellëse për kafshë; shalë për kuaj.  

25  Veshje për burra, gra dhe fëmijë; çorape; veshje për kokë; të brendshme; veshje nate; 

rroba noti; rroba banjo; rripa; shallat; aksesorë, përkatësisht shamia, shall për qafe, shall, 

shami fustanesh; kravata; dorëza; këpucë; rripa lëkure  
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35  Menaxhim biznesi, konsulencë për shitje; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë në 

lidhje me veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët dhe orët e dorës, syzet, bizhuteritë, 

aksesorët e modës, kozmetikën dhe parfumeritë, mallrat prej lëkure, përkatësisht valixhet 

dhe çantat, çantat, kuletat e kartave [enë lëkure], çanta veshjesh për udhëtime, këllëf për 

tualetin, jo të montuara, çanta tualeti, rripa (lëkurë), çanta shpine, çanta çelësash, çanta 

shpine, çanta për gjimnastikë, çanta [zarfe, çantat] prej lëkure, për ambalazhim, çadra dhe 

çadra dielli; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë në lidhje me çarçafët e krevatit, 

tekstilet e shtëpisë, artikujt shtëpiake, përkatësisht kontejnerët shtëpiake, tekstilet shtëpiake, 

mbulesa shtëpiake, enët shtëpiake dhe aromatizues shtëpiak, kompletet e lustrimit të 

këpucëve, hapësit e verës dhe dekantuesit e verës, artikuj shkrimi, bagazhet, artikujt 

sportivë; Shërbimet e marketingut; Hulumtimi i tregut dhe analiza e tregut; Reklamim; 

Promovimin e shitjes; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Shpërndarja e mallrave dhe 

materialeve reklamuese për qëllime reklamimi, duke përfshirë mediat elektronike dhe 

nëpërmjet internetit; prezantimi i mallrave, veçanërisht veshja e dyqaneve dhe vitrinave; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Promovimi i 

marrëdhënieve afariste duke ofruar kontakte komerciale dhe afariste; Informacione dhe 

këshilla komerciale për konsumatorët [dyqan këshillimi për konsumatorët]; Konsulencë dhe 

administrim biznesi; Konsulencë për organizimin e biznesit; Konsulencë profesionale për 

biznes; Konsulencë për modën (biznes); organizimi i sfilatave të modës për qëllime 

komerciale, industriale dhe reklamuese; Menaxhimi i dyqaneve me pakicë, shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbimet e porositjes në internet, shërbimet 

e porositjes me postë dhe shërbimet e kompjuterizuara të porositjes online në lidhje me 

veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët dhe orët e dorës, syzet, bizhuteritë, aksesorët e 

modës, kozmetikën dhe parfumerinë; Menaxhimi i dyqaneve me pakicë, shërbimet e shitjes 

me shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbimet e porositjes në internet, shërbimet e 

porositjes me postë dhe shërbimet e kompjuterizuara të porositjes online në lidhje me 

mallrat prej lëkure, përkatësisht bagazhet dhe çantat, çantat, kuletat e kartave [enë lëkure], 

çanta veshjesh për udhëtime, çantat e tualetit, jo të montuara, çanta tualeti, rripa (lëkurë), 

çanta shpine, çanta çelësash, çantat, çanta për gjimnastikë, çanta [zarfe, çantat] prej lëkure, 

për ambalazhim, çadra dhe çadra dielli; Menaxhimi i dyqaneve me pakicë, shërbime të 

shitjes me shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbime të porositjes në internet, shërbime 

të porositjes me postë dhe shërbime të kompjuterizuara të porositjes online në lidhje me 

çarçafët e krevatit, tekstilet shtëpiake, artikujt shtëpiake, përkatësisht kontejnerët e shtëpisë, 

tekstilet shtëpiake, mbulesa shtëpiake, enët shtëpiake dhe aromatizues shtëpiak, komplete 

për lustrim këpucësh, hapëse vere dhe dekantuesit e verës, artikuj shkrimi, bagazhe, artikuj 

sportiv. 
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(511) 9  Syze dhe pjesë për to; kuti për syze; kuti për telefona mobil; kuti për laptopë; Orë 

inteligjente dhe Softuer; Aplikacione mobile; gjurmuesit e aktivitetit që veshen; Stilolapsa 

elektronikë; telefonat e veshit; kambanat e alarmit; Filma, skedarë imazhesh të 

shkarkueshëm; Revista elektronike; Skedarët muzikorë të shkarkueshëm; Podkastet; Ueb 

çelësat USB; Kufje për komunikim; Mikrofona për pajisje komunikimi; Marrës të të 

dhënave mobile; Aparatet e transmetimit optik dixhital; Kuleta për ruajtjen e CD-ve; 

Fletore dixhitale; memorizues elektronik; Etiketa me çipa të integruar RFID; Etiketat që 

mbajnë informacion të regjistruar ose të koduar në mënyrë magnetike; Etiketa me kode të 

lexueshme me makinë; Kuti për pajisjet e ruajtjes së muzikës; Kartë memorie; Kufje për 

lojëra të realitetit virtual; Kopertina të lexuesve elektronikë të librave; Altoparlantë të 

mençur; luajtës MP4; kufje; kufje pa tela; kufje në vesh; Kufje për telefona inteligjentë; 

Këllëfa për kufje; kufje për anulimin e zhurmës; Kufje me valë për telefonat inteligjentë; 

kufje telefonike; Kombinimet kufje-mikrofon; Altoparlantët; Kabinetë për altoparlantë; 

Altoparlantët me valë; Doke (porte) portative të altoparlantëve; Mallra virtuale të 

shkarkueshme, perkatësisht, programe kompjuterike që përmbajnë veshje, këpucë, veshje 

koke dhe orë  dhe orë dore, stoli, syze, aksesorë mode, kozmetikë dhe parfumeri, çanta, 

çanta dore, çantat, kuletat e kartave, çanta shpine, artikuj shtëpiake, përkatësisht kontejnerë 

shtëpiake, tekstile shtëpiake, mbulesa shtëpiake, enë shtëpiake dhe aromatizues shtëpiak, 

komplete për lustrim këpucësh, hapëse vere dhe dekantues vere, artikuj shkrimi, qirinj, 

bagazhe, lodra, çanta sportive, art jo përmes muzikës, imazhe te videove ose elektronike 

për përdorim në internet dhe në botët virtuale online; Softuer lojërash.  

14  Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre dhe mallrat e metaleve të çmuara ose të veshura 

me to (të përfshira në klasën 14), përkatësisht amuletë (bizhuteri), stoli (xhevahire), 

bizhuteri për unazat e çelësave, kunjat (bizhuteritë), byzylykët (bizhuteritë), karficat 

(bizhuteri), kabokone, diamante, gurë të çmuar, fildish (xhevahire), gjetje bizhuterish, stoli 

aeroplanesh, gurë gjysmë të çmuar, qafore (bizhuteri), zinxhirë (bizhuteri), kapëse 

kravatash, kunja kravatash, vepra arti prej metali të çmuar, rruaza për prodhimin e 

bizhuterive, manshete, medaljon (bizhuteri), vathë, perla (bizhuteri), platin (metal), unaza 

(bizhuteri), stoli bizhuterish, karfica zbukuruese, rrotulla bizhuteri, bizhuteri kapele, kapëse 

për bizhuteri, bizhuteri, medaljone, karfica me shkopinj, bizhuteri cloisonné; stoli; orë dhe 

orë dore; kuti bizhuterish dhe kuti oresh; orë alarmi; lidhjet e mansheve.  

18  Lëkurë dhe imitime lëkure, dhe mallra të bëra prej këtyre materialeve (të përfshira në 

klasën 18), përkatësisht çanta të shkurtra, kuleta, këllëf, prej lëkure, për artikuj shkrimi, 

kuleta, kuleta letrash [enë lëkure], çanta rrobash për udhëtime, çantë tualeti, të 

pavendosura, Këllëfë për karta krediti [portofol], Çanta për tualetin, Çanta kozmetike që 

shiten bosh, Rripa (lëkurë-), Komplete udhëtimi, Çanta çelësash, Çanta [zarfe, çantat] prej 

lëkure, për ambalazhim; valixhe dhe çanta udhëtimi; çanta; çadra dhe çadra dielli; Valixhe, 

çanta, kuleta dhe transportues tjerë; Veshje për kafshë shtëpiake; qafore për kafshë; qafore 

qeni; këpucë për qen; zinxhirë qensh; udhëzues qeni; parqe (veshje) për qen; veshje për 

qen; apparel (veshje) për qen; pallto për qen; shirita barku qeni; pallto shiu për qen; këpucë 

për kalë; mbulesa kuajsh; batanije kuajsh; veshje kuajsh; qafore kuajsh; shalë kuajsh; 

parzmore për kuajt; pulsues për kuajt; shirita koke për kuaj; çarçafë shiu për kuaj; çadra 

golfi; lëkurat e kafshëve; lëkura; shkopinj ecjeje; kamxhik; parzmore (pajime te kalit) dhe 

shalë; çantat e atasheut; thasë për ushqim; çanta sportive; rripa lëkure për supe; çanta 

plazhi; kuti për kartela [shënime]; çantat me rrjetë zinxhir; korniza për çantat e dorës; 

korniza për çadra ose çadra dielli; çanta dore; doreza valixhesh; doreza për shkop për ecje; 
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çantat shpine; kuti muzikore; surrat (gojore); kuleta; çanta për blerje; rripa për patina; hobe 

për bartjen e foshnjave; unaza ombrellë; shkopinj ombrellë; kuti tualeti, jo të montuara; 

ulëse me shkop ecjeje; çanta pazari me rrota; kombinim shkopinj ecjeje dhe çadra; çanta 

për çadra; mbulesa për çadra dielli; mbulesa ombrellë; çadra plazhi [ombrella plazhi]; pjesë 

metalike të ombrellave; valixhe; bagazhe me rrota; çanta tualeti; komplete udhëtimi [enë 

lëkure]; këllëf kravata për udhëtim; kutitë me imitim lëkure; kuti çelësash prej lëkure; kuti 

çelësash; çantat kozmetike; çantë rroje që shiten bosh; kuti e patentë shoferëve; çantë 

mjetesh, që shiten bosh; çanta dore; bagazh udhëtimi; çanta boston; çanta rastësore; çanta 

me kovë; çanta mbi supe; çanta ndërtrupore; çanta krahu për fëmijë; çanta dore të modës; 

çanta me fije tërheqëse; çanta me rrota; çanta fluturimi; çanta (gjahu -) [aksesorë gjuetie]; 

çanta për kampistë; çanta ecjeje; çanta pune; çanta mbajtëse të montuara në dore; çanta 

shale; çanta dore për mbrëmje; bagazh udhëtimi; çanta udhëtimi të bëra prej lëkure 

imituese; çanta udhëtimi të bëra nga materiale plastike; çanta veshjesh për udhëtime të bëra 

prej lëkure; çanta këpucësh për udhëtime; bartës të veshjeve; çanta prej kanavacë; çanta 

diplomatike; çanta dhe kuleta lëkure; çanta fleksibël për veshje; çanta të papërshkueshme 

nga uji; çanta me ndjesi (tekstili); çantat [mallra lëkure]; çanta me lesh artificial; çanta të 

thurura, jo prej metaleve të çmuara; çanta për veshje sportive; çanta larjeje për mbajtjen e 

tualetit; çanta për peshqirë; çanta për këpucë; qeska të veglave që shiten bosh; çanta të 

vogla për meshkuj; thes i kofshës; çantat e bëra prej metali të çmuar; çantat prej lëkure; 

çanta dore prej lëkure; çanta dore prej lëkure imituese; qese për mbajtjen e make-up-it; 

çelësa dhe sende të tjera personale; kuti kapele për udhëtime; kuti kapele prej lëkure; rripa 

për bagazhe; rripa për çantat e monedhave; mbajtës të kartave të biznesit në formë kuletash; 

mbajtëse monedhash; kuti udhëtimi; mbulesa për bagazhe; bumbags (çanta barku); kthetra 

[çanta]; kuletat e kartave [enë lëkure]; kuletat e pelenave; çanta atletike për të gjitha 

qëllimet; çanta komplete; çanta për alpinistë; çanta udhëtimi; korniza kuletash; valixhe me 

rrota; vazo; valixhe dore; çanta shpine për ecje; pako sportive; pajisje parzmore; kopsa prej 

lëkure; rripa prej lëkure imituese; lidhëse (lëkurë -); lëkurë, e papunuar ose gjysmë e 

përpunuar; lëkurë për parzmore; lëkurë për këpucë; imitim lëkure; lëkurë molisike [imitim 

lëkure]; lëkurat e dredhura; lëkurë poliuretani; gëzof; lesh artificial; gëzof gjysmë i punuar; 

pëlhurë lëkure; artikuj veshjesh për kuaj; trungu i shalës; shalë; parzmore për kafshë; frerët; 

shtrëngues (fiksues) për shalë; batanije për shalë; mbulesa për kafshë; pajisje (takëme) 

gjuetie; shkopinj për kalorës; fashë pështymje dhe gjuri për kuajt; dollakë për kafshë; 

mbulesa dhe mbështjellëse për kafshë; shalë për kuaj.  

25  Veshje për burra, gra dhe fëmijë; çorape; veshje për kokë; të brendshme; veshje nate; 

rroba noti; rroba banjo; rripa; shallat; aksesorë, përkatësisht shamia, shall për qafe, shall, 

shami fustanesh; kravata; dorëza; këpucë; rripa lëkure.  

35  Menaxhim biznesi, konsulencë për shitje; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë në 

lidhje me veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët dhe orët e dorës, syzet, bizhuteritë, 

aksesorët e modës, kozmetikën dhe parfumeritë, mallrat prej lëkure, përkatësisht valixhet 

dhe çantat, çantat, kuletat e kartave [enë lëkure], çanta veshjesh për udhëtime, këllëf për 

tualetin, jo të montuara, çanta tualeti, rripa (lëkurë), çanta shpine, çanta çelësash, çanta 

shpine, çanta për gjimnastikë, çanta [zarfe, çantat] prej lëkure, për ambalazhim, çadra dhe 

çadra dielli; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë në lidhje me çarçafët e krevatit, 

tekstilet e shtëpisë, artikujt shtëpiake, përkatësisht kontejnerët shtëpiake, tekstilet shtëpiake, 

mbulesa shtëpiake, enët shtëpiake dhe aromatizues shtëpiak, kompletet e lustrimit të 

këpucëve, hapësit e verës dhe dekantuesit e verës, artikuj shkrimi, bagazhet, artikujt 
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sportivë; Shërbimet e marketingut; Hulumtimi i tregut dhe analiza e tregut; Reklamim; 

Promovimin e shitjes; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Shpërndarja e mallrave dhe 

materialeve reklamuese për qëllime reklamimi, duke përfshirë mediat elektronike dhe 

nëpërmjet internetit; prezantimi i mallrave, veçanërisht veshja e dyqaneve dhe vitrinave; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Promovimi i 

marrëdhënieve afariste duke ofruar kontakte komerciale dhe afariste; Informacione dhe 

këshilla komerciale për konsumatorët [dyqan këshillimi për konsumatorët]; Konsulencë dhe 

administrim biznesi; Konsulencë për organizimin e biznesit; Konsulencë profesionale për 

biznes; Konsulencë për modën (biznes); organizimi i sfilatave të modës për qëllime 

komerciale, industriale dhe reklamuese; Menaxhimi i dyqaneve me pakicë, shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbimet e porositjes në internet, shërbimet 

e porositjes me postë dhe shërbimet e kompjuterizuara të porositjes online në lidhje me 

veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët dhe orët e dorës, syzet, bizhuteritë, aksesorët e 

modës, kozmetikën dhe parfumerinë; Menaxhimi i dyqaneve me pakicë, shërbimet e shitjes 

me shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbimet e porositjes në internet, shërbimet e 

porositjes me postë dhe shërbimet e kompjuterizuara të porositjes online në lidhje me 

mallrat prej lëkure, përkatësisht bagazhet dhe çantat, çantat, kuletat e kartave [enë lëkure], 

çanta veshjesh për udhëtime, çantat e tualetit, jo të montuara, çanta tualeti, rripa (lëkurë), 

çanta shpine, çanta çelësash, çantat, çanta për gjimnastikë, çanta [zarfe, çantat] prej lëkure, 

për ambalazhim, çadra dhe çadra dielli; Menaxhimi i dyqaneve me pakicë, shërbime të 

shitjes me shumicë dhe pakicë në internet dhe shërbime të porositjes në internet, shërbime 

të porositjes me postë dhe shërbime të kompjuterizuara të porositjes online në lidhje me 

çarçafët e krevatit, tekstilet shtëpiake, artikujt shtëpiake, përkatësisht kontejnerët e shtëpisë, 

tekstilet shtëpiake, mbulesa shtëpiake, enët shtëpiake dhe aromatizues shtëpiak, komplete 

për lustrim këpucësh, hapëse vere dhe dekantuesit e verës, artikuj shkrimi, bagazhe, artikuj 

sportiv.  
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(511) 32  Birrat, përzierjet e birrave të ndritshme dhe errëta; birrë pa alkool; birra me pak 

kalori dhe me pak alkool; pije hops; përzierjet e birrës dhe lëngjeve të frutave, ekstrakteve 

të frutave dhe/ose pijeve me shije frutash; shendy; përzierje të birrave dhe pijeve 

joalkoolike; ujë mineral [pije]; ujë i pijshëm; ujë tryezës; ujë të gazuar; ujë burimi; pije te 

gazuara; limonada; pije me aromë të bazuara në ujë mineral dhe lëngje frutash ose ekstrakte 

frutash; pije me lëng frutash joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; nektar frutash, 

joalkoolikë; pije joalkoolike; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve; pije 

frutash dhe/ose lëngje frutash me qumësht ose që përmbajnë produkte të qumështit; 

smoothie frutash; pije me bazë perimesh dhe lëng perimesh [pije]; pije perimesh 

joalkoolike ose pije me lëng perimesh joalkoolike; pije joalkoolike të fermentuara.  
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33  Sider; verë; pije frutash të fermentuara që përmbajnë alkool; pije alkoolike (përveç 

birrave); rum; rum me pak alkool; pije me rum si përbërës kryesor; pije alkoolike me fruta 

të përziera; raki; schnapps; raki frutash; raki dardhe, në veçanti raki dardhe William, raki 

kumbulle; raki barishte; grencica (raki barishtore e hidhur), që nuk përfshihet në klasat e 

tjera, raki; raki frutash travarica; likeret dhe raki me lëngje frutash, perime, barishte, 

frutash, ekstrakte perimesh dhe barishte, dhe fruta; pije alkoolike të fermentuara.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime për 

sigurimin e ushqimit dhe pijeve; sherbime restoranti; mensa; mensa; kafeteri; shërbime bar; 

katering për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; sigurimi i hapsirave për konferenca; 

restorante me vetëshërbim; akomodim i përkohshëm; hotele; konvikte; motele; shërbimet e 

kampeve të pushimeve [akomodimi]; rezervime hotelesh; shërbimet e rezervimit për 

akomodim të përkohshëm; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme; marrja me qira 

e tendave; shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; shtëpitë e të moshuarve; shtëpi 

turistike; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesa tavoline, peceta dhe qelqe; 

imbarkim (qendrim) për kafshët.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1743 

(220) 17/11/2022 

(731) Pivovarna Laško Union d.o.o.    

Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, 

Slovenia, SI 

(740)  Abedin Mehmeti (004)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  L Malt 

 

 
     

 

(511) 32  Birrat, përzierjet e birrave të ndritshme dhe errëta; birrë pa alkool; birra me pak 

kalori dhe me pak alkool; pije hops; përzierjet e birrës dhe lëngjeve të frutave, ekstrakteve 

të frutave dhe/ose pijeve me shije frutash; shendy; përzierje të birrave dhe pijeve 

joalkoolike; ujë mineral [pije]; ujë i pijshëm; ujë tryezës; ujë të gazuar; ujë burimi; pije te 

gazuara; limonada; pije me aromë të bazuara në ujë mineral dhe lëngje frutash ose ekstrakte 

frutash; pije me lëng frutash joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; nektar frutash, 

joalkoolikë; pije joalkoolike; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve; pije 

frutash dhe/ose lëngje frutash me qumësht ose që përmbajnë produkte të qumështit; 

smoothie frutash; pije me bazë perimesh dhe lëng perimesh [pije]; pije perimesh 

joalkoolike ose pije me lëng perimesh joalkoolike; pije joalkoolike të fermentuara.  

33  Sider; verë; pije frutash të fermentuara që përmbajnë alkool; pije alkoolike (përveç 

birrave); rum; rum me pak alkool; pije me rum si përbërës kryesor; pije alkoolike me fruta 

të përziera; raki; schnapps; raki frutash; raki dardhe, në veçanti raki dardhe William, raki 

kumbulle; raki barishte; grencica (raki barishtore e hidhur), që nuk përfshihet në klasat e 

tjera, raki; raki frutash travarica; likeret dhe raki me lëngje frutash, perime, barishte, 

frutash, ekstrakte perimesh dhe barishte, dhe fruta; pije alkoolike të fermentuara  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime për 

sigurimin e ushqimit dhe pijeve; sherbime restoranti; mensa; mensa; kafeteri; shërbime bar; 

katering për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; sigurimi i hapsirave për konferenca; 

restorante me vetëshërbim; akomodim i përkohshëm; hotele; konvikte; motele; shërbimet e 
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kampeve të pushimeve [akomodimi]; rezervime hotelesh; shërbimet e rezervimit për 

akomodim të përkohshëm; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme; marrja me qira 

e tendave; shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; shtëpitë e të moshuarve; shtëpi 

turistike; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesa tavoline, peceta dhe qelqe; 

imbarkim (qendrim) për kafshët.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1744 

(220) 17/11/2022 

(731) Lebzelterei-Cafe-Konditorei SCHMID 

GmbH 3712 Maissau Wienerstraβe 8 

Austria, AT 

(591) e bardhë dhe vjollcë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Produkte brumi të gatshme për pjekje; Miell gati për pjekje; Përzierje të gatshme 

për pjekje; produkte bukëpjekësish; Preparate për prodhimin e produkteve të bukëpjekësit; 

Mbushje çokollate për produktet e bukëpjekësit; Patate të skuqura ëmbëlsirash për pjekje; 

Deserte të përgatitura [embëlsira]; glazurë ëmbëlsirash; Ëmbëlsira qumështi; Ëmbëlsira me 

miell; Artikuj ëmbëlsirash të veshura me çokollatë; Ëmbëlsira (konfeksione) të veshura me 

karamele; Ëmbëlsira jo mjekuese në formë pelte; Ëmbëlsira me miell  jo për mjekim ; 

ëmbëlsira me çokollatë që përmbajnë pralina; çokollatë për ëmbëlsira dhe bukë; tartufi 

(zhardhok kërpudhash) [ëmbëlsira]; ushqime rostiçeri që përbëhen kryesisht nga ëmbëlsira; 

desertet e përgatitura [ëmbëlsirat]; Karamele me çokollatë; Bukë me xhenxhefil; Ëmbëlsira 

me fruta; Torta me çokollatë; Ëmbëlsira të mbuluara me çokollatë; kore-peta për byrek-

pite; Dekorime karamele për ëmbëlsira; Krem embëlsirash; Lyerje për torte [glazura]; 

Ëmbëlsira vegane; Pluhur për kek; Tortë me karamele; Përzierje për ëmbëlsira; Bare 

ëmbëlsirash; Brumë për kek; Miell për kek; Dekorime me çokollatë për ëmbëlsira; Torta ( 

pite te vogla me fruta); Tortellini(katrorë te vegjel te mbushur); Brumë për kek; Torta të 

mbuluara; Torta [të ëmbla ose të kripura]; Preparate për përgaditjen e tortave te njomura 

(gateaux); Ëmbëlsira, kek, torta të mbushura (tarts) dhe biskota (kuleç të embël). 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1745 

(220) 17/11/2022 

(731) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. 

151 Lorong Chuan, 02-01 New Tech Park, 

Singapore 556741, Singapore, SG 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 9  Telefonat celularë, telefonat inteligjentë dhe aksesorët e tyre, përkatësisht 

karikuesit (mbushësit) e baterive, përshtatësit ( adaptuesit) dhe mbulesa të  lëvizshme ( te 

cilat mund te hiqen) 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1750 

(220) 18/11/2022 

(731) GROUPAUTO INTERNATIONAL 

147 avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, FR 

(591) Kaltërt, hiri, e verdhë dhe e bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, këshilla biznesi, informacione ose kërkesa, dhe në 

veçanti këshilla për organizimin dhe menaxhimin e biznesit, këshilla për menaxhimin e 

biznesit, analizë të çmimeve, shërbimet e këshillimit për menaxhimin e biznesit, studimin e 

tregut, hetimet e biznesit, hulumtimin e tregut, parashikimet ekonomike, marrëdhëniet me 

publikun, hulumtim biznesi, studime marketingu, këshilla tregtare dhe studime për krijimin, 

zhvillimin dhe menaxhimin e rrjeteve komerciale dhe shenjave, këshilla tregtare për 

përcaktimin e politikës së rrjeteve tregtare në lidhje me përzgjedhjen e furnitorëve, 

furnizimit, logjistikës dhe shpërndarjes, studime të partneriteteve komerciale me palët e 

treta, rekrutimi; shitje, shitje me pakicë, shumicë, shitje në internet dhe porosi me postë të 

pjesëve rezervë për automobila dhe automjete të rënda, vajra dhe yndyrna industriale, 

lubrifikantë, absorbues vaji, lëndë djegëse (përfshirë benzinën për motorët) dhe materiale 

ndriçuese, kandele (spark plugs), pjesë për shpuarje dhe në veçanti shtesa jo-kimike për 

lëndë djegëse, lëndë djegëse me bazë alkooli, benzen, benzinë, benzol, produkte për heqjen 

e pluhurit, sistemet e injektimit turbo, motorët, sistemet e injektimit për motorët me naftë 

dhe për motorët me benzinë, radiatorë, kushineta topash, valvula, çikrik (ëinches), presa 

hidraulike, akumulatorë, bori, alarme, matës alkooli, bateri, shtypës, aparate elektrike për 

saldim, fenerë, bobina elektrike, kuti lidhëse, kuti të sipërme - altoparlantë, kapak që 

tregojnë presionin e valvulave, sinjale mjegulle, kabllo elektrike, thyes qarku, tregues, 

ndërprerës, njehsor, perçues elektrik, lidhës, aparate elektrike të kontrollit, kontrollues te 

shpejtësisë për automjete, aparate diagnostike, dinamometër, odometra automjetesh, tabela 

ndricuese, paisje balancimi, fikëse zjarri, siguresa, mbështjellës për kabllot elektrike, 

gazometra, altoparlantë, tregues elektrikë, matës, bateri elektrike, takometër, trekëndësha 

paralajmërues, radarë, radio, aparte përrimbushjen e aparaturave elektrike, rregullatorë, 

brava elektrike, produkte sinjalizuese, alarme kundër-vjedhjes, aparate kontrolli, peshore 
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për ngjyra, pajisje të pa lëvizshme apo të lëvizsshme për shpërndarjen e yndyrës, pajisje të 

pa lëvizshme apo të lëvizsshme për shpërndarjen e vajit, pajisje për rikuperimin e vajit; 

akumulatorë, analizues gazi, kontrollues me logjikë të programuar për testimin dhe 

mirëmbajtjen e funksioneve të automjeteve, stola testimi, bateri dhe mbushës për bateri, 

akumulatorë nxehtësie, aparate acetileni, pajisje për ftohjen dhe kondicionimin e ajrit për 

automjete, filtera ajri, llampa, kundër-mjegullës, kundër-verbimit, drita për automobila, 

fenerë, tapa të radiatorëve, instalime të ngrohjes për automjete, kondicionim të ajrit për 

automjete, shkrirës, aparate ndriçimi për automjete, radiator elektrik, reflektorë llampash, 

pajisje të ngorhjes, kondicionim ajri, instalime, automjete, aparate për lëvizje në tokë, 

aksesorë dhe të gjitha pjesët rezervë për automjete, kryesisht amortizatorë (susta), 

amortizatorë për absorbim shoku, pajisje kundër-rrëshqitjes, kundër-verbimit, kundër-

vjedhjes, mbështetës koke, boshte transmisioni, bashkim rimorkio, kapak, trupa 

automjetesh, zinxhirë, shasi, parakolpë, grila, tenda, valvula gome, hapat për rimatjen e 

gomave, shufrat rrotulluese, rrotat e kontejnerëve, koshat e kamionëve, kuti pajimesh, 

kapakë rezervuarësh, xhamat e përparme, kapak automjetesh, këllëfë, rripa sigurie, susta të 

dhomave të ajrit, binarët, qarqet hidraulike, konvertuesit e treguesve të rrotullimit, 

indikatorë udhëzimi, motorë elektrikë, friksion, mekanizëm, kapakë, goma, balancues të 

rrotave, boshte, boshte fundi, fshirëse xhami, linje frenash, këpucë frenimi, këpucë frenash, 

frena, unaza qendrore, mbulesa, rrota, dërrasa vrapimi, mbulesa dielli, mekanizma shtytëse, 

rimorkio, tanke, pasqyra, rrota, trena makinash, mekanizma transmisioni, turbina, vula 

plumbi për balancimin e rrotave, dyer, ulëse, timon, dritare, alarme, alternatorë, 

karburatorë, kompresorë ajri, kondensatorë, kushineta, koka cilindrash, cikle, deflektorë 

aerodinamikë, pajisje motorike, pompa ajri për automjete, kamionë, ashensorë, çati 

diellore; sistemet e injektimit turbo, motorët, sistemet e injektimit për motorët me naftë dhe 

për motorët me benzinë, radiatorë, kushineta topash, valvula, çikrik (ëinches), presa 

hidraulike, akumulatorë, bori, alarme, matës të alkoolit, bateri, shtypës të interferencave, 

aparate elektrike për saldim, drita fener, bobinat elektrike, kutitë e lidhjes, kutitë e 

altoparlantëve, kapakët e treguesve të presionit për valvulat, sinjalet e mjegullës, kabllot 

elektrike, ndërprerësit, dritat ndezëse, çelësat, njehsorët, përçuesit elektrikë, lidhësit, 

pajisjet elektrike të kontrollit, kontrolluesit e shpejtësisë për automjetet, aparatet 

diagnostikuese, dinamometër, regjistrues kilometrash për automjete, shenja ndriçuese, 

pajisje balancuese, fikse zjarri, siguresa, mbështjellës për kabllot elektrike, gazometër, 

altoparlantë, tregues elektrikë, matës, bateri elektrike, takometër, trekëndësha 

paralajmërues, radarë, radio, aparate për rimbushjen e aparateve elektrike, rregullator, brava 

elektrike, produkte sinjalizuese, alarme kundër-vjedhjes, aparate kontrolli, peshore 

bojërash, aparatura të pa lëvizshme apo të lëvizsshme për shpërndarjen e yndyrës, pajisje të 

pa lëvizshme apo të lëvizsshme për shpërndarjen e vajit, aparate për rikuperimin e vajit; 

akumulatorë, analizues gazi, kontrollues me logjikë të programuar për testimin dhe 

mirëmbajtjen e funksioneve të automjeteve, stola testimi, bateri dhe karikues baterish, vula.  

37  Ndërtim; riparimin e automjeteve motorike dhe pjesëve rezervë dhe aksesorëve për 

automjetet motorike; shërbimet e instalimit për pjesët rezervë dhe aksesorët për automjetet 

motorike; ritresimin apo vullkanizimin e gomave; mirëmbajtjen, pastrimin, larjen dhe 

riparimin e automjeteve motorike, dhënien me qira të veglave.  

39  Ofrimin e ndihmës në rastet e prishjes së automjeteve, magazinimin, dhënien me qira të 

qative me rafte për vetura, dhënien me qira të automjeteve, terheqje; dhënien me qira të 

automjeteve. 
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(210) KS/M/ 2022/1751 

(220) 18/11/2022 

(731) GROUPAUTO INTERNATIONAL 

147 avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, FR 

(591) Kaltërt, hiri, e kuqe, e verdhë dhe e  

bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, këshilla biznesi, informacione ose kërkesa, dhe në 

veçanti këshilla për organizimin dhe menaxhimin e biznesit, këshilla për menaxhimin e 

biznesit, analizë të çmimeve, shërbimet e këshillimit për menaxhimin e biznesit, studimin e 

tregut, hetimet e biznesit, hulumtimin e tregut, parashikimet ekonomike, marrëdhëniet me 

publikun, hulumtim për qëllim biznesi, studime marketingu, këshilla dhe studime biznesi 

për krijimin, zhvillimin dhe menaxhimin e rrjeteve komerciale dhe shenjave, këshilla 

tregtare për përcaktimin e politikës së rrjeteve tregtare në lidhje me përzgjedhjen e 

furnitorëve, furnizimit, logjistikës dhe shpërndarjes, studime të partneriteteve komerciale 

me të tjerët, rekrutimi; shitje, shitje me pakicë, shumicë, shitje në internet dhe porosi me 

postë të pjesëve rezervë për automobila dhe kamiona, vajra dhe yndyrna industriale, 

lubrifikantë, produkte pë absorbues vaji, lëndë djegëse (përfshirë benzinën për motorët) dhe 

materiale ndriçuese, kandele (spark plugs), pjesë për shpuarje, përfshirë shtesa jo-kimike 

për lëndë djegëse, lëndë djegëse me përmbajte alkooli, benzen, benzinë, benzol, produkte 

për pluhur, sistemet e injektimit turbo, motorët, sistemet e injektimit për motorët me naftë 

dhe për motorët me benzinë, radiatorë, kushineta, valvula, çikrik (winches), presa 

hidraulike, akumulatorë, sinjalizues, alarme, hidrometër, bateri, shtypës, aparate elektrike 

për saldim, fenerë, bobina elektrike, kuti lidhëse, kuti të sipërme per altoparlantë, kapak që 

tregojnë presionin e valvulave, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndriçues, ndërprerës, 

njehsor, perçues elektrik, lidhës, aparate elektrike të kontrollit, kontrollues te shpejtësisë 

për automjete, aparate diagnostike, dinamometër, regjistrues i kilometrave për automjete, 

shenja, paisje balancimi, fikëse zjarri, siguresa, mbështjellës për kabllot elektrike, 

gazometra, altoparlantë, tregues elektrikë, matës, bateri, sportele rrotullimi, trekëndësha 

paralajmërues, radarë, radio, aparte për mbushjen e pajisjeve elektrike, rregullatorë, brava 

elektrike, produkte sinjalizuese, pajisje paralajmerimi kundër-vjedhjes, testues, peshore për 

ngjyra, aparatura të pa lëvizshme apo të lëvizsshme për shpërndarjen e yndyrës, aparatura 

të pa lëvizshme apo të lëvizsshme për shpërndarjen e vajit, aparatura për rikuperimin e 

vajit, akumulatorë, analizues gazi, PLCs për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të 

automjeteve, stola testimi, bateri dhe mbushës për bateri, akumulatorë nxehtësie, aparate 

acetileni, pajisje për ftohjen dhe kondicionimin e ajrit në automjete, filtera ajri, llampa, 

kundër-mjegullës, kundër-verbimit, pajisje antifriz, drita për automobila, fenerë, tapa të 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

444 

 

radiatorëve, instalime të ngrohjes për automjete, kondicionim të ajrit për automjete, 

shkrirës, aparate ndriçimi për automjete, radiator elektrik, reflektorë llampash, ngrohës, 

sisteme të kondicionimit të ajrit, automjete, kryesisht aparate për lëvizje në tokë, të gjitha 

aksesorët dhe pjesët rezervë për automjete, kryesisht amortizatorë për absorbim shoku 

(susta), absorbues shoku, pajisje kundër-rrëshqitjes, kundër-verbimit, kundër-vjedhjes, 

mbështetës koke, boshte transmisioni, bashkim rimorkio, kapak, trupa për automjete, 

zinxhirë, shasi, parakolpë, grila, alarme, valvula per gome, hapat për rimatjen e gomave, 

shufrat rrotulluese, rrotat e kontejnerëve, koshat e kamionëve, kuti pajimesh, kapakë per 

rezervuarë, xhamat e përparme, kapak automjetesh, këllëfë, rripa sigurie, tuba, binarët, 

qarqet hidraulike, konvertuesit e treguesve të rrotullimit, indikatorë udhëzimi, motorë 

elektrikë, friksion, mekanizëm, kapakë e shperndaresit, goma, maqina per balancimin e 

rrotave, boshte, boshte fundi, fshirëse xhami, linje frenash, këpucë frenimi, këpucë frenash, 

frena, shirita per qendrat e rrotave, mbulesa, rripat e rrotave, dërrasa vrapimi, mbulesa 

dielli, mekanizma shtytëse, rimorkio, tanke, pasqyra anesore, rrota, trena makinash, 

transmisioni, turbina, balancues peshe per rrota, dyer, ulëse, timon, dritare, alarme, 

alternatorë, karburatorë, kompresorë ajri, kondensatorë, kushineta, koka cilindrash,  

cikle, deflektorë, pajisje motorike, pompa ajri për automjete, kamionë, ashensorë, çati 

diellore, sistemet e injektimit turbo, motorët, sistemet e injektimit për motorët me naftë dhe 

për motorët me benzinë, radiatorë, kushineta, valvula, çikrik (winches), presa hidraulike, 

bateri, sinjalizues, alarme, matës të alkoolit, bateri, shtypës, pajisje elektrike për saldim, 

drita fener, bobinat elektrike, kutitë e lidhjes, kutitë e altoparlantëve, kapakët e treguesve të 

presionit për valvulat, sinjalet e mjegullës, kabllot elektrike, ndërprerësit, dritat ndezëse, 

çelësat, njehsorët, përçuesit elektrikë, lidhësit, pajisjet elektrike të kontrollit, kontrolluesit e 

shpejtësisë për automjetet, aparatet diagnostikuese, dinamometër, regjistrues kilometrash 

për automjete, shenja ndriçuese, pajisje balancuese, fikse zjarri, siguresa, mbështjellës për 

kabllot elektrike, gazometër, altoparlantë, tregues elektrikë, matës, bateri elektrike, 

takometër, trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, aparate për rimbushjen e aparateve 

elektrike, rregullator, brava elektrike, produkte sinjalizuese, alarme kundër-vjedhjes, 

aparate kontrolli, peshore bojërash, aparatura të pa lëvizshme apo të lëvizsshme për 

shpërndarjen e yndyrës, pajisje të pa lëvizshme apo të lëvizsshme për shpërndarjen e vajit, 

aparate për rikuperimin e vajit; akumulatorë, analizues gazi, kontrollues me logjikë të 

programuar për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të automjeteve, stola testimi, 

bateri dhe karikues baterish, vula 

37  Shërbime ndërtim; riparimin e automjeteve motorike dhe të pjesëve rezervë dhe 

aksesorëve për automjetet motorike; instalimin e pjesëve rezervë dhe aksesorëve për 

automjetet motorike; ritresimin apo vullkanizimin e gomave; mirëmbajtjen, pastrimin, 

larjen dhe riparimin e automjeteve motorike, dhënien me qira të veglave.  

39  Ofrimin e ndihmës në rastet e prishjes së automjeteve, magazinimin, dhënien me qira të 

qative me rafte për automjete, dhënien me qira të automjeteve, terheqje; dhënien me qira të 

automjeteve.  
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(210) KS/M/ 2022/1752 

(220) 18/11/2022 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(591) E verdhë, portokalli dhe e zezë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e 

zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; pajisje 

periferike per kompjuter; kamera; pllejer dhe regjistrues digjital audio dhe video; zmadhues 

zëri; përforwsues dhe pranues zëri; televizorë; marrës dhe monitorë televizivë; radio 

transmetues dhe marrës; telekomanda të përdorura për kontrollin e kompjuterëve, sistemet e 

spërkatjes të ujitjes, rubinetat, ndriçimi, marrësit audio, altoparlantët, pajisjet dhe sistemet e 

sigurisë dhe mbikëqyrjes, alarmet, kamerat, bravat, ruterat, prizat e energjisë elektrike, 

sensorët elektronikë të lëvizjes, zilet e dyerve, zilet elektronike të dyerve me video kamera, 

dyer garazhi, detektorë për rrjedhje uji, sensorë dhe monitorë elektronikë të cilësisë së ajrit, 

monitorë lagështie, termostate, sisteme ngrohjeje, detektorë tymi, detektorë të monoksidit të 

karbonit, pajisje shtëpiake, televizorë, sisteme kinemaje në shtëpi, sisteme argëtimi, dritare, 

hije dritaresh, grila, dhe roleta; aparate për rregullimin e nxehtësisë; termostate; monitorët, 

sensorët dhe kontrollet për pajisjet dhe sistemet e ajrit të kondicionuar, ngrohjes dhe 

ventilimit; aparate për kontrollin e ndriçimit; priza elektrike; çelsat elektrik dhe elektronik; 

alarmet, sensorët e alarmit dhe sistemet e monitorimit të alarmit; detektorë të tymit dhe 

monoksidit të karbonit; brava elektrike dhe elektronike dhe shulat për dyer dhe dritare; 

kontrolle elektrike dhe elektronike për dyert e garazhit; sistemet e sigurisë dhe vëzhgimit të 

banesave.”  

11  Aparatet për ndriçim, ngrohje, ftohje, ajër të kondicionuar, lagështues, ajrosje, gatim, 

ftohje, larje, tharje, hidraulik, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; llamba, pajisje ndriçimi 

dhe llamba; ngrohje, kondicionerë dhe ventilatorë elektrikë; lavamanë, dhe pajisje për 

lavamanë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1753 

(220) 18/11/2022 

(731) Shiseido Company, Limited  

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku Tokyo 104-

0061, JP 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)   
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(511) 3  Sapunë dhe detergjentë; kozmetike; parfumeri, temjan dhe aroma; pasta dentare; 

thonjtë e rremë; qerpikët e rremë; pambuk për qëllime kozmetike; sytha pambuku për 

qëllime kozmetike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1754 

(220) 18/11/2022 

(731) Armand SPAHJA Elbasan Lagjia 5 

Maji rr. Kozma Naska , Mr.Pasurie 16/232, 

Shqipëri, AL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Karroca; karroca / karroca për fëmijë; karroca ngrënie për fëmijë; mbajtëse për 

këmbët ne karrocat për fëmijë; mbajtëse këmbësh të montuara për karrige shtytëse / 

mbajtëse këmbësh të pajisura për karroca  

25  Veshje, këpucë, kapele; Veshje për fëmijë, veshje të qëndisura ; xhaketa, bluza me 

kapuça, pallto, fustane; peliçe [veshje]; gabardina [veshje]; dorashka [veshje]; shirita koke 

[veshje]; kapuça [veshje]; çorape; xhaketa [veshje]; bluza [veshje]; kimono; trikotazh 

[veshje]; çizme me dantella; veshje latex; dorashka; pelerinat; mantelet; pizhame / pizhame; 

veshje të ndryshme për fëmijë   

35  Tregtim me pakice dhe shumice  te artikujve te ndryshme për fëmijë, këpucë dhe veshje 

për fëmijë ;biberonë, karroca  dhe aksesore te ndryshme për fëmijë .  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1755 

(220) 18/11/2022 

(731) Eli Murataj Rruga 3- Deshmoret, 

Pallat, Zona Kadastrale 3866, Pasuria 

Nr.368/38-N4, Yzberisht, Kashar, Tirane, 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 107 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

447 

 

Shqipëri, AL 

(591) E bardhë , e verdhë;  e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

     

 

(511) 12  Karroca; karroca / karroca për fëmijë; karroca ngrënie për fëmijë; mbajtëse për 

këmbët në karrocat për fëmijë; mbajtëse këmbësh të montuara për karrige shtytëse/mbajtëse 

këmbësh të pajisura për karroca.  

25  Veshje, këpucë, kapele; Veshje për fëmijë, veshje të qëndisura ; xhaketa, bluza me 

kapuça, pallto, fustane; peliçe [veshje]; gabardina [veshje]; dorashka [veshje]; shirita koke 

[veshje]; kapuça [veshje]; çorape; xhaketa [veshje]; bluza [veshje]; kimono; trikotazh 

[veshje]; çizme me dantella; veshje latex; dorashka; pelerinat; mantelet; pizhame / pizhame; 

veshje të ndryshme për fëmijë   

35  Tregtim me pakice dhe shumice  te artikujve te ndryshëm për fëmijë, këpucë dhe veshje 

për fëmijë ;biberonë, karroca  dhe aksesore të ndryshme për fëmijë . 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1756 

(220) 21/11/2022 

(731) Hipp & Co Brünigstraße 141 

6072 Sachseln, CH 

(591) 1. Magenta- E kuqe me elemente 

vjollcë (Pantone Process Magenta C) 2. 

Cyan- E kaltërt në të gjelbërt (Pantone 

Process Cyan C) 3. Orange- Portokalli 

(Pantone Process 165c) 4. Violete- Vjollcë 

(Pantone Process 526c)    

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Ushqim për bebe dhe ushqim për fëmijë; pije për foshnjat; substancat dietike për 

fëmijët dhe invalidët, të përshtatura për përdorim mjekësor; ushqime dietetike të përshtatura 

për përdorim mjekësor; pije freskuese dietetike për bebe të përshtatura për qëllime 

mjekësore; produkte ushqimore për qëllime të veçanta mjekësore; produkte farmaceutike; 

substancat dietike për foshnjat, beba, të vegjlit dhe fëmijët; qumësht pluhur [ushqim për 

bebe]; ushqime me qumësht pluhur për foshnjat; mallra mjekësore për konsum dhe 

përdorim të brendshëm; suplemente ushqimore; losione, kremëra, pudra, sapune, shampo 

dhe preparate për banjë për qëllime mjekësore, të destinuara në veçanti për foshnjat dhe 

fëmijët e vegjël; produkte farmaceutike dhe ilaçe natyrale; mbushëse për gjnj; artikuj 

absorbues për higjienën personale; pelena për bebe dhe mosmbajtjeje (inkontinencë); 

pelena për një përdorim, pelena pëlhure; preparate për të lehtësuar daljen e dhëmbëve; 
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peceta me të ngopura me lagështi me një losion farmaceutik; peceta të lagura të ngopura   

16  Letër tualeti, letër tualeti të lagura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1757 

(220) 21/11/2022 

(731) Dukagjin Lipa Rruga Enver Maloku 

82, Prishtinë, KS 

(740)  Kristijan Ramaj Letrat L.L.C. 

Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)  FestTix 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbime të agjencisë së publicitetit; Shërbime publiciteti dhe promovimi; 

Reklamimi përmes transmetimit të publicitetit on-line për palët e treta përmes rrjeteve të 

komunikimeve elektronike; Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i 

abonimeve për shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë 

afariste; hulumtim afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të 

biznesit; hotelieri; agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; 

shërbime fotokopjuese; reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të 

zyrës; marketing; Kërkime dhe sondazhe biznesi; Shërbime reklamimi dhe publiciteti nga 

televizioni, radio, posta; Hulumtim i tregut dhe matje e opinionit publik; Shërbimet e 

kërkimit të tregut; Analiza e të dhënave të hulumtimit të tregut.  

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

Shërbimet e rrugës dhe kryqëzimit të telekomunikacionit; ofrimi i informacionit në fushën e 

telekomunikacionit; sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global 

kompjuterik; etj 

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

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës); Shërbime të agjensisë së biletave 

[argëtim]; Shërbime on-line të agjensisë së biletave për qëllime argëtimi; Argëtim në 

formën e muzikës së regjistruar; Agjenci prenotimi për argëtim; Publikimi i librave dhe 

revistave; Botimi i gazetave; Botimi i gazetave, revistave periodike, katalogëve dhe 

broshurave; Shërbime botuese; Libër dhe përmbledhje botuese; Shërbime botuese për libra; 

Shërbime botuese on-line; Shërbime botuese, përveç printimit; Shërbime botuese dixhitale 

në internet; Shërbime botuese për libra dhe revista; Shërbime botuese të programeve 

argëtuese multimediale; Shërbime botuese (përfshirë shërbimet e botimeve elektronike); 

Shërbime redaktimi pas produksionit në fushën e muzikës, videove dhe filmit; Shërbime 

zanore për regjistrime audio dhe video për qëllime kulturore; Shërbime zanore për 

regjistrime audio dhe video për qëllime edukative; Shërbimet e transmetimit me zë për 

regjistrime audio dhe video për qëllime argëtimi; Fotografi; Përkthimi dhe interpretimi.  
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(210) KS/M/ 2022/1758 

(220) 21/11/2022 

(731) Dukagjin Lipa Rruga Enver Maloku 

82, Prishtinë, KS 

(591) E zezë dhe me prapavijë të bardhë 

(740)  Kristijan Ramaj Letrat L.L.C. 

Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 9  Aparaturë dhe instrumente shkencore, nau ke, anketuese, fotografike, 

kinematografike, op ke, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe 

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

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

reproduk m të zërit apo imazheve; ruajtës magne k i të dhënave, disqe incizuese; disqe 

kompakte, DVD dhe incizues të tjerë digjital media k; mekanizma për aparaturë me 

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

kompjuterë, so uer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil); Filma 

kinematografikë; Filma video; Reklamim filmi kinematografik; Reklamim për filma  

35  Shërbime të agjencisë së publicite t; Shërbime publicite dhe promovimi; Reklamimi 

përmes transme mit të publicite t on-line për palët e treta përmes rrjeteve të komunikimeve 

elektronike; Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për 

shërbime të telekomunikimit për të tjerët; pos m i faturave; konsulencë afariste; hulum m 

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

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekru m i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marke ng; Kërkime 

dhe sondazhe biznesi; Shërbime reklamimi dhe publicite nga televizioni, radio, posta; 

Hulum m i tregut dhe matje e opinionit publik; Shërbimet e kërkimit të tregut; Analiza e të 

dhënave të hulum mit të tregut.  

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

Shërbimet e rrugës dhe kryqëzimit të telekomunikacionit; ofrimi i informacionit në fushën e 

telekomunikacionit; sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global 

kompjuterik; etj 

41  Arsimim; mbajtja e ak viteteve si trajnime, argë mi, spor dhe ak viteteve të tjera 

kulturore; ngjarje spor ve (edhe matja e kohës); Shërbime të agjensisë së biletave [argë m]; 

Shërbime on-line të agjensisë së biletave për qëllime argë mi; Argë m në formën e muzikës 

së regjistruar; Agjenci preno mi për argë m; Publikimi i librave dhe revistave; Bo mi i 

gazetave; Bo mi i gazetave, revistave periodike, katalogëve dhe broshurave; Shërbime 

botuese; Libër dhe përmbledhje botuese; Shërbime botuese për libra; Shërbime botuese on-

line; Shërbime botuese, përveç prin mit; Shërbime botuese dixhitale në internet; Shërbime 

botuese për libra dhe revista; Shërbime botuese të programeve argëtuese mul mediale; 

Shërbime botuese (përfshirë shërbimet e bo meve elektronike); Shërbime redak mi pas 

produksionit në fushën e muzikës, videove dhe filmit; Shërbime zanore për regjistrime 
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audio dhe video për qëllime kulturore; Shërbime zanore për regjistrime audio dhe video për 

qëllime eduka ve; Shërbimet e transme mit me zë për regjistrime audio dhe video për 

qëllime argë mi; Fotografi; Përkthimi dhe interpre mi.  

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

industriale dhe shërbime hulum mi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe so uerit 

kompjuterik; programim në kompjuter; Shërbime komerciale të dizajnit; Shërbime 

konsulence në fushën e projek mit, përzgjedhjes, implemen mit dhe përdorimit të sistemeve 

kompjuterike harduerike dhe so uerike; Pritja e bazave të të dhënave kompjuterike; Pritja e 

bazave të të dhënave; Pritja e të dhënave, skedarëve, aplikacioneve dhe informacioneve të 

kompjuterizuara; Pritja e të dhënave, skedarëve, aplikacioneve dhe informacioneve të 

kompjuterizuara; Shërbimet e konsulencës kompjuterike; Konsulencë për so uer 

kompjuterik; Pritja e so uerit aplika v kompjuterik në fushën e menaxhimit të njohurive për 

krijimin e bazave të të dhënave të kërkueshme të informacionit dhe të dhënave; Web 

poralet; Shërbime të dizajnit; Kërkim Shkencor; Konsulencë shkencore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1759 

(220) 21/11/2022 

(731) FIRST HAWK STREET LLC  

15821 Ventura Blvd., Suite 370  

91436 Los Angeles, California, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CÉCRED 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për kujdesin e flokëve; preparate kozmetike për kujdesin ndaj flokëve; 

preparate kozmetike për flokët dhe lëkurën e kokës; shampon jo mjekësor kundër zbokthit  

4  Qirinj  

5  Preparate medicinale për kujdesin e flokëve; vitamina; suplemente vitaminash; 

suplementar dietike; stimulues të rritjes së flokëve, përkatësisht, për vetullat dhe qerpikë  

8  Vegla elektrike për stilizimin e flokëve përkatësisht, hekura elektrike për stilizimin e 

flokëve; hekura elektrike për flokë me  kaçurrela; hekura elektrike për drejtimin e flokëve; 

kapele për ngrohje; furça flokësh me ngrohje elektrike; krehër flokësh elektrikë   

10  Rule dermal me mikrogjilpërë; aparate kruajtëse për terapitë gua sha; laser për trajtim 

kozmetik, përkatësisht, për lëkurën e kokës dhe flokët  

14  Kuti bizhuterish  

18  Çanta bartëse për të gjitha qëllimeve; kuti bartëse; çanta kozmetike boshe  për shitje; 

kuti kozmetike boshe për shitje  

21  mjete për stilizimin e flokëve, përkatësisht furçat e flokëve; krehër flokësh; shtamba  

24  Këllëf jastëku; çarçafë dysheku; peshqir  

25  Veshje, përkatësisht çallma, kapela koke, këmisha dhe xhupa; maska gjumi, 

përkatësisht, për flokë; rroba  gjumi, përkatësisht për flokë  

26  Aksesorë për flokë, përkatësisht, bizhuteritë dhe mëndafshet  
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(210) KS/M/ 2022/1761 

(220) 22/11/2022 

(731) Lulzim Hoxha Doner Kebap SHPK 

(Posantio) Suharekë, Rruga Kadri Kokollari, 

p.n., KS 

(740)  Leke Sahatxhiu rr. Sali Gjuka - Peje 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  perfshine: Mish; Peshk, fruta te detit dhe butak; Produkte te qumështit dhe 

zavendsuesit e tyre; Fruta të përpunuara, këpurdha dhe perime (duke përfshirë frutat e 

arrave dhe bishtajoret); Vezë zogu dhe produkte nga vezët; Vaj dhe yndyrë; Supa; Gjella te 

gatshme të cilat kryesisht përmbajnë vezë; Gjella të gatshme të cilat kryesisht përbehen nga 

mishi; Gjella të gatshme të cilat kryesisht përbehen nga shtazet e gjahut; Gjella të gatshme 

të cilat kryesisht përbehen prej zavendesuesve të mishit; Gjella te gatshme të cilat kryesisht 

përbajnë mish pule; Gjella të gatshme të cila kryesisht përmbajnë proshutë; Gjella të 

gatshme të cilat kryesisht përmbajnë fruta deti; Gjella te ngrira të gatshme të cilat kryesisht 

permbajnë fruta; Gjella të gatshme të punuara nga shpezet [dominojnë shpezet]; lengje 

mishi; Pergaditje për përgaditjen e supave; Gulash; Deserte nga produktet e qumështit; 

Puding nga qumështi; Grimesira me bazë arrore; Grimësira me bazë perimesh; Grimësira 

me bazë të frutave të thara; Grimësira me bazë tofue; Grimësira nga mishi; Grimësira nga 

frutat e arrave; Grimësira me bazë perimesh; Grimësira me bazë bishtajore; Grimësira me 

bazë patateje; shpezë jo të gjalla; Shtazë gjahu; Ekstrakte te mishit; fruta te konservuara; 

Fruta te ngrira; Fruta te thara;Fruta te ziera; Perime te konservuara; Perime te ngrira; 

Perime te thara; Perime te ziera; Xhelatinë; pekmeze; Fruta, te ziera; Vezë; Ekstrake nga 

alget per ushqim; Alginate per kulinari; Mullëz; Lecitin per perdorim ne kulinari; Pektin 

per kulinari; Polen I përgaditur per ushqim; foletë e zogjve [ ushqimore]  

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

të mbushura, petë; pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek 

turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e 

mbështjellur me sherbet), ëmbëlsira me bazë brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, 

puding orizi; mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore; erëza për 

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

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

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

ngrënshëm; kripë; cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e grimcuar,  

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

Klasa 43 përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të 

cilave është të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë 

shtratin dhe bordin në hotele, shtëpi konviktesh ose institucione të tjera që ofrojnë strehim 

të përkohshëm. Kjo Klasë përfshin, në veçanti: - shërbimet e rezervimit për akomodimin e 

udhëtarëve, veçanërisht përmes agjencive të udhëtimit ose ndërmjetësuesve; -Qëndrim për 

kafshë -shërbimet spitalore; -shërbimet e mjekësisë; -Shërbimet e Dentistit, Optometri dhe 

shërbime të shëndetit mendor; - shërbime të klinikës mjekësore dhe shërbime të analizës 

mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe trajtuese të ofruara nga laboratorët mjekësorë, siç 

janë ekzaminimet me rreze x dhe marrja e mostrave të gjakut; -shërbimet e terapisë, për 
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shembull, fizioterapi dhe terapi fjalimi; -këshilla për farmacinë dhe përgatitjen e recetave 

nga farmacistët; -shërbime të bankës për gjak dhe indeve njerëzore; -shërbime të rilindjes 

në shtëpi dhe shtëpi pushimi; -këshilla dietike dhe ushqyese; -shërbime shëndetësore spa; - 

shërbimet e fekondimit artificial dhe fekondimit in vitro; -prodhimi i kafshëve; -Rregullimi 

(qethja)/grooming i kafshëve; -Shpuarja për vath dhe tatuazhe; -shërbimet në lidhje me 

kopshtarinë, për shembull, shërbimet e çerdheve të bimëve, dizajnin e peizazhit, 

kopshtarinë e peizazhit, kujdesin për lëndinat; -shërbime që kanë të bëjnë me artin e luleve, 

për shembull, rregullimin e luleve, bërjen e kurorave; -vrasja e barërave të këqija, dëmtimi i 

parazitëve dhe dëmtuesve për bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe pylltari.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/1762 

(220) 22/11/2022 

(731) Lulzim Hoxha Doner Kebap SHPK 

(Posantio) Suharekë, Rruga Kadri Kokollari, 

p.n, KS 

(740)  Leke Sahatxhiu rr. Sali Gjuka - Peje 
 

(540)  POSANTIO 

 

 
     

 

(511) 29  perfshine: Mish; Peshk, fruta te detit dhe butak; Produkte te qumështit dhe 

zavendsuesit e tyre; Fruta të përpunuara, këpurdha dhe perime (duke përfshirë frutat e 

arrave dhe bishtajoret); Vezë zogu dhe produkte nga vezët; Vaj dhe yndyrë; Supa; Gjella te 

gatshme të cilat kryesisht përmbajnë vezë; Gjella të gatshme të cilat kryesisht përbehen nga 

mishi; Gjella të gatshme të cilat kryesisht përbehen nga shtazet e gjahut; Gjella të gatshme 

të cilat kryesisht përbehen prej zavendesuesve të mishit; Gjella te gatshme të cilat kryesisht 

përbajnë mish pule; Gjella të gatshme të cila kryesisht përmbajnë proshutë; Gjella të 

gatshme të cilat kryesisht përmbajnë fruta deti; Gjella te ngrira të gatshme të cilat kryesisht 

permbajnë fruta; Gjella të gatshme të punuara nga shpezet [dominojnë shpezet]; lengje 

mishi; Pergaditje për përgaditjen e supave; Gulash; Deserte nga produktet e qumështit; 

Puding nga qumështi; Grimesira me bazë arrore; Grimësira me bazë perimesh; Grimësira 

me bazë të frutave të thara; Grimësira me bazë tofue; Grimësira nga mishi; Grimësira nga 

frutat e arrave; Grimësira me bazë perimesh; Grimësira me bazë bishtajore; Grimësira me 

bazë patateje; shpezë jo të gjalla; Shtazë gjahu; Ekstrakte te mishit; fruta te konservuara; 

Fruta te ngrira; Fruta te thara;Fruta te ziera; Perime te konservuara; Perime te ngrira; 

Perime te thara; Perime te ziera; Xhelatinë; pekmeze; Fruta, te ziera; Vezë; Ekstrake nga 

alget per ushqim; Alginate per kulinari; Mullëz; Lecitin per perdorim ne kulinari; Pektin 

per kulinari; Polen I përgaditur per ushqim; foletë e zogjve [ ushqimore]  

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

të mbushura, petë; pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek 

turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e 

mbështjellur me sherbet), ëmbëlsira me bazë brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, 

puding orizi; mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore; erëza për 

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

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

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

ngrënshëm; kripë; cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e grimcuar,  
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43  përfshinë: Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm. 

Klasa 43 përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të 

cilave është të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë 

shtratin dhe bordin në hotele, shtëpi konviktesh ose institucione të tjera që ofrojnë strehim 

të përkohshëm. Kjo Klasë përfshin, në veçanti: - shërbimet e rezervimit për akomodimin e 

udhëtarëve, veçanërisht përmes agjencive të udhëtimit ose ndërmjetësuesve; -Qëndrim për 

kafshë -shërbimet spitalore; -shërbimet e mjekësisë; -Shërbimet e Dentistit, Optometri dhe 

shërbime të shëndetit mendor; - shërbime të klinikës mjekësore dhe shërbime të analizës 

mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe trajtuese të ofruara nga laboratorët mjekësorë, siç 

janë ekzaminimet me rreze x dhe marrja e mostrave të gjakut; -shërbimet e terapisë, për 

shembull, fizioterapi dhe terapi fjalimi; -këshilla për farmacinë dhe përgatitjen e recetave 

nga farmacistët; -shërbime të bankës për gjak dhe indeve njerëzore; -shërbime të rilindjes 

në shtëpi dhe shtëpi pushimi; -këshilla dietike dhe ushqyese; -shërbime shëndetësore spa; - 

shërbimet e fekondimit artificial dhe fekondimit in vitro; -prodhimi i kafshëve; -Rregullimi 

(qethja)/grooming i kafshëve; -Shpuarja për vath dhe tatuazhe; -shërbimet në lidhje me 

kopshtarinë, për shembull, shërbimet e çerdheve të bimëve, dizajnin e peizazhit, 

kopshtarinë e peizazhit, kujdesin për lëndinat; -shërbime që kanë të bëjnë me artin e luleve, 

për shembull, rregullimin e luleve, bërjen e kurorave; -vrasja e barërave të këqija, dëmtimi i 

parazitëve dhe dëmtuesve për bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe pylltari.  
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TREGUESIT GJEOGRAFIKË DHE 

EMËRTIMET E ORIGJINËS 
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1.1      The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC)   23 allees du Champ de   

            Mars in COGNAC (16100)  France   

1.2  Kujtesa Nezaj SDP KOSOVE LLC Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,                                                        

            Republika e Kosoves 

1.3 Treguesi gjeografik:  “Cognac” ose “Eau-de-vie de Cognac” ose Eau-de-vie des   

            Charentes” 

1.4      Regjistrimi i titullit të origjinës “Cognac” mund të kompletohet me emërtimet  

           gjeografike plotësuese si në vijim: “Grande Fine Champagne”, “Grande 

           Champagne” “Petit Fine Champagne”, “Petit Champagne”, “Borderies”,  

           “Fins  Bois”,  “Bons Bois”, “Bois ordinaries” dhe “Bois a terroirs” 

 

1.5       Zona gjeografike: 

           Vetëm rakia e rrushit e bërë prej rrushit që vilet dhe hardhive nga komunat të cilat  

           fillimisht janë përkufizuar nga dekreti i modifikuar me 1 Maj 1909, të përmendura  

           më poshtë,  dhe të distiluara dhe ruajtur përbrenda rajoneve të përcaktuara,  

           ligjërisht mund të bëjnë kërkesa për regjistrimin e titullit të origjinës“Cognac” ose  

           “Eau-de-vie de Cognac” ose “Eau-de-vie des Charentes”   

 

1.6 Specifikacionet e produktit 

 

Kategoria e rakisë së rrushit në përputhje me Rregulloren (EC) nr. 110/2008: 

Regjistrimi i titullit të origjinës “Cognac” korrespondon me kategorinë e “rakisë së   

rrushit” e përcaktuar në Programin II, pika 4, rregullorja (EC) nr. 110/2008 të datës  

15 Janar 2008, në lidhje me përcaktimin, përshkrimin, prezantimin, emërtimin dhe 

mbrojtjen e treguesve gjeografik të pijeve alkoolike. 

 

Procesi i vjetërsimit 

Emërtimi i regjistruar i origjinës “Cognac” është i kufizuar vetëm për pijet  

alkoholike të vjetra (stazhuara) të rrushit, përveç sasive për qëllime industriale dhe 

produkteve të përziera te cilat jo domosdoshmërish duhen të ruhen. 

 

Karakteristikat kryesore fizike, kimike, dhe organoleptike 

Rakia e rrushit duhet të ketë përmbajtje të substancave barazi ose më tepër se 125 g 

Për hektolitër të alkoolit në 100% shkallë. dhe fortësinë minimale të alkoolit në 40% 

hkallë kur të qitet në shitje për konsumator. 
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1.7    Pershkrimi i lidhjes ne me te produktit dhe origjines gjeograike  

 

  Klima 

  Regjioni i kufizuar Cognac, përfshinë gati të gjithë sektorët e Charente-Maritime, një    

  pjesë të madhe të sektorëve të Charente, dhe disa komuna në sektorët e Dordogne dhe  

  Deux-Servres, dhe gjendet në pjesën veriore të Aquitaine Basin, në Oqeanin Paqësor.  

  Kufizohet në perëndim me Gironde Estuary dhe ujdhesat e Lle de Re dhe Lle d’Oleron,  

   dhe në lindje shkon përgjatë Angouleme me kodrinat e para të Massif Central.  

Lumi Charente  kalon nëpër rajon, i ushqyer me lumenj të vegjël si Ne, Antenne, Seugne 

etj.Temperatura e butë oqeanike është mjaft homogjene, përveç zonave bregdetare që janë 

me diell dhe më me pak ekstreme të temperaturave. Për shkak se oqeani është afër, shi 

mund të bie në çdo kohë të vitit, megjithëse reshjet janë më të shpeshta në dimër. Për këtë 

arsye thatësira janë të rralla dhe hardhitë nuk kanë mungesë të ujit. Temperatura mesatare 

vjetore është rreth 13°C, me dimra relativisht të butë. Temperaturat janë mjaft të ngrohta 

për pjekjen e duhur të rrushit, por jo mjaft nxehtë për ti djegur ato.  

Rajoni i vreshtave 

Henri Coquand (1811-1881), profesori i gjeologjisë, e ka studiuar përbërjen e dheut të 

rajonit  në shekullin e 19 dhe me ndihmën e një degustuesi të mirinformuar, i ka klasifikuar 

nën-rajonet e ndryshme bazuar në kualitetin e rakisë së rrushit që ata e prodhojnë. 

Puna e tyre ka rezultuar në caktimin e kufijve të crus-ve të ndryshëm rreth vitit 1860 dhe 

shërbeu në bazë të dekretit të datës 13 Janar 1938. Emri Cognac  me përcaktim plotësues  

gjeografik vazhdon të njihet me emrat e tyre historik si: “Grande Champagne”, “Petit 

Champagne”, “Fine Champagne”, “Borderies”, “Fins Bois” dhe “Bons Bois”të cilave 

duhen ti shtohen edhe “Bois Ordinares” ose “Bois a Terroir”. 

Duhet përmendur atë se emërtimi i përcaktimi plotësues gjeografik “Fine Champagne” nuk 

korrespondon me përkufizimin e zonave si e tillë. 

Përdorimi i saj është i kufizuar në përzierjen e rakisë së rrushit prej dy zonave me 

emërtimet gjeografike plotësuese: “Grande Champagne”, dhe “Petit Champagne”, dhe 

duhet të përmbajnë jo më pak se 50% të rakisë së rrushit nga “Grande Champagne” 

Siç shihet nga studimet e zhvilluara në atë kohë, karakteristikat e thjeshtësuara të sektorëve 

të ndryshëm me emër mund të përshkruhen  

- Grande dhe Petit Champagne: balta mjaft e cekët-me gurë të gëlqeres së butë, shkumës 

dhe tokës me shkumës.  

- Borderie: balta me silic-dyoksid dhe strall e krijuar prej di-karbonizimin e gëlqeres.  

- Fins Bois: përmbajte të lartë të (të hollë, të kuqe, baltë shumë e gurëzuar-tokë gëlqerore 

gurë të fortë gëlqeror nga periudha Mesozoike, dhe tokë me shumë baltë.   

- Le Bois (Bons Bois, Bois ordinares dhe Bois a terroris): tokë ranore afër bregdetit, në 

lugina të caktuara, dhe në pjesën e tërë jugore të zonës me kufij të përcaktuar. Kjo rërë 

është për shkak të korrozionit prej Massif Central. 

Vreshtat që prodhojnë titullin e regjistruar të origjinës “Cognac” , i mbulojnë rreth 75,000 

hektar, duke llogaritur të gjitha hardhitë e kultivuara në zonën gjeografike si dhe 9% të 

gjitha tokave bujqësore të zonës së kufizuar. Ugni-Blanc është varieteti i rrushit më të 

kultivuar , duke llogaritur  rreth 98% të hardhive të kultivuara në Cognac.  

Ekonomia e Cognac 

Ekonomia rajonale është historikisht e lidhur për prosperitetin e tregtisë së Cognacut, e cila 

gjithashtu e ka nxitur ngritjen a aktiviteteve të ngjashme dhe industrinë që kombinohen për 
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të formuar komunitet profesional tërësisht të orientuar në prodhimin dhe shitjen e 

Cognacut.  

Firma të shumta të përfshira në industrinë e Cognacut (rreth 5,500 prodhues të verës, 110 

distilues profesional, dhe 300 negociant) kanë punësuar rreth 12,000 njerëz që punojnë në 

kooperim, prodhues të kazanëve, prodhues të shisheve, prodhues kartoni, tipograf, 

prodhues tape, firma transportuese, laborator, prodhues të pajisjeve bujqësore etj.  

          

________________________________________________________________________ 

 

  

1.1    CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA 

         Via Andrea Costa 5/C-28100 NOVARA ITALY 

 

1.2   Hekuran Rama ZMP IP LLC Rr. “Ndue Përlleshi” – Alko Impex Obj.2-1/9, Prishtinë,     

Republika e Kosovës  

 

1.3    emertim Origjine- GORGONZOLA-Djath 

 

1.4  Përshkrimi i produktit 

 

- Djathi i tregtuar nën EOM "Gorgonzola" duhet të ketë karakteristikat vijuese: 

formë cilindrike, me faqe të sheshta; 

anë e drejtë, me një lartësi minimale prej 13 cm; 

diametri i rrotës midis 20 dhe 32 cm; 

shtresë të jashtme gri dhe/ose rozë, jo të ngrënshme; 

pasta: homogjene, e bardhë dhe e verdhë e zbehtë, me vija karakteristike blu-e gjelbëruar 

dhe/ose gri-blu për shkak të zhvillimit të mykut (ngjyrosjes); 

përmbajtja e yndyrës në lëndë të thatë: minimumi 48%. 

Djathi i tregtuar nën EOM "Gorgonzola" mund të hidhet në treg në llojet vijuese: 

1. rrotë e madhe, lloji "i butë": nga 9 deri në 13.5 kg, me një shije të butë dhe një 

periudhë maturimi prej një minimumi prej pesëdhjetë ditesh dhe një maksimumi prej një 

qind e pesëdhjetë ditësh. 

2.rrotë e madhe, lloji "i fortë": nga 9 deri në 13.5 kg, me një shije të fortë të theksuar dhe 

një periudhë maturimi prej një minimum prej tetëdhjetë ditesh dhe një maksimumi prej 

dyqind e shtatëdhjetë ditësh; 

 

 3. rrotë e vogel, Iloji ‘’ i forte: nga 5 5 ne rnë pak se 9 kg, me një shile të fortë të  theksuar  

dhe një periudhë maturimi prej nië minimum prej gjashtedhjetë ditësh dhe një maksimumi 

prej dyqind ditësh. 

 

 

1.5 Percaktimin e zones gjeografike 

I gjithë teritori i provincave të: Bergamo, Brescia. Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, 

Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, si dhe komunat në 

vijim të Provincës së Alessandria: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, 

Morano Po, Coniola, Pontastura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano 
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Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Conzano, Occimiano, 

Mirabello Monferrato, Giarole, valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, 

Borgo San Martino dhe Frassineto Po.  ITALI   

 

1.6   Specifikacionet e produktit 

-  formë cilindrike, me faq të sheshta; 

- anë e djathtë, me një lartësi minimale prej 13 cm; 

- diametri i rrotës midis 20 dhe 32 cm; 

- shtresë të jashtme gri dhe/ose rozë, jo të ngrënshme; 

- pasta: homogjene e bradhë dhe e verdhë e zbehtë, me vija karakteristike blu-e 

gjelbëruar dhe/ose gri-blu për shkak të zhvillimit të mykut (ngjyrosjes); 

- përmbajtja e yndtrës në lëndë të thatë: minimumi 48% 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

1.1 Shoqata e Prodhuesve të Djathit të Sharrit , Nr. Regjistrimit 511773309, Nr. Fiskal 

:60209263 Rr. ‘’ Ilaz Kuka’’ Nr. 21, 20000, Prizren-Kosovë 

1.2 Faton Xhabale ,Shoqata e Prodhuesve të Djathit të Sharrit Rr. “Ilaz Kuka” Nr. 21, 

20000, Prizren, Kosovë 

1.3 Emertim i Origjines-Djathi i Sharrit 

 

1.4  Përshkrimi i produktit  
 

           Djathi Sharri është djathë i fortë sezonal i prodhuar nga qumështi i deles; 

   Periudhat e Prodhimit: Djathi i Sharrit prodhohet gjatë preiudhëst prej muajit   

   Prill deri në Tetor; 

   Lënda e parë e prodhimit: Djathi i Sharrit prodhohet tërësisht nga qumështi i  

   deles; 

   Forma e Masës: Forma e masës së formatizuar të Djathit të Sharit është bukë 

   katrore e rrumbullaksuar (formë e përcaktuar në mes të formës katrore dhe  

   rethore);  

   Sipërfaqja: sipërfaqja e Djathit të Sharrit është me bazë të sheshtë dhe sipërfaqe 

    të epërme konvekse; 

   Gjatësia e masës së formatizar e Djathit të Sharrit është me një diametër 

    horizontal nga 15 cm deri në 30 cm, me trashësi 15 cm; 

           Konsumi dhe Ruajtja: Djathi i Sharrit është i destinuar për konsum dhe i njëjti i  

           nështrohet procesit të coptimit dhe kriposjes para vendosjes për konsumim apo 

            ruajtje 
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1.5 Percaktimi i Zones Gjeografike 

 

Djathi i Sharrit është produkt emblematik i Maleve të Sharrit, ku është prodhuar ndër 

shekuj. Në kohët e vjetra, ajo ishte një mënyrë e ruajtjes dhe transportit të qumështit, e cila 

veçanërisht i është  përshtatur sistemeve të mbarështimit baritor, dhe është vlerësuar shumë 

në tregjet lokale (Universiteti i Prishtinës, 2013). Ky djathë i fortë është i njohur në mbarë 

Kosovën dhe konsiderohet një produkt premium (Miftari, 2009). 

Ai tradicionalisht prodhohej nga qumështi i deleve sepse delet lehtë mund të shkojnë në 

kullota malore derisa për lopët është më e vështirë (Universiteti i Plavës, 2013). Sot, një 

pjesë në rritje e sasisë më të madhe të djathit të Sharrit prodhohet nga qumështi i lopës. Në 

dekadat e fundit, prodhuesit industrial filluan të prodhojnë djathë Sharri nga qumështi i 

pasterizuar i lopës. Prodhuesit tradicional akoma e prodhojnë atë me qumësht të 

papasterizuar, por Ferati et al. (2013) tregon se ky djathë i papasterizuar përshtatet me 

legjislacionin sanitar. Sot, edhe nëse procesi është mjaft i ngjashëm në tërë rajonin e 

Sharrit, djathi i Sharrit paraqet një ndryshueshmëri të fortë kimike nga një prodhues tek 

tjetri (Rysha & Delaš, 2014). 

Pjesa kosovare e Maleve të Sharrit përfshin 4 komuna: Dragashin, Prizrenin, Shtërpcen dhe 

Kaçanikun. 

Në këto komuna janë katër grupe kryesore etnike përreth zonës malore, përkatësisht 

shqiptarët, serbët, boshnjakët dhe goranët (Skica 15). Në Komunën e Shtërpcës, shumica e 

banorëve janë serbë etnikë (rreth 66.9%). Në Komunën e Prizrenit, ekziston një larmi e tre 

grupeve etnike: shqiptarët, boshnjakët dhe serbët. Goranët përbëjnë grupin etnik më të 

madh në komunën e Dragashit (Brunborg, 2002). I gjithë territori u vëzhgua, me theks të 

veçantë në rajonin e Dragashit dhe Prizrenit. Malet e Sharrit karakterizohen me një larmi 

ekosistemesh (Plani i Menaxhimit të Parkut Kombëtar Sharr, 2015). 

Në fakt, sipas gjeografisë "rajoni i Sharrit" është pak më i gjerë dhe përfshin objektivisht 

disa territore përtej kufijve të Kosovës. 

 

 

1.6 Specifikacionet e produktit 

 

 

Djathi Sharri në bukë ka veçoritë e mëposhtme organoleptike: 

 

Korja: 

e lëmuar dhe e fortë; 

me gjurmë të lehta të shtypjes të leckës së kullimit; 

me ngjyrë të verdhë në të bardhë të artë, si ajka që përtritet; 

me një numër të kufizuar i thyerjeve të vogla që mund të shfaqen në kore pa 

ndikuar në cilësinë e djathit. 

 

Struktura e Masës - brumit: 

e ngjeshur me strukturë të dendur, lehtësisht me gjurmë të vogla të lëmuar me 

grumbull dallues të masës, por jo lehtë i thërrmueshëm; 

me disa vrima të vogla të parregullta të shpërndara njëtrajtshëm; 

me ngjyrë të verdhë deri në të verdhë të zbehtë. 
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Shija:  

pak e mprehtë, karakteristikë e shprehur nga e ëmbël e lehtë deri në e ëmbël; 

me aromë qumështi dhe gjalpi. 

 

 

Djathi i Sharrit në shëllirë ka veçoritë e mëposhtme fiziko-kimike dhe organoleptike: 

 

Forma: 

copa të parregullta dhe të gjata (si rezultat i copëzimit me dorë), feta të holla 

drejtkëndore dhe / ose të parregullta 

copëtohet vetëm me dorë 

 

- 

 

1.7 Pershkrimi i lidhjes ne me te produktit dhe origjines gjeograike 

 

Rajoni i Sharrit ka një identitet të veçantë që bazohet në: 

- unitetin gjeografik rreth të të njëjtit mal  të quajtur Sharr ose Sharri,  

- historinë e përbashkët (si zonë bashkimi e kulturave greke dhe latine),  

- komunitetin multietnik (i pasur me traditë në ushqim dhe artizanate), 

- trashëgiminë me ndikime të ndryshme në gastronomi (kuzhina…) 

- vendin kryesor të bujqësisë tradicionale në ekonominë vendase 

- rëndësinë e kultivimit të blegtorisë dhe industrisë ushqimore 

- traditën e bërjes së djathrave vendas. 

Malet e Sharrit dallojnë nga malet e tjera të Kosovës për shkak të klimës, gjeotektonikës, 

gjeologjisë dhe shfrytëzimit të tokës. Rajoni i Sharrit i takon njësisë gjeotektonike të zonës 

së Kombinuar të Sharrit, ku gjeologjia kryesisht përbëhet nga shkëmbinjtë Paleozoik dhe 

disa shkëmbinj triasikë Këto formacione gjeologjike mbulohen me tokë shumë të dobët (e 

kaftë, tepër pjellore, shtresë të dheut). Këto toka kanë një horizont sipërfaqësor organik 

ose organo-mineral, por në përgjithësi u mungon një nënshtresë e dheut. Ato janë shumë  

gurore me gurë të përhapur këndorë. Rankerët janë toka të cekëta më shumë se 10 cm të 

trasha me gur afër sipërfaqes. Këto toka janë shpesh të pranishme në terrene të pjerrëta, të 

shoqëruara me gur të dalë. Shtresa  e cekët është e pasur me lëndë organike (humus).  

Për shkak të shirave mesatare të larta vjetore prej 1.130 mm / m², Malet e Sharrit kanë 

burime ujore të bollshme. Këto të dhëna klimatike janë përdorur me ekstrapolimin e të 

dhënave nga stacioni meteorologjik në komunën e Dragashit. 

Lagështia dhe lënda organike janë veçanërisht të përshtatshme për rritjen e barit dhe 

biodiversitetin.  Në lartësi të mëdha të Maleve të Sharrit, tokat e kullotave  (1300 metra) 

dhe kullotat malore (1 600 metra) varen nga shfrytëzimi dhe menaxhimi tradicional i 

tokave. Prandaj, kombinimi i këtyre faktorëve natyror (gjeomorfologjia, lartësia mbidetare, 

pjerrësia, reshjet, ujërat, gjeologjia, tokat) kontribuojnë në ekzistencën e një bimësie të 

veçantë, e cila që përfaqëson një zonë të kullotave natyrore dhe mundëson një veprimtari 

të veçantë dhe tradicionale baritore: mbarështimin e deleve dhe prodhimin e djathit. Në 
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këmbim, këto praktika bujqësore marrin pjesë në ruajtjen e biodiversitetit. Kjo shprehet në 

thënien e vjetër vendase: “Djathi i Sharrit përbën ajrin e pastër, ujin e pastër dhe kullotat”. 

 

 

    

_________________________________________________________________________ 

 

  


